Wie, wat is Noordlicht
In het najaar van 2018 organiseerde de provincie VlaamsBrabant een coaching traject LICHT Noordrand, waarbij
burgers uit een 15-tal gemeenten ten noorden van Brussel
werden ingewijd in de werking van een coöperatieve. Een
kerngroep vormde zich onder de deelnemers en besloot
om met de opgedane kennis verder te gaan. Zo ontstond
Noordlicht.
LICHT staat voor Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve
Hernieuwbare Transitie
Noordlicht is een coöperatieve vennootschap in
oprichting die burgers wil samenbrengen om te
investeren in projecten rond hernieuwbare energie,
energiebesparing en rationaal energieverbruik, en zo bij
te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.
Door te streven naar klimaat-neutraliteit worden we
minder afhankelijk van dure, geïmporteerde energie. Als
coöperatie willen we (economische) activiteiten
uitvoeren,
maar
in
tegenstelling
tot
een
kapitaalsvennootschap worden die niet gebruikt voor
persoonlijke verrijking, maar wel om doelstellingen op
ecologisch en maatschappelijk vlak te realiseren. Dat
laatste wordt nog extra benadrukt door het ‘sociaal
oogmerk’ van de coöperatie: een deel van onze winst zal
steeds een maatschappelijk doel dienen.
Op dit moment leggen we de laatste hand aan de redactie
van onze statuten en huishoudelijk reglement, en zitten
we nog steeds op schema om voor het einde van het jaar
officieel opgericht te zijn.

De zon en de wind, en het water in onze rivieren zijn van
iedereen. Met Noordlicht willen we die omgevingsenergie
oogsten ten behoeve van de lokale gemeenschap.

Wat is een coöperatie
Een coöperatie is "... een autonome organisatie van
personen die zich vrijwillig verenigen om hun
gemeenschappelijke economische, sociale en culturele
behoeften en ambities te behartigen door middel van een
onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze
democratisch controleren" (ICA-definitie).
Coöperaties opereren vanuit 6 fundamentele waarden:
zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie,
gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden
concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale
Coöperatieve Alliantie zeven coöperatieve principes.
(https://www.ica.coop/en).
Wereldwijd vormen de 7 ICA-principes het richtsnoer van
het handelen van coöperaties. Deze principes zijn geen
theoretische concepten, integendeel. Ze zijn gegroeid uit
jarenlange goede coöperatieve praktijken en vormen zo
het DNA van de coöperatie.
In een burgercoöperatie, waar je als coöperant niet alleen
klant bent, maar ook mede-eigenaar, kan je mee beslissen
over de projecten, investeringen, het uitkeren van
dividenden, enz. Als aandeelhouder/coöperant heb je ook
recht op dividend. Elke aandeelhouder heeft (ongeacht
het aantal aandelen in zijn bezit) één stem in de Algemene
Vergadering en democratische controle over de raad van
bestuur.

De 7 ICA principes
De fundamenten van het coöperatieve gedachtegoed
worden vertaald naar 7 coöperatieve principes
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie vanwege de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap

Een coöperatie die deze ethische maatstaven van
coöperatief ondernemen hanteert, is dus drager van een
internationaal gedeelde coöperatieve identiteit. Deze
kenmerken
onderscheiden
tevens
de
echte
burgercoöperaties van de ‘bedrijfscoöperaties’ die
opgericht en gecontroleerd worden door multinationals of
projectontwikkelaars.
https://cooperatiefvlaanderen.be

Werkingsgebied / Infoavonden
Met Noordlicht willen we actief zijn in zoveel mogelijk
gemeenten in de noordrand van Brussel. Samen met de
lokale besturen organiseren we vanaf september info- en
wervingsavonden. Volg ons op facebook voor de locaties
en datums.

Onze projecten
De hoofdactiviteit van Noordlicht bestaat erin te
investeren in projecten waarbij 100% duurzame stroom
wordt geproduceerd met zonnepanelen, windturbines,
kleine waterkrachtcentrales, en in initiatieven rond
elektrische deelmobiliteit.
Op korte termijn mikken we vooral op zonneprojecten op
gebouwen van de lokale gemeenschap (scholen,
overheidsgebouwen,
woon-zorgcentra,
sportinfrastructuur), en bedrijfsgebouwen. Zodra de wettelijke
beperkingen ten aanzien van appartementsgebouwen
worden opgeheven komen ook die in aanmerking voor
zonnedaken met burgerparticipatie.
Hoewel de aanwezigheid van de luchthaven en de grote
bevolkingsdichtheid belangrijke hindernissen zijn voor het
ontwikkelen van windprojecten zullen we blijven zoeken
naar concrete mogelijkheden in onze regio. Daarbij
vergeten we niet dat het vooral bij windprojecten cruciaal
is om een draagvlak te creëren bij alle betrokkenen,
buurtbewoners, natuurverenigingen en andere.

•
•
•
•
•
•
•

technische expertise,
project management,
financieel en boekhoudkundig inzicht,
juridische kennis,
communicatievaardigheden,
strategisch inzicht,
algemene en ledenadministratie, …

Contact
Ligt duurzaamheid je nauw aan het hart, en heb je
specifieke competenties in huis die je wil ter beschikking
stellen als werkend lid, medebestuurder, of raadgever,
neem dan contact met ons op.
Wil je een vrijblijvend contact om de mogelijkheden te
bekijken om op je school, bedrijf, gemeente, stad of
organisatie zonnepanelen te plaatsen, samen met
Noordlicht? Neem dan contact op via
info@noordlicht.be
https://www.facebook.com/energienoordlicht/

Hoe kan je ons helpen?
Een coöperatieve draait op vrijwilligers die hun tijd,
energie en competenties ter beschikking stellen van de
onderneming. Om te voldoen aan alle wettelijke en
administratieve verplichtingen van een coöperatieve
vennootschap hebben we nood aan een brede waaier van
competenties:

energiecoöperatie in oprichting

