
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verkoop aandelen start 
oktober 
 
Eindelijk is het zover! We starten met de 
verkoop van aandelen. Dit via een 
openbaar aanbod van aandelen. We 
starten met 1 aandeel per coöperant. Als 
we projecten starten die meer 
financiering vragen, doen we nog een 
oproep en kan je meerdere aandelen 
aankopen (tot maximum 5000 
EUR/coöperant). Een aandeel kopen kan 
via onze website en deze link. Onze 
oproep kan je daar volledig lezen.  
 
Kan je aandelen kopen voor iemand 
anders? 
 
Ja dat kan. Je kan een aandeel cadeau 
schenken aan een vriend of familielid. Zorg 
dan wel dat je de identiteitsgegevens bij de 
hand hebt om het formulier juist in te 
vullen. 
 
 
Mee denken en werken aan een 
zuidrand in transitie? 
 
Bruis je van energie en wil je je mee 
inzetten in onze coöperatie? Momenteel 
bestaat onze werking enkel uit vrijwilligers. 
Een helpende hand is altijd welkom. We 
zoeken onder andere nog mensen met 
kennis van juridische zaken.  
 
 
ZuidtrAnt cvba – so      www.zuidtrant.be 
 

 

OKTOBER 2016 
NIEUWSBRIEF VAN ZUIDTRANT  

 

     
 

 

 

We hebben niet stil gezeten de afgelopen 
maanden. Achter de schermen is er hard 
gewerkt door onze vrijwilligers. Offertes 
opmaken en indienen, subsidiedossiers 
invullen, projectvergaderingen,…. 
De volgende horde is genomen! 

  
Projecten in bloei 
Een volledige update van onze projecten 

kan je vinden op onze website. 
 
Schoolrenovaties 
ZuidtrAnt gaat samenwerken met De Zeppelin 
uit Mortsel . We lanceren daar het project: 
Duurzaam met energie op school. Ons 
gezamenlijk doel: 
1. Verdere bewustwording van leerlingen en 
leerkrachten rond zorgzaam energieverbruik 
2. Kleine goedkope energiebesparende 
maatregelen realiseren voor een wezenlijke 
besparing  
3. Kennis opdoen rond rendabele 
investeringen voor energiebesparing binnen 
de scholen. 
Aan de hand van digitale registratie van de 
verbruiken, een energiescan met 
besparingsmogelijkheden en een educatief 
pakket willen we zo de school onderdompelen 
in het klimaat en energieverhaal.  
 
Concreet/ wijkrenovatie 
We hebben een offerte ingediend bij IGEAN, 
naar aanleiding van hun prijsvraag voor 
energieaudits. Deze offerte zit nu in 
onderhandelingsprocedure. Wij wensen de 
inwoners van de zuidrand, via deelnemende 
gemeenten, een energieaudit te kunnen 
aanbieden waarmee ze naadloos kunnen 
overstappen naar een wijkrenovatieproject. 
Hiervoor zijn we ook verder aan het praten 
met gemeente Kontich en stad Mortsel. 

PV- panelen 
We onderzoeken verschillende locaties en 
mogelijkheden  voor het plaatsen van PV 
installaties tot 10 kWp.  
 


