
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

Voor alle achtergrond informatie: www.ecdd.eu 
 

Voorlopig verdere samenwerking met AGEM  

PRIJZEN ONDER DRUK DOOR CORONA-CRISIS 

 
De Corona-crisis zorgt voor dalende energieprijzen. Dat merkt u aan de pomp maar ook aan de tarieven voor gas en 
elektriciteit. Deze ontwikkeling is eveneens van invloed op de prijs die wij krijgen voor het leveren van stroom aan AGEM. 
In april van dit jaar eindigt het huidige contract met AGEM.  
 
 
 

 

Om een nieuw contract af te sluiten heeft het bestuur de 
afgelopen week gekeken naar de prijsontwikkeling op de 
energiemarkt. Daarbij was de APX index* een belangrijke 
informatiebron. 
Twee partijen zijn benaderd voor het uitbrengen van een 
offerte. Greenchoice en Agem. 
De aanbieding van Greenchoice leek aanvankelijk gunstiger 
dan de aanbieding van Agem, maar gold echter tot 1 juli 
2020. Daarna zouden we een nieuwe energieprijs 
aangeboden krijgen. 
Uiteindelijk hebben we besloten voor 1 jaar weer in zee te 
gaan met Agem. We ontvangen daarvoor: 
Laagtarief: 0,02957 per kWh Hoogtarief: 0,03827 per kWh. 
De prijzen zijn exclusief BTW, andere belastingen, heffingen 
en toeslagen van overheidswege en exclusief kosten voor 
netbeheer of welke andere kosten dan ook. 
De keus is gemaakt omdat: 

• De prijzen van de leveranciers elkaar waarschijnlijk 
per 1 juli 2020 niet veel zullen ontlopen 

• We tevreden zijn over de samenwerking met Agem 

• We formeel door ons lidmaatschap zitting hebben 
in de ledenraad en daarmee invloed op hun beleid 

• In de afgelopen ledenvergadering veel steun werd 
uitgesproken voor continuering van onze 
samenwerking met een Achterhoekse 
energieproducent. 

 

ALGEMEEN BESTUURSLID 
Ik ben Remko ten Brinke, 44 jaar, en woon met mijn 
vrouw en twee kinderen aan de Wilhelminastraat 91. Met 
mijn eenmanszaak Pluk help ik bedrijven aan een scherpe 
positionering en profilering. Mijn motto is Pluk de dag. Ik 
geniet zoveel mogelijk van het kleine en probeer m’n 
footprint verder te verkleinen door o.a. te hergebruiken 
en minder te kopen. Ik krijg energie (nu nog alleen 
figuurlijk) van ECDD en als algemeen bestuurslid ga ik 
zoeken naar nieuwe zonnedaken en een projectmatige 
invulling van onze maatschappelijke bijdrage. 
 

* Wat is APX index? De energiebeurs EPEX opereert sinds de 
oprichting in 1999 (toen nog APX) als een onafhankelijk 
elektronisch handelsplatform. De kernactiviteit is de 
spotmarkt voor elektriciteit. Distributeurs, producenten, 
handelaren en industriële eindgebruikers kunnen er voor de 
dag van morgen elektriciteit kopen en verkopen. De handel 
in elektriciteit vindt een dag voor levering plaats. De 
marktpartijen leggen hun orders volledig geautomatiseerd 
in, waarna vraag en aanbod worden geanalyseerd en 
marktprijzen tot stand komen voor de volgende dag, per uur 
gedifferentieerd. Bron: 
www.nieuwestroom.nl/energiemarkt/energiebeurzen/epex-
apx-handelsbeurs/ 

 

 

 

Twee nieuwe bestuursleden 

PENNINGMEESTER 
Mijn naam is Willem ter Voert, ik woon al meer dan 33 
jaar aan de Hazenlaan 14 in Doetinchem. In mijn 
dagelijks leven ben ik manager catering bij de Provincie 
Gelderland in Arnhem. Ik hou mij daar vooral  bezig met 
het duurzaam verzorgen van vergaderingen, 
evenementen, catering en restauratieve voorzieningen.  
Belangrijke waarden binnen ons bedrijf zijn; Duurzaam 
lokaal geproduceerd, vermindering van verspilling, zorg 
en aandacht voor milieu en omgeving.  

 
 

   Willem ter Voert  Remco ten Brinke 

In de nieuwsbrief van april 
krijgt u meer informatie over 
de belastingteruggaaf 2019 
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