
Algemene ledenvergadering (ALV)  
17 februari kunnen jullie alvast noteren in 
je agenda 
Half februari houden we onze eerste ALV. We zullen 
jullie tijdig de stukken en de uitnodiging hiervoor 
mailen. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

Voor alle achtergrond informatie: www.ecdd.eu 
 

Procedure TERUGGAVE ENERGIEBELASTING 
Inmiddels is duidelijk welk lid welke energieleverancier 
heeft. In totaal hebben we te maken met 10 
verschillende  leveranciers Ze hebben allemaal een 
schrijven van ons ontvangen. Binnenkort ontvangen 
alle leden van ons een verzoek om ons toestemming te 
geven gegevens met de leverancier te delen ten 
behoeve van de teruggaaf. 
De teruggaaf kan uiteindelijk pas in mei 2020 worden 
aangevraagd. We hebben dus nog even de tijd om alles 
zorgvuldig te regelen. 

 

OP NAAR EEN SCHONE ENERGIE WIJK IN HET NIEUWE DECENNIUM 

 Met de ingebruikname dit jaar van de zonnecentrale op het dak van Prakticon heeft onze wijk een eerste stap gezet naar 
een toekomst met schone, hernieuwbare energie. De komende tien jaar zal de overgang van het gebruik van fossiele 
energiebronnen naar hernieuwbare energie onze volle aandacht vragen. Wij hebben geen andere keuze.  
Wij wensen jullie een goed, zonnig en energiek 2020. 
 
Namens het bestuur, 
Albert Ordelman (voorzitter) 
 
 
 

 

Wat doen we met de opbrengsten? 

Naast opwekken van hernieuwbare energie willen we 
met de opbrengsten ook andere 
duurzaamheidsinitiatieven in de wijk stimuleren. Het 
bestuur zal de ALV hiervoor voorstellen doen, want 
de leden beslissen uiteindelijk. Mocht iemand nu al 
een suggestie hebben, laat het ons via de mail weten. 

LOOS ALARM 
Brand of toch niet? Die vraag moest 8 november J.L. de 
brandweer beantwoorden bij Prakticon, de school voor 
voortgezet praktijkonderwijs, aan de Spoorstraat in 
Doetinchem. In de school werd een brandlucht geroken. 
De school werd ontruimd. De brandweer stelde na een 
half uurtje vast dat de brandlucht kwam van een 
vastgelopen, elektrische ventilator. De aanvankelijke 
vrees dat onze zonnepanelen de oorzaak waren, werd 

gelukkig niet bewaarheid.  

KASCOMMISSIE 
Inmiddels heeft de ECDD een kascommissie die de 
boekhouding over 2018 en 2019 zal controleren. De 
commissie bestaat uit Ed van der Heijden (lid ECDD) en 
Ben Wassenberg (voormalig controller gemeente 
Doetinchem). 
 

 

Onze zonnecentrale heeft het dit 
jaar prima gedaan. De meter staat 
nu op 131.000 KWh. De verwachting 
is dat we met een volledig 
productiejaar zeker aan de 
prognose van 133.000 KWH komt. 

 

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP 
De groei van zonneprojecten zit er goed in. Gelderland 
staat op de 2e plek met het aantal 
zonnepaneelprojecten per provincie, alleen Noord-
Holland heeft er meer. Maar het verschil is niet 
groot. Afgelopen jaar zijn lokale energiecoöperaties 70 
procent meer zonne- en windenergie gaan 
produceren. Minstens 85.000 Nederlanders nemen 
deel aan een energiecoöperatie. Samen wekken zij 
genoeg op om 235.000 huishoudens van stroom te 
voorzien. (http://agemcommunity.nl) 

 

NIEUWE DAKEN? 
ECDD onderzoekt of er nieuwe daken in de wijk 
beschikbaar zijn. Er staat een aantal mensen op de 
wachtlijst die graag energievriendelijk het nieuwe jaar in 
zouden willen gaan. Er zijn gesprekken gevoerd met 
Dental Clinics, het Ludgercollege en ROC de Graafschap.  U 
wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. 
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