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Succesvolle start! 
Afgelopen maandag, 19 februari, hebben ruim 50 mensen de informatieavond in Prakticon 
bezocht. Daarnaast hebben ca. 15 mensen per mail belangstelling getoond voor het 
initiatief om een energiecoöperatie op te richten.  
Al tijdens de avond bleek dat 17 aanwezigen al interesse hadden voor de plaatsing van 
bijna 200 panelen. We hebben ruimte voor 510 panelen, dus we kunnen nog even door!  
Er is waarschijnlijk ook ruimte voor inwoners van de omliggende postcodegebieden 7001, 

Op naar de 50 leden! 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie 
van de Provincie Gelderland, heeft de 
coöperatie minimaal 50 leden nodig. Het 
invullen van het bijgesloten interesseformulier 
is daarom van belang. Iedereen heeft tot 1 
april 2018 de tijd om dat in te vullen en in te 
leveren bij de Annahoeve, Holterweg 138 of 
te mailen naar infopraktizon@gmail.com 
 Meer weten? 
In de bijlage vindt u de presentatie die 
we 19 februari hebben getoond. De 
vragen die naar aanleiding van de 
presentatie zijn gesteld en de antwoorden 
daarop hebben we ook in de presentatie 
opgenomen. Mocht u toch nog vragen 
hebben, mail die ons. We komen daar 
dan in een volgende Nieuwsbrief op 
terug. 
	

Zegt het voort…..! 
Maak dit initiatief tot het gesprek 
van de dag. Deel deze mail met uw 
buren, vrienden en kennissen in 
genoemde postcodegebieden. Wat 
als de vraag naar panelen groter is 
dan wat we op Prakticon kwijt 
kunnen? Dan gaan we op zoek naar 
nieuwe plekken in de wijk. 
	

Wilt u meewerken? 
Alle hulp is welkom. Denk aan 
opzetten ledenadministratie, maken 
van nieuwsbrieven, bouwen en 
onderhouden van een website.  U kunt 
zich opgeven voor een enkele klus, 
maar u kunt zich ook voor langere tijd 
aan de coöperatie verbinden.  
Mail het ons.  
	

Waarom een coöperatie? 
ECDD richt zich op het produceren van 
lokale duurzame energie. Er is bewust 
gekozen voor de coöperatievorm: de 
leden beslissen zelf en zijn 
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. 
Leden bepalen hoe de winsten besteed 
worden. 
	

Partners. ECDD werkt samen met Gemeente 
Doetinchem, AGEM, Wijknetwerk Schöneveld, 
Provincie Gelderland. 


