
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOEVEEL WARMTE LEKT UW HUIS? 
De warmte die uit uw huis ‘lekt’ kost geld. Het is daarom belangrijk om te weten 

hoeveel warmte uw huis verliest via de muren of het dak. Dat kan worden 

vastgesteld door ‘warmtefoto’s’ van uw huis te laten maken. 

Het Energieloket in Doetinchem heeft de ECDD 

benaderd om bij de leden van de coöperatie te 

onderzoeken of er belangstelling is om deel te 

nemen aan een isolatietraject. De actie houdt in dat 

er in deze aankomende winterperiode een 

warmtefoto gemaakt wordt van uw woning waarbij 

heel duidelijk zichtbaar zal worden waar isolatie van 

de ‘buitenschil’ van de woning nog verbeterd kan 

worden. Het aanbod is dat de warmtefoto’s gratis 

worden gemaakt door medewerkers van het 

Energieloket en deze dan ook worden 

geanalyseerd. De foto’s laten perfect zien waar 

warmte in de woning ‘weglekt’. Bewoners krijgen 

hierdoor inzicht in welke opties er kunnen zijn om 

isolatie verbetering in de woning aan te brengen.  

Vervolgens zal er een partij worden gezocht die de 

deelnemers een aantrekkelijk voorstel zal doen om 

deze verbetering van de isolatie aan te brengen. 

Alles geheel vrijblijvend. De rol van het Energieloket 

is met al hun expertise de juiste partijen te 

benaderen en een goede prijs te bedingen.  Met dit 

isolatieadvies kunnen bewoners direct overgaan tot 

het verduurzamen van de buitenste schil en 

daardoor energie besparen. 

 

Een heel mooi project dat wij vanuit de ECDD van harte 
aanbevelen. Op deze manier willen wij de energiebesparing ook 
wat breder trekken en kunnen we wellicht een pilot-rol vervullen 
voor Doetinchem. Wilt u deelnemen aan deze actie, dan kunt u 
dit kenbaar maken door een mail te sturen naar: info@ecdd.eu/ 
actie warmtefoto. Het voorstel zal worden voorgelegd aan de 
deelnemers en zij kunnen dan een keuze maken om wel of niet 
mee te doen. 
André Wiesman 

 
Hoe zit het met de opbrengsten? 

Regelmatig vragen leden mij hoe het zit met de uitkering van de energieopbrengst. 
In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 17 februari 2020 is besloten om de 
opbrengst van de eerste periode van mei 2019 tot februari 2020) niet uit te keren 
en aan de reserves toe te voegen.  
Voornaamste reden was dat het nog geen volledig productiejaar betrof. Daarnaast 
wilde het bestuur meer zicht krijgen op een aantal nog te verwachten kosten. Het 
verslag van de ALV is aan de leden verzonden. 
In de komende ALV - rond maart 2021 - zal het bestuur voorstellen doen voor 

uitkering. 

Ik wens je fijne Kerstdagen en een goed 2021 

Albert Ordelman (voorzitter ECDD) 

mailto:info@ecdd.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENOEG VOOR 43 HUISHOUDENS 
Het jaar zit er bijna op. Ook dit jaar heeft de zon haar 
werk flink gedaan. Onze installatie op het dak van 
Prakticon heeft daarvan geprofiteerd en dus het 
milieu en onze portemonnee. De installatie heeft tot 
op heden ruim 147 MWu oftewel 147.000 kWu 
geleverd. Dat dekt dat het gemiddelde gebruik van 43 
huishoudens! Meer over de opbrengsten weten? Kijk 
dan op www.ecdd.nl/opbrengsten. 
 

Teruggave energiebelasting 

Dit is het eerste jaar dat iedereen te maken 

krijgt met de teruggave van de energiebelasting.  

Voor de klanten van Agem (bijna de helft van 

onze leden) was dat appeltje-eitje; dat werd 

door de Agem afgehandeld. De overige leden 

waren verspreid over ca. 8 leveranciers. Bij niet 

iedere leverancier verliep dat aanvankelijk 

gladjes. Ook het wisselen van leverancier 

leverde verwarring en veel administratie 

rompslomp op. Het lijkt erop dat het nu voor 

iedereen is geregeld. Verrekening van de 

energiebelasting vindt plaats bij de jaarlijkse 

eindafrekening van de leverancier. 

AGEM DOET DE BOEKHOUDING 

AGEM heeft alle energie-coöperaties in de 

Achterhoek tegen vergoeding een 

dienstenpakket voor hun boekhouding 

aangeboden. Het blijkt dat het op orde houden 

van een deugdelijke boekhouding veel kennis en 

tijd vraagt.  Om de continuïteit van een goede 

boekhouding te waarborgen heeft het bestuur 

besloten om van het AGEM-aanbod gebruik te 

maken. 

OP ZOEK NAAR TWEEDE ZONNEDAK 

‘We zijn druk bezig met het zoeken naar een tweede dak voor 

een volgend collectief zonnepanelen dak. We hebben 

namelijk al een tijd een wachtlijst met buurtbewoners die ook 

zonne-energie via de ECDD zouden willen opwekken en leden 

die meer certificaten willen. Daarnaast willen we een actieve 

coöperatie zijn die meer Doetinchemmers de mogelijkheid 

biedt om hun energiehuishouding te verduurzamen.  

Als we een geschikt dak vinden, wordt dit een nieuw project 

binnen de ECDD volgens een ietwat veranderde 

postcoderoosregeling.  

We hebben al enkele verkennende gesprekken gevoerd en 

een informatieflyer opgesteld (zie www.ecdd.eu ). Heel graag 

schakelen we jullie hulp in bij het vinden van een tweede dak. 

Mocht je een geïnteresseerde eigenaar weten van een groot 

en solide dak binnen Doetinchem, dan vernemen we dit 

graag. Een mailtje naar info@ecdd.eu is prima, dan neemt 

Albert of ik contact met je op.’ 

Remko ten Brinke (bestuurslid ECDD) 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Normaliter zouden we de ALV al kunnen 

aankondigen. Het streven is om die vergadering 

in maart te houden. Of dat nu ook lukt en op 

welke manier we die gaan organiseren hangt 

natuurlijk sterk af van de maatregelen die er op 

dat moment zijn afgekondigd. 

http://www.ecdd.eu/
http://www.ecdd.eu/

