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Onze vereniging
Profiel, Doelstelling, Effect

Profiel

Energy Assistance
De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Energy Assistance
werd in 2001 in België opgericht door medewerkers van de
ENGIE Groep.
Vandaag verenigt Energy Assistance vrijwilligers, actief of
gepensioneerd, uit de ENGIE Groep en uit de Belgische
distributienetbeheerders.

Zusterverenigingen
Energy Assistance France werd in 2005 opgericht, Energy
Assistance Italia en Energy Assistance Monaco in 2011.

Doelstelling
De vereniging heeft tot doel de competenties en de kennis
van haar leden, ondersteund door de nodige technische
middelen, in te zetten voor humanitaire projecten ten
voordele van bevolkingsgroepen die geen of heel beperkte
toegang hebben tot essentiële energiediensten; en dit op alle
continenten.

Impact

Dankzij Energy Assistance kregen tussen 2001 en 2018 meer
dan 3,7 miljoen mensen toegang tot elektriciteit.

3.737.610
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www.energy-assistance.org
https://www.facebook.com/energyassistance/

http://www.energy-assistance.org/
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Editoriaal
Beste lezers,

In 2018 bracht onze organisatie maar liefst 35 projecten tot een goed einde. Ter herinnering : in 2017
waren het er 21.

Dat alles dankzij jullie allemaal, de ongeveer 50 vrijwilligers op het terrein, de verschillende
projectmanagers en iedereen die een ondersteunende functie uitoefent, iedereen die zijn tijd
vrijmaakt om deze projecten uit te voeren.

Ook op vlak van communicatie, dank aan een vrijwilliger voor de oprichting van het Forum, de
ondersteuning van de website en onze Facebook-pagina.

Laten we de leden van ons projectcomité en de onderzoeksgroep niet vergeten voor de vele uren die
ze besteed hebben aan projectanalyse en de organisatie van de missies.

Ons doel is om zoveel mogelijk humanitaire projecten te verwezenlijken met zoveel mogelijk
vrijwilligers ter plaatse, en ten voordele van zoveel mogelijk begunstigden, wat ook betekent dat we
meer financiële middelen moeten vinden buiten onze gebruikelijke sponsors om.

Van de 35 projecten in 2018 benadrukken we de eerste plaatselijke verwezenlijkingen in Kameroen,
Ivoorkust en Morokko, evenals een consultancy in China door één van onze vrijwilligers van BU ENGIE
China.

Onze horizonten verder verruimen naar alle landen waar de ENGIE-groep aanwezig is, dat willen we
allemaal. Maar de wereld is onstabiel en we moeten daarop anticiperen zodat we geen project
moeten stopzetten voor veiligheidsredenen.

Naast het toezicht op die vele projecten, kregen de teamleden al te maken met bijkomende en soms
onverwachte uitdagingen in de vorm van nieuwe wettelijke verplichtingen : het UBO-register, de
naleving van de AVG en de HS-douanecodes.

Dankzij de blijvende inzet van ENGIE, in het kader van het ENGIE Volunteers Program (EVP), maar ook
van Tractebel, Cofely, ORES en Sibelga, hadden we in november weer de kans om elkaar te
ontmoeten voor ons 10de Volunteers Forum, de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en onze
ervaringen te delen, maar ook om onze technische kennis te verbeteren en te profiteren van de
“lessons learned".

Dit activiteitenverslag met talrijke foto's is het uwe. Het getuigt van uw inzet en zorgt ervoor dat we
onze partners, sponsors en sympathisanten beter kunnen overtuigen van de verscheidenheid van
onze prestaties.

Veel leesplezier !

Marc Janssens de Varebeke Stan de Pierpont
Executive Manager                                                                       Voorzitter Raad van Bestuur
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259 Projecten sinds 2001
Sinds 2001 heeft Energy Assistance 259 projecten tot een goed einde gebracht. Deze projecten
werden hoofdzakelijk verwezenlijkt in ontwikkelingslanden.

Oorspronkelijk was de werking van Energy Assistance vooral gericht op de verbetering van de
gezondheid en de opvoeding.

Vandaag zijn de activiteiten van Energy Assistance gewijzigd en leggen ze meer de nadruk op het
vooruitzicht tot zelfstandige, lokale economische ontwikkeling.

Projecten 2018

35 Projecten, 3 Regio’s, 3 Actiedomeinen

3  Domeinen
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3 Regio’s

Onderwijs
Gezondheid
Ontwikkeling

Latijn America
Africa
Azië



Kerncijfers 2018

afgewerkte projecten

projecten ten laste genomen door het Projectcomité

projecten ter studie of in realisatie eind 2018

“man/dag” equivalenten voor de realisatie van missies

vrijwilligers op missie, waarvan 20 hun eerste missie uitoefenden

actieve projectverantwoordelijken, waarvan 6 nieuwelingen die worden begeleid door  
een ervaren projectleider

projecten ter studie opgenomen door het Projectcomité

afgewerkte projecten 

geïnstalleerde kW

mensen die van een (betere) toegang tot elektriciteit genieten
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35
46
29

742
50
18

Onze vrijwilligers op 31 december 2018

Onze projecten in 2018

468
259

4.148
3.737.610

Onze Totaalrealisaties 
op 31 december 2018
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Benin
Lokozoum Elektrificatie ZP van een lagere school

Todo
Elektrificatie ZP van een jeugdcentrum voor gehandicapten in een
opleidingscentrum voor groententeelt

Saclo
Elektrificatie ZP van een slaapzaal van een opleidingscentrum voor 
veehouderij

Burkina Faso
Tiebele Lyceum Elektrificatie ZP van een lagere school

Tyebele Gezondheidscentrum Elektrificatie ZP van een centrum voor gezondheid en sociale promotie

Sabtoina Elektrificatie ZP van een gezondheidscentrum, een school, huisvesting en
een nieuw gebouw voor de weverij voor de re-integratie van vrouwen in
behandeling voor vaginale fistels

Kameroen
Odin–Otto School Elektrificatie ZP van een school

Odin–Otto                  
Vrouwenhuis

Elektrificatie ZP van een weeshuis en een opleidingscentrum voor
verkrachte vrouwen

China
Dali (Yunnan) Consultancy voor een Eco-House project met elektrificatie ZP

Ivoorkust
Guiberoua Elektrificatie ZP van de materniteit, de operatiekamer en de farmacie
Soubre Elektrificatie ZP van de materniteit, aangrenzende kamers en de farmacie

Ethiopië
Done Ella Elektrificatie ZP van een hogere school
Shella Dida Elektrificatie ZP van een hogere school

Guinee
Gbillin School Elektrificatie ZP van een school

Gbillin Gezondheidscentrum Elektrificatie ZP van een gezondheidscentrum en een waterput pomp
Faranindoum School Elektrificatie ZP van een school
Faranindoum
Gezondheidscentrum

Elektrificatie PV van een gezondheidscentrum en een waterput pomp

Loïla School Elektrificatie ZP van een school

Loïla Gezondheidscentrum Elektrificatie ZP van een gezondheidscentrum en een waterput pomp

Kenia
Ayeweyo Elektrificatie ZP van een school

Gerealiseerde projecten

in 2018

ZP : Zonnepanelen



Gerealiseerde projecten

in 2018
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Haïti
Boucandrice Elektrificatie ZP van een school en de waterput pomp

Lamardelle Ganthier Elektrificatie ZP van een gezondheidscentrum

Morokko
Chichaoua Elektrificatie ZP van een watertoren

Mozambique
Nacaroa - Netia -
Chinhacanine

Evaluatie van de elektriciteitsbehoeften van 3 hogere scholen aangesloten
op het M.S.-net

DR Congo
Bukavu BVES Consultancy voor de elektrificatie ZP van meerdere rehabilitatiehuizen voor

kindsoldaten

Fula Herstelling van een ZP installatie

Kakato Kombe Herstelling van schade door de blikseminslag en verbetering van de
bescherming van de ZP installatie

Kahemba Le Jourdain Deelname in de elektrificatie ZP van een gezondheidscentrum

Kikwit Sainte Marie Elektrificatie ZP van een gezondheidscentrum

Lokenye Lodja Elektrificatie ZP van een kleuter-, lagere- en hogere school met een
toekomstig « gezondheidscentrum »

Mukumary Herstelling van materiële schade aan een gezondheidscentrum

Panzi (Bukavu) Evaluatie van de behoeften voor de elektrificatie ZP van het Panzi ziekenhuis
en het Dorcas rehabilitatiehuis

Uvira Consultancy voor de stroomvoorzieningsbeveiliging van een 
multifunctioneel centrum

Rwanda
Gatagara (Kigali) Haalbaarheidsstudie van een ZP installatie ter vervanging van koken op hout

in een weeshuis voor gehandicapten

Tanzania
Shangit Elektrificatie ZP van een lagere school en de huizen van de leraren

ZP : Zonnepanelen



Gedurende de twee weken van de missie hebben de EA vrijwilligers meer dan 2.000 m kabels gelegd,
50 klassen voorzien van LED-verlichting, schakelaars en stopcontacten, 21 zonnepanelen geïnstalleerd op
de metalen daken en 24 batterijen met omvormers in een beveiligde ruimte geplaatst.
Bovendien gaven ze opleiding aan een lokaal team van 2 elektriciens en 2 assistenten om het onderhoud
en het herstel van de installatie te garanderen.
Zonder de logistieke en administratieve ondersteuning van de maatschappij TEXAF had de uitvoering van
dit project nooit kunnen doorgaan.

Periode : Maart 2018
Vrijwilligers : Christoph H., Patrick T., Thierry D., Leon C. (Projectleider)
Overdag begunstigden : Een kleuter-, basis- en middelbare school voor 300 kinderen en een diabeteskliniek 
binnen het schoolcomplex in de voormalige katoenplantage van het bedrijf TEXAF. 
‘s nachts begunstigden : Een school voor moeders (100 inschrijvingen tot nu toe) en computercursussen     

(30 jongeren) 

Lodja
Elektrificatie van een schoolcomplex en een verpleegcentrum

Afrika

DR Congo
Onderwijs & Gezondheid
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Technisch lokaal, Lagere school en informaticazaal

De begunstigden, Pasteur Pierre-Albert Ngueliele, die nog volop ideeën
heeft voor nieuw educatieve en medische projecten, en Dr Jean Reynders
zijn heel tevreden dat het gezondheidscentrum binnen deze school een
plaats heeft gevonden.
Na recente contacten is Dr Mukwege (Nobelprijs) van plan om met Ngueliele
een filiaal van het ziekenhuis van Panzi op te starten in Lodja.

Toonaangevende projecten 2018
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Toonaangevende projecten 2018

Periode : Januari 2018
Projectleider : Michel M.
Vrijwilligers : Gregory C., Jean-Baudouin F., David Van W. 

Begunstigden : ongeveer 300 vrouwen per jaar met de onderwijs van hun kinderen

Sabtoana

Electrificatie van een stichting voor vrouwen inclusief een
kleuter- en lagerschool en een gezondheidscentrum

Afrika

Burkina Faso
Onderwijs & Gezondheid

11

Sabtoana bevindt zich op een twaalftal km ten zuiden
van Ouagadougou.

RAMA Stichting is er gevestigd en behandelt tussen
250 tot 300 vrouwen voor vaginale fistels.

Deze vrouwen en hun kinderen verblijven in de
gebouwen van de stichting. De kinderen hebben
toegang tot het onderwijs.

De installaties bestaan uit een gezondheiscentrum, een
school met 3 klassen, sanitaire ruimtes, 4 huisvestigen,
en ten slotte een hangar bestemd voor wevers-
activiteiten en de vervaardiging van zeep.

Deze activeiten maken deel uit het
genezingsproces en vergemakkelijken de re-
integratie van deze vrouwen door de verkoop van
door hen vervaardigde producten.

Het « Kiwanis Tournai Picardie » – steunt de
begunstigde – had een interventie- aanvraag
ingediend met Mevr. Rasmata Kabré, coördinator
van de Stichting Rama.
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Toonaangevende projecten 2018

Bohicon (Lokozoum, Todo, Saclo)

Elektrificatie van een lagere school, een jeugd- en 
gemeenschapscentrum en een landbouwstudenten slaapzaal 

Periode : November 2018
Vrijwilligers : Patrick D., Djuneyt C., Serge G., Juanito F., Freddy A. (Projectleider)
Begunsdigden :  ongeveer 1.250 leerlingen en jongeren elk jaar in opleiding

Afrika

Benin
Onderwijs & Gezondheid

Deze missie vond plaats in de Provincie Zou aan
de rand van de stad Bohicon, de 2de
voornaamste stad in Benin, 120 km ten noorden
van Cotonou.

De aanvraag bestond uit de uitrusting met
zonnepanelen, verlichting en stopcontacten voor
3 sites; de lagere school, een groot gebouw met
gemeenschapszaal en jeugdcentrum en ten
slotte een slaapzaal in een nieuw gebouw voor
de landbouw- en tuinbouwstudenten.

Deze eerste missie voor onze 3 vrijwilligers was
enigszins emotioneel, in bijzonder in Lokozoum
toen de 500 kinderen en leraren de verlichting in
de klaslokalen ontdekten. Er werd luid
geschreeuwd en gejuicht toen de lampen aan
gingen.

Ook ‘s avonds bij het voltooien van de
koplampeninstellingen op de 3 sites ‘s, konden
we de waardering voor ons werk aflezen op hun
gelukkige gezichten.



De doelstelling van deze missie was 2 kWp te installeren
voor verlichting van de klassen en de administratieve
lokalen, stopcontacten voor de PC’s en koelkast en
voeding voor de buitenverlichting, die nodig was voor
veiligheidsredenen.

De beloning voor onze vrijwilligers was de vreugde in de
ogen van de kinderen tijdens de inhuldiging van de nieuwe
installatie door de lokale autoriteiten.

Periode : Maart – April 2018
Projectleider : Roland R.
Vrijwilligers : Frederik C., Tom D, Pavel J.
Begunstigden : Ebenezer Life Center – Weeshuis / Lagere school met ongeveer 300 kinderen

Ayeweyo
Elektrificatie van een lagere school

Afrika

Kenia
Onderwijs
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Het gebouw van de lagere school in Ayeweyo op een paar km van
Ahero (ongeveer 330 km van Nairobi, nabij het Victoriameer), was in
slechte staat en de school verloor zijn vergunning van de Keniaanse
Staat. Kitanda vzw (NGO in Brugge) besloot, met andere sponsors, de
school te herbouwen en deed beroep aan Energy Assistance voor de
elektrificatie.

Moed en wilskracht, dat is was ons vooral zal bijblijven van dit project
dat tussen aanvraag en realisatie 6 jaar duurde : verschillende
projectleiders, moelijkheden om betrouwbare leveranciers te vinden,
aantal vruchteloze contacten, de expediteurs, een onbekende en
eindeloze douaneprocedure met veel tussenpersonen, plaatselijke
toezichtshouders …..

Toonaangevende projecten 2018



Het leven in 2018
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In 2017, na een beleidswijziging bij ENGIE, ontving Energy
Assistance enkel het bedrag van Let’s Choose 2017, en wacht het
op de betaling van My Choice 2018 in het kader van de operatie
betreffende het mobiliteitsplan voor de werknemers van de ENGIE
Groep die in Brussel wonen.

Let’s Choose 2017 / My Choice 2018

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Energy Assistance vond plaats op
15 maart 2018.

Tijdens deze vergadering werden twee bestuursmandaten
hernieuwd. Een bestuurder had in de loop van het jaar zijn
ontslag gegeven om persoonlijke redenen.

Een aantal EA vrijwilligers op het terrein zetten hun ervaringen
uiteen naar aanleiding van de missies van de afgelopen maande
in Ethiopia en Zambia.

Sibelga

We hadden dit jaar een aantal gelegenheden waarbij we
rechtstreeks of onrechtstreeks, konden rekenen op de financiële
deelname van Sibelga.



Het leven in 2018
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Achter die barbaarse naam schuilt de nieuwe nachtmerrie van de projectmanagers, onze leveranciers
en het EA-team.

In geval van aankoop van apparatuur in België is het immers verplicht om voor elk artikel deze
internationale douanecode en het land van herkomst van de productie op te zoeken voor de export
verzending.

Daarom werd er, om het werk voor iedereen te vergemakkeljken, een vrij uitgebreide lijst opgesteld.
Lokaal kopen is uiteraard meer en meer wenselijk, zoniet noodzakelijk in de toekomst.

HS Codes

Energy Assistance France

In het kader van de verschillende samenwerkingsverbanden tussen de
verschillende EA’s hebben we op 14 juni 2018 met vertegenwoordigers
van EAM deelgenomen aan de AV van EAF.

De gelegenheid om de Franse en Monegaskische vrijwilligers te
ontmoeten die specifieke ervaringen met ons deelden, zoals in het geval
van de projecten in Madagaskar.

Dit zorgde er ook voor dat we Franse NGO’s konden ontmoeten die
structureel samenwerken met het EAF voor de uitvoering van projecten
op het terrein.

ENGIE Tractebel

ENGIE Tractebel ondersteunt onze organisatie al jaren
via een overeenkomst, en op punctuele basis, zoals
bijvoorbeeld met wenskaarten.

Slechts weinig EA-leden weten, dat het hun gezondheids- en veiligheidsteams zijn die ons 
adviseren bij de samenstelling van EHBO-kits om op missie te vertrekken.

Dit jaar bevestigde de nieuwe Executive Manager, de Heer Biancarelli, de steun van ENGIE 
Tractebel aan EA.  Nogmaals hartelijk dank.



Het leven in 2018
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ENGIE Volunteers Program (EVP)

Het engagement van de medewerkers, en daarbij ook hun sociaal engagement, sluit aan bij de
gedeelde waarden van de Groep ENGIE. De projecten van interne NGO’s maken het mogelijk die
ambitie te concretiseren en een antwoord te bieden op de bereidheid tot engagement van veel
medewerkers.

“ENGIE Volunteers Program” (EVP) is het initiatief van de Groep voor coördinatie tussen alle
medewerkersverenigingen met een humanitaire roeping binnen het domein energie.

Binnen dat kader verleent ENGIE zijn steun aan de projecten van onze VZW en aan die van onze
zusterverenigingen Energy Assistance France, Italië en Monaco. De activiteiten ivm coördinatie en
samenwerking tussen de verschillende verenigingen van Energy Assistance en het departement
Maatschappelijke en Ecologische Verantwoordelijkheid van ENGIE vinden het hele jaar plaats.

Aangezien Energy Assistance France een overeenkomst heeft gesloten met “Fondation Energies Pour
Le Monde” (Fondem), is het de bedoeling dat vrijwilligers van Energy Assistance in dat verband
gezamenlijke evaluatie- en opleidingsmissies kunnen uitvoeren.

ORES

Al sedert zijn ontstaan heeft ORES ons geholpen bij de realisatie van onze
humanitaire projecten. Een voordelige aankoop van specifieke apparatuur heeft
ervoor gezorgd dat we verschillende projecten efficiënter konden uitvoeren.

Energy Assistance ontving ook directe financiële steun via het Flexiplan
Kaderleden (solidair afronden). We kregen een eerste bedrag van 2.000 € voor
2018.

ENGIE Cofely

ENGIE Cofely BE verleent al vele jaren trouw steun aan onze vzw en
dankzij de overeenkomst die we dit jaar met hen hebben
ondertekend, kunnen we onze toekomstige activiteiten nog beter
plannen.

Veel van onze vrijwilligers die op missie gaan en/of als
projectmanager deel uitmaken van dit filiaal van de Groep, zullen
dit zien als een echte steun aan de inzet van hun entiteit.



17

Het leven in 2018

DGRP

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme, en ingevoerd door de wet van 18 september 2017 tot omzetting van een
Europese richtlijn, veroorzaakte die nieuwe verplichting een extra administratieve last
voor alle ondernemingen, inclusief onze vzw.

Zo moesten wij een lijst opstellen en naar de FOD Financiën sturen met de
contactgegevens van de natuurlijke personen zoals leden van de Raad van Bestuur,
personen die bevoegd zijn om de entiteit te vertegenwoordigen of verantwoordelijk zijn
voor het dagelijks bestuur.

UBO Register

Wie is hier niet van op de hoogte gebracht, door
gestoord, ge...? Telefoonoproepen, Emails, persartikels,
tv- of radioreportages.

Voor het Energy Assistance-team betekende 25 mei een
zware administratieve last om zo goed mogelijk aan die
Europese richtlijn te voldoen.

De herziening van formulieren, mailings en de website
was slehts het meest zichtbare deel. Intern werd een
inventaris van de processen en beschikbare gegevens
aangelegd en aangepast.

Veiligheid

De veiligheid van de vrijwilligers blijft een absolute prioriteit in Energy
Assistance.

Verschillende geplande missies moesten om veiligheidsredenen nog worden
afgelasten, vooral in de DR Congo dat, op enkele uitzonderingen na, bijna
onbereikbaar wordt !
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Op zaterdag 17 november 2018 ‘s ochtends vroeg kwamen een
vijftigtal zeer gemotiveerde vrijwilligers, opnieuw samen in het IBIS
Hotel in Louvain-La-Neuve.

Het was de gelegenheid om te leren uit ervaring en de wil te
bevestigen om door te gaan met de hernieuwde steun van de Groep
ENGIE.

10de Forum van Vrijwilligers

Voor de derde keer vond in de inkomhal van de ENGIE Tower een Kerstmarkt plaats.
Energy Assistance was er aanwezig met een stand waar een herbruikbare tas kon worden gekocht.
Het was ook de gelegenheid om de inwoners van de “Toren” te informeren over onze missie, onze
toekomstige projecten en onze realisaties.

Kerstmis Markt

De her- programmatie van de parameters van een omvormer/lader WKS en SMA was het onderwerp
van verschillende presentaties.

Onder de vorm van een stand werden volgende projecten voorgesteld : Lodja in DR Congo, Chichaoua
in Morokko en Ayeweyo in Kenia. Op die manier konden we verschillende voorbeelden belichten.

Borhane Mzita had ook de gelegenheid om de laatste realisaties van het team Energy Assistance
France toe te lichten.

Nog steeds mogelijk te kopen !

Het leven in 2018

Bezoek van Isabelle Kocher aan onze stand



Selectiecriteria
van de projecten
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DOMEIN ENERGIE
De gevraagde tussenkomst moet betrekking hebben
op energie of energie gerelateerde diensten.

HUMANITAIR KARAKTER
De tussenkomst moet een humanitair karakter
hebben (d.w.z. beantwoorden aan een basisbehoefte
van de lokale bevolking) en/of een effect van lokale
ontwikkeling kunnen scheppen.

BETROKKENHEID VAN DE LEDEN
De tussenkomst moet leiden tot een effectieve
betrokkenheid van de leden in de vorm van vrijwillige
prestaties. Zuivere financiering wordt per definitie
uitgesloten. Er kan wel worden overwogen om in
beperkte mate een beroep te doen op competenties
die niet beschikbaar zijn onder de leden.

TECHNISCHE  EN ADMINISTRATIEVE 

HAALBAARHEID
Het project moet haalbaar worden geacht : een
aanvaardbaar basisidee en technisch concept,
redelijke omvang, lokale omgeving die de uitvoering
van het project mogelijk maakt,
transportmogelijkheden, gunstige of minstens
neutrale houding van de autoriteiten.

BUDGETAIRE HAALBAARHEID
De benodigde investering moet beperkt zijn
(normaal gezien minder dan de waarde van de
vereiste vrijwillige prestaties). Afwijkingen zijn
mogelijk mits er een belangrijk versterkend effect is
op de lokale bevolking.

REËLE VRAAG VAN DE LOKALE

BEVOLKING
Het project moet inspelen op een reële vraag vanuit
de lokale bevolking en op haar betrokkenheid om
deel te nemen aan de uitvoering en het beheer
ervan.

DUURZAAMHEID VAN DE

PROJECTEN
Het project moet voldoende kansen bieden
om van duurzame aard te zijn, of toch een
minimum van langdurig positieve gevolgen
teweegbrengen. Het vermogen van de lokale
bevolking om het geleverde materiaal te
gebruiken en te onderhouden moet
gewaarborgd zijn. Idealiter leidt het project
tot de ontwikkeling van plaatselijke
activiteiten.

VEILIGHEID
Het project moet kunnen worden uitgevoerd
in omstandigheden die op elk moment als
aanvaardbaar worden beschouwd door en
voor de medewerkers.

DUURZAME ONTWIKKELING
De doelstellingen van het project worden
vastgelegd in overeenstemming met het
principe van duurzame ontwikkeling.
Het project streeft naar een evenwicht
tussen economische, sociale en
milieuaspecten en heeft aandacht voor
rationeel energieverbruik. Het project kiest
voor de meest geschikte methodes en
middelen om het milieu te beschermen en te
respecteren. Bovendien wordt een
inspanning geleverd om hernieuwbare
energiebronnen te gebruiken met het oog op
een beperkte uitstoot van milieubelastende
stoffen.

NIET-CONCURRENTIEBEDING
Het project mag niet in strijd zijn met andere
hulpverleningsprogramma’s, noch met de
commerciële activiteiten van plaatselijke
bedrijven of ondernemingen.

.



Onze organisatie

ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering is samengesteld uit effectieve leden die stemgerechtigd zijn en
toegetreden leden. De Algemene Vergadering kiest de bestuurders van Energy Assistance uit haar
effectieve leden.

RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt door de leden van de Algemene Vergadering verkozen. De Raad van
Bestuur beschikt over de ruime volmachten voor het bestuur en beheer van de vereniging. Zij is
bevoegd voor alle handelingen die niet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

Op 31 december 2018 bestond de Raad van Bestuur uit :

• Stan DE PIERPONT Voorzitter
• Jacqueline STUBBE-LEROY Ondervoorzitster en secretaris
• Miklos ALMASY Penningmeester
• Pierre CATLIN
• Brigitte DIERCKX
• José JACQUEMART
• Christine MARCHAL
• David MARTENS
• Tony MOENS DE HASE
• Michel MOUYART
• Eddy NOBEN
• Benoit ROOST
• Jacques SPELKENS
• Marc VAN BEIRS
• Emmanuel VAN INNIS

EXECUTIVE MANAGER
De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur aan een Executive Manager, voor wie het de
bevoegdheden vastlegt. Vanaf Januari 2016 is deze functie toegekend aan Marc Janssens de
Varebeke.
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Onze sponsors

Energy Assistance dankt al zijn partners :

ENGIE
ENGIE COFELY  
ENGIE TRACTEBEL

FONDATION ENGIE

ENGIE ELECTRABEL
ENGIE LAB (Laborelec)

ORES
SIBELGA

Leden

Privé sponsors
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Energy Assistance Team

www.energy-assistance.org

Marc JANSSENS DE VAREBEKE
Executive Manager 
Tel: + 32 2 510 73 29
Email : marc.janssens@beface.be

Luc WATERLOT
Operations Manager
Tel: + 32 2 510 21 52
Email : luc.waterlot@engie.com

Tony MOENS DE HASE (vanaf 01-03-2019)

Operations Manager
Tel: + 32 2 773 99 72

Email : tony.moensdehase@tractebel.engie.com

Sabine BAETEN
Assistente
Tel: + 32 2 510 74 38
Email : sabine.baeten@engie.com

22

http://www.energy-assistance.org/
mailto:xavier.desmarets@gdfsuez.com
mailto:xavier.desmarets@engie.com
mailto:xavier.desmarets@gdfsuez.com
mailto:xavier.desmarets@engie.com
mailto:xavier.desmarets@gdfsuez.com
mailto:sabine.baeten@engie.com


Jaarrekeningen 

per 31 december 2018
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31/12/2017 31/12/2018

INKOMSTEN

Giften ENGIE & Bijkantoren 237.929 € 231.767 €

Structurele financiering van de Groep 215.000 € 215.000 €

Andere fincanciering van de Groep 22.929 € 16.767 €

Giften van particulieren 14.650 € 26.842 €

Lidgeld 2.035 € 2.155 €

Giften van leden 5.370 € 5.800 €

Verkoop wenskaarten, Kerstmarkt 485 € 0 €

Financiële producten 276 € 1.180 €

TOTAAL INKOMSTEN 260.746 € 267.745 €

KOSTEN

Operationele kosten (kantoor, admin, etc …) , waarvan -9.814 € -9.697 €

Verzekeringskosten -246 € -1.301 €

Projectgebonden kosten -375.390 € -314.960 €
waarvan aankoop van materialen -195.455 € -203.725 €

waarvan transport van materialen -149.871 € -29.773 €

waarvan vervoer van de vrijwilligers -30.065 € -81,462 €

Financiële kosten -2.340 € -102 €

Andere -80 € -0 €

TOTAAL KOSTEN - 387.870 € - 326.060 € 

JAARRESULTAAT -127.124 € -58.315 €
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Verantwoordelijke uitgever : M. Janssens de Varebeke

Simon Bólivarlaan 34

B – 1000 Brussel

Uw giften zijn welkom op bankrekening
IBAN : BE98 3101 6758 7693

BIC : BBRUBEBB
Hartelijk bedankt !

----------------------------------------------------------------------------------

Fiscaal attest voor alle giften vanaf 40 €.
45 % belastingvermindering binnen de grenzen van 10 % van 

uw belastbaar inkomen

Energy Assistance asbl – vzw

www.energy-assistance.org

https://www.facebook.com/energyassistance/

http://www.energy-assistance.org/

