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Goede sfeer tijdens eerste algemene ledenvergadering 

LEDEN TEVREDEN OVER RESULTATEN 

 
De Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem heeft goede resultaten geboekt in het eerste jaar van haar bestaan. Dit bleek 
tijdens de presentatie van de financiële cijfers op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 februari jl. De zonnepanelen 
leveren naar schatting tot mei van dit jaar 165.000 kWh, dat is 30.000 kWh meer dan voorspeld. Daardoor is de financiële 
opbrengst van de panelen ook hoger dan verwacht. Dit leidde tot tevreden gezichten bij de leden en een applausje voor het 
bestuur.  
 
 
 

 

GEVRAAGD: NIEUWE DAKEN 
ECDD is op zoek naar nieuwe daken in de wijk. Er staat een 
aantal mensen op de wachtlijst. Er heeft zich een bewoner 
uit de Wilhelminastraat  gemeld om mee te werken aan 
een de realisatie van een 2e zonneproject. Het bestuur 
onderzoekt of dit onder de vleugels van onze coöperatie 
kan. Dat maakt het voor nieuwe initiatiefnemers een stuk 
eenvoudiger. Er zijn gesprekken gevoerd met Dental Clinics, 
het Ludgercollege en ROC de Graafschap. Hopelijk kunnen 
we daar in 2020 een start mee maken.  

 

Verwachtte teruggave energiebelasting 
Ruud Krabbenborg, projectleider AGEM, rekende de 
vergadering voor dat de te verwachten teruggave van 
de energiebelasting over het eerste volle jaar (van 1 
mei 2019 tot 1 mei 2020) uitkomt op circa 39 euro per 
certificaat. Dat is 10 euro meer dan door de 
installateur eerder is gegarandeerd. Maar, zo 
waarschuwde Krabbenborg, de belastingdienst gaat 
per deelnemer uit van het feitelijk elektriciteitsverbruik 
in dit jaar. De teruggave loopt via uw 
energieleverancier die de energiebelasting terug stort 
op basis van uw jaarverbruik aan elektriciteit. 
 

HOE KOMT BEDRAG TOT STAND? 
Verwachtte opbrengst: 1-5-19 tot 1-5-20: = ca. 165.000 kWh 

gedeeld door489 certificaten = ca. 337 kWh per certificaat. 
 
Teruggave energiebelasting per certificaat 

2019   ca. 231 x € 0,1193 = ca. € 27,- 
2020   ca. 106 x € 0,1182 = ca. € 12,- 
Samen ca. 337 kWh        = ca € 38,-* 
* Stel u heeft 10 certificaten dan krijgt u ca. €  380,- 
maar alleen als u ook ca. 3.370 kWh stroom heeft 
verbruikt 
 

Leden akkoord met op sparen 
geld uit stroom-opbrengst 
Tijdens de ALV zijn de leden akkoord gegaan met het 
voorstel van het bestuur om het geld dat ECDD krijgt 
van AGEM voor de levering van stroom dit jaar toe te 
voegen aan de algemene reserves van de coöperatie. 
Bij de volgende ledenvergadering (voorjaar 2021) 
kunnen de leden dan bepalen hoe dit geld besteed gaat 
worden. 
Het bestuur zal samen met een 2 leden daartoe tijdig 
een aantal opties uitwerken waaruit de leden  
kunnen kiezen. 

Afscheid van penningmeester Edwin Eggink. Tijdens de 
vergadering bedankte voorzitter Albert Ordelman Edwin 
voor het vele en goede werk wat hij voor de ECDD heeft 
gedaan. 
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