
 

 

 
 

Bouw mee  

aan een zonnige toekomst, 

word lid van  
PV-Vlaanderen! 
 



 

 

 

Wie is PV-Vlaanderen? 

 

PV-Vlaanderen is de sectorvereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie in Vlaanderen.  

Als technologieplatform van ODE verenigt PV-Vlaanderen de gespecialiseerde producenten uit de PV-
waardeketen: distributeurs, invoerders, groothandelaars, leveranciers, projectontwikkelaars, 
energiedienstenbedrijven, installateurs, onderhoudsbedrijven, fabrikanten, toeleveranciers, 
studiebureaus, kenniscentra en investeerders uit de PV-sector in Vlaanderen 

PV-Vlaanderen wil de krachtige stem zijn van heel de fotovoltaïsche sector en wil ook u 
vertegenwoordigen bij overheid, regulatoren en netbeheerders. Ook uw deelname is belangrijk! 

 

Word lid van PV-Vlaanderen 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 PV beleid en de PV sector via nieuwsflitsen over 
beleidswijzigingen, marktcijfers  

• 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 krijgt de toestemming om in uw externe communicatie te verwijzen naar uw lidmaatschap van PV-
Vlaanderen. Het logo kan bij het secretariaat van ODE worden opgevraagd. 

• 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 
netwerk & informatiesessies bij een van onze leden, exclusief voor onze leden 

• 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 PV beleid 

• U krijgt deelname aan beleidsoverleg en inspraak in standpunten en visienota’s. Zo is er bijvoorbeeld 
een werkgroep zonnedelen en werkgroep CPPA’s 

• 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 

Als u enkel installateurs-activiteiten uitvoert, wordt u via een lidmaatschap van Techlink vertegenwoordigd 
bij PV-Vlaanderen. We brengen u dan in contact met Techlink voor lidmaatschap. 

 



Platformbijdrage PV-Vlaanderen 

Invulformulier lidmaatschap 2020 

 
 

Gelieve ingevuld en ondertekend te bezorgen via info@ode.be of ODE, Koningsstraat 146, 1000 Brussel 

Mijn organisatie / bedrijf wil lid worden van VZW Organisatie Duurzame Energie (ODE)  

Naam bedrijf/organisatie: ...................................................................................   

Contactpersoon:  .............................................................................................  

Adres:  ............................................................................ nr.:  ..........  

Postcode:  .................. Gemeente: .........................................................  

Land:  .............................................................................................  

Tel:  ........................................ Fax: .............................................  

E – mail:  .............................................................................................  

Website:  .............................................................................................  

BTW-nummer:  .............................................................................................  

 

Facturatie – adres (indien verschillend van bovenstaande gegevens)  

Naam bedrijf/organisatie: ...................................................................................   

Contactpersoon:  .............................................................................................  

Adres:  ............................................................................ nr.:  ..........  

Postcode:  .................. Gemeente: .........................................................  

Land:  .............................................................................................  

Tel:  ........................................ Fax: .............................................  

E – mail:  .............................................................................................  

Website:  .............................................................................................  

BTW-nummer:  .............................................................................................  

 

Ondergetekende is akkoord met het ledencharter dat te vinden op de website en betaalt 
het volgende lidgeld bij ontvangst van de factuur: € 250 excl. BTW tot eind 2020. Het 
lidmaatschapsgeld voor een volledig jaar bedraagt € 950 excl. BTW. 

Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in 
de volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na 
de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf. 

 

Handtekening:      Datum: ......../......../ ........ 

mailto:info@ode.be


 

LEDEN PV-VLAANDEREN 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

      Resultancy Services 

 

 

 

 

 

 

 

 


