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ENERGIE-COÖPERATIE VAN START 
Begin juni zijn de statuten van de Energie-coöperatie Duurzaam Doetinchem UA – ECDD – goed 
gekeurd en getekend door het bestuur. Dit gebeurde bij Van Weeghel, Doppenberg, Kamps 
notarissen. Ook werd de ECDD ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee is de 
coöperatie officieel van start gegaan. Er is gekozen voor het Uitgesloten Aansprakelijkheid model 
(UA) waardoor bestuur en leden niet aansprakelijk zijn voor het eventuele tekort. 
Het bestuur van de ECDD bestaat uit: Albert Ordelman, voorzitter, Brenda Harmsen secretaris en 
Edwin Egging, penningmeester 
	

HIER WERKEN WIJ AAN: 
• bij de Provincie Gelderland  is de subsidie 

aangevraagd die 20 procent van de totale 
installatiekosten dekt. Wij verwachten half 
juli van dit jaar antwoord van de provincie; 

• wij zijn bezig met het opzetten van de 
ledenadministratie en de selectie van de 
bank; 

• een gecertificeerd adviesbureau heeft 
vastgelegd hoe de panelen veilig op het 
dak van Prakticon moeten worden 
geïnstalleerd; 

• er worden criteria opgesteld voor de 
selectie van de leveranciers van de 
zonnepanelen; 

• het verder ontwikkelen van een 
communicatie en pr. plan (o.a. bouwen 
website); 

• contact met de gemeente over de 
Zegt het voort…..! 
Maak dit initiatief tot het gesprek van de dag. 
Deel deze mail met uw buren, vrienden en 
kennissen in de postcodegebieden: 7001, 
7002, 7003, 7004 en 7005. 
Belangstellende kunnen mailen naar 
infopraktizon@gmail.com 

 Energiecoöperatie Praktizon 

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.  

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 

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

HOE	VERDER?	
Zodra	de	subsidie	van	de	provincie	binnen	is	
–	waarschijnlijk	eind	juli	van	dit	jaar	–	zullen	
wij	u	benaderen	voor	uw	definitieve	
inschrijving	als	lid	en	de	aankoop	van	uw	
certificaten.	Lidmaatschap	en	betaling	van	
de	certificaten	wordt	in	een	overeenkomst	
met	u	nader	toegelicht	en	geregeld.	
Het	zal	niet	haalbaar	zijn	om	de	panelen	al	
in	september	van	dit	jaar	te	plaatsen,	maar	
uiteraard	houden	wij	u	de	komende	
maanden	op	de	hoogte	van	de	
ontwikkelingen.		
Heeft	u	vragen:	mail	naar	


