Lidmaatschapsfolder bio-energieplatform

Wie is het bio-energieplatform?
Het bio-energieplatform is de sectorvereniging voor bio-energie in Vlaanderen.
Als technologieplatform van ODE verenigt het bio-energieplatform de gespecialiseerde producenten uit de
waardeketen van bio-energie: projectontwikkelaars, onderhoudsbedrijven, fabrikanten, toeleveranciers,
studiebureaus, kenniscentra en investeerders uit bio-energiesector in Vlaanderen.
Het bio-energieplatform wil de krachtige stem zijn van heel de bio-energiesector en wil ook u
vertegenwoordigen bij overheid, regulatoren en netbeheerders. Ook uw deelname is belangrijk!
Het bio-energieplatform volgt het beleid op rond alle biomassastromen, met een focus op duurzame houtreststromen (restafval, bosresiduen, pellets, korte omloophout, …). We volgen daarnaast ook onderwerpen
zoals vergisting, grassificatie, groen gas, biomethaan, groene waterstof op, maar hierbij worden maximale
synergieën gezocht met andere platformen actief in de biomassa-sector. De huidige werkings-prioriteit van
het bio-energieplatform is de ondersteuning voor, administratie rond en duurzaamheid van de
energetische valorisatie van houtige biomassa is.

Word lid van het bio-energieplatform en geniet van de
volgende voordelen:
•

U ondersteunt een duurzame groei van de sector waar ook uw bedrijf van kan profiteren

•

U ontvangt exclusieve informatie over het beleid van bio-energie en de bio-energiesector via
ledenvergaderingen of via nieuwsflitsen

•

U krijgt visibiliteit die u mogelijks extra klanten oplevert: uw logo staat in onze ledenlijst en u krijgt
de mogelijkheid om te sponsoren of een pitch te geven op een van onze evenementen

•

U heeft netwerkmogelijkheden op evenementen en vergaderingen (zie ledenlijst achteraan). Naast
onze jaarlijkse studiedag, richten we werkgroepen in en organiseren we ook meerdere malen per
jaar netwerking op onze ledenvergaderingen

•

Uw bedrijf wordt aanbevolen indien we gecontacteerd worden rond een topic dat niet tot onze
kerntaken behoort. We verwijzen vragen door naar onze leden bij aanbestedingen, vragen tot
studie, …

•

U heeft een contactpunt voor advies en antwoord op vragen rond beleid van bio-energie

•

U krijgt deelname aan beleidsoverleg en inspraak in standpunten en visienota’s. Zo is er
bijvoorbeeld de ODE-werkgroep beleid en worden er thematische werkgroepen georganiseerd
naargelang de actuele problematiek.

•

U heeft automatisch lidmaatschap van de koepel VZW Organisatie Duurzame Energie (ODE
Vlaanderen):
o Synergiën met andere hernieuwbare energievormen
o Het ontvangen van de algemene ODE nieuwsbrief: DiODE

LEDEN BIO-ENERGIEPLATFORM

FORMULIER LIDMAATSCHAP 2021
BIO-ENERGIEPLATFORM ODE VLAANDEREN

Het bedrijf of organisatie:
Naam bedrijf/organisatie:

......................................................................................................................

Contactpersoon:

......................................................................................................................

Adres:

....................................................................................... nr.: ........................

Postcode:

.....................Gemeente: ..............................................................................

Land:

......................................................................................................................

Tel.:

........................................................ Fax:.......................................................

E-mail (meerdere mogelijk): ......................................................................................................................
Website:

......................................................................................................................

BTW-nummer:

......................................................................................................................

Nr. bestelbon (indien nodig) ......................................................................................................................

Beschrijving activiteiten:
......................................................................................................................
......................................................................................................................

...meldt zich aan als lid van het bio-energieplatform voor 2021
Omschrijving

Bijdrage (excl. BTW)

A

Productiebedrijven

B

Producenten en verdelers van machines en
componenten, projectontwikkelaars
Consultingbedrijven, studiebureaus en
onderhoudsfirma's
Overheidsinstellingen, federaties,
kennisinstellingen, non-profit en kleine
ondernemingen (<5 werknemers)

C
D

3000 – 5450(1) (2)€
1450 – 3000(1) (2) €
925 – 1450(1) (2) €
525 – 925(1) (2) €

(1)

Als u tijdens het jaar lid wordt, wordt het lidgeld pro rata berekend

(2)

Standaardbedrag is hoogste bedrag. In functie van aantal werknemers en omzet kan een lager bedrag
aangerekend worden binnen de aangegeven range.

In de categorie (omcirkel):

A

B

C

D

en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van ODE en de engagementsverklaring.
Naam: ...............................................................

Functie / Titel ......................................................

Plaats ...............................................................

Datum...................................

Handtekening: ..................................................
(versturen naar: info@ode.be of Bio-energieplatform, Koningsstraat 146, 1000 Brussel)
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Engagementsverklaring van bio-energieplatform
1.1. Engagement van bio-energieplatform t.o.v. haar leden
Streven naar consensus
Bij het formuleren van gemeenschappelijke standpunten van het bio-energieplatform, zal het bioenergieplatform overleg plegen met de leden en naar consensus streven. Eventueel kan een stemming
georganiseerd worden of kunnen minderheidsstandpunten expliciet in teksten vermeld worden.
Vertrouwelijkheid
Het bio-energieplatform zal erover waken om vertrouwelijke informatie die door een lid is aangeleverd
in het kader van interne werkzaamheden niet aan derden door te geven.

1.2. Engagement van de leden van bio-energieplatform
De leden van bio-energieplatform engageren zich tot een positieve samenwerking om een kwalitatieve
uitbouw van bio-energie in het Vlaams gewest en om geen misleidende reclame te maken.

2.

Voorwaarden voor lidmaatschap

2.1. Duur van het lidmaatschap
Deze ledenovereenkomst wordt afgesloten per kalenderjaar.
Voor nieuwe leden die in de loop van het jaar lid willen worden, wordt het lidgeld prorata toegepast.
Indien een bedrijf of instelling in het derde of vierde kwartaal lid wordt, verplichten zij zich ook lid te
blijven gedurende het jaar volgend op het jaar waarin ze als nieuw lid zijn toegetreden.
Het lidmaatschap van het bio-energieplatform wordt per 1 januari automatisch verlengd, tenzij vóór
1 november van het jaar voordien een schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen.

2.2. Beëindiging van de overeenkomst
Het lid van het bio-energieplatform kan deze overeenkomst op elk moment opzeggen door middel
van een e-mail naar info@ode.be . Met het beëindigen van deze overeenkomst eindigt meteen ook
het lidmaatschap en wordt het lid van de ledenlijst van het bio-energieplatform geschrapt.
Het bio-energieplatform kan anderzijds deze ledenovereenkomst opzeggen in overeenstemming met
de ethische code geformuleerd in deze engagementsverklaring en de bijkomende voorwaarden
geformuleerd in het huishoudelijk reglement.

2.3. Categorieën van leden
De leden van het bio-energieplatform zijn rechtspersonen naar privaat- of publiekrecht of natuurlijke
personen, die het doel van de vereniging onderschrijven. Bedrijven en organisaties die lid worden
kunnen een vertegenwoordiger naar keuze afvaardigen naar de ledenvergaderingen.
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3.

Ledenbijdragen

De ledenbijdragen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bio-energieplatform.
Eventuele wijzigingen in de ledenbijdragen worden duidelijk en tijdig vooraf gecommuniceerd en ter
goedkeuring voorgelegd aan de eerst volgende Ledenvergadering.
De ledenbijdrage is in functie van het type bedrijf of organisatie (zie formulier).

Ledenbijdragen in 2021
Hieronder staan de bijdragen voor het lidmaatschap van het bio-energieplatform in 2021 in functie
van het type activiteiten van het lid. Op alle bedragen geldt 21% BTW.
Omschrijving
A

Productiebedrijven

B

Producenten en verdelers van machines en
componenten
Consultingbedrijven, studiebureaus en
onderhoudsfirma's
Overheidsinstellingen, federaties,
kennisinstellingen en non-profit
Kleine ondernemingen (<5 werknemers)

C
D

Bijdrage (excl.BTW)
3000 – 5450(1) (2)€
1450 – 3000(1) (2) €
925 – 1450(1) (2) €
525 – 925(1) (2) €

(1) Als u tijdens het jaar lid wordt, wordt het lidgeld pro rata berekend.
(2) Standaardbedrag is hoogste bedrag. In functie van aantal werknemers en omzet kan een

lager bedrag aangerekend worden binnen de aangegeven range.

4.

Procedure voor lidmaatschap

Omdat het bio-energieplatform een technologisch platform is van de koepelvereniging ODE vzw,
verloopt de procedure voor lidmaatschap in overeenstemming met de statuten van ODE. Deze
omschrijven de voorwaarden om lid te worden, de goedkeuring door de raad van bestuur van ODE
en de procedure voor het opzeggen van lidmaatschap (door het lid) of het schrappen van een lid
(door ODE).
Stap 1: De aanmelding voor lidmaatschap gebeurt door het invullen, ondertekenen en versturen
naar info@ode.be van deze engagementsverklaring naar het secretariaat van ODE.
Stap 2: Uw aanvraag van lidmaatschap wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur
van ODE.
Stap 3: Na goedkeuring ontvangt u van ODE een factuur voor betaling van de ledenbijdrage die
voor uw bedrijf van toepassing is.
Stap 4: Na betaling van de factuur bent u lid van het bio-energieplatform.
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5.

Statuten van ODE

Hieronder vindt u de passages uit de statuten van ODE met betrekking tot leden.

(…)

Eventuele bijkomende vragen kan u ook aan het ODE-secretariaat stellen:
Sofie Van den Branden, tel. 02 218 87 47, e-mail: info@ode.be.
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