
VEEL BELANGSTELLING VOOR WARMTEFOTO  

Naar aanleiding van een bericht in de nieuwsbrief en een huis-aan-
huis flyeractie in de wijk De Pas en Schöneveld hebben ruim 150 
huishoudens zich aangemeld voor een gratis warmtefoto van hun 
huis, aangeboden door AGEM en de gemeente Doetinchem. De 
warmtefoto is op dinsdag 9 maart gemaakt en kan worden 
opgehaald tijdens een nog in te plannen buurtbijeenkomst. 
Speciale dank aan ECDD-lid André Wiesman die deze warmtefoto-
actie vanuit de ECDD heeft gecoördineerd en die samen met 
enkele andere leden de flyers heeft verspreid. Dergelijke kleine 
acties/projecten vinden we uitstekend passen bij de ECDD en we 
staan open voor andere acties waarmee we Doetinchem nog 
duurzamer kunnen maken. 

 

 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Wie bouwt 
mee? 

Het zijn benauwde en tegelijkertijd 
boeiende tijden. Corona maakt het 
benauwd, de overgang van fossiele 
energiebronnen naar hernieuwbare 
energie maakt het boeiend. 
Neem de elektrische auto die nu 
doorbreekt en een schoner milieu 
dichterbij brengt. Dat geldt evenzeer 
voor de windmolens en zonnepanelen.  
De ECDD ontleent haar bestaansrecht 
aan de zon en aan het streven beter 
met het milieu om te gaan. 
Binnen het bestuur discussiëren wij 
regelmatig of wij als coöperatie meer 
kunnen doen dan zonnepanelen 
exploiteren, ondermeer doordat andere 
soortgelijke coöperaties inmiddels 
elektrische deelauto’s exploiteren. Een 
interessante ontwikkeling die in het 
verlengde ligt van onze huidige 
doelstellingen. 
Maar om die ontwikkeling handen en 
voeten te geven heb je mensen nodig 
die zich daarvoor willen inzetten. Wij 
zijn binnen de ECDD op dit moment met 
te weinig mensen om veelbelovende 
projecten te onderzoeken en eventueel 
tot ontwikkeling te brengen zoals de 
exploitatie van elektrische deelauto’s.  
Wie wil mee bouwen aan een schonere 
toekomst voor onszelf en daarmee voor 
onze kinderen en kleinkinderen? Meld 
je aan. 
 
Albert Ordelman, voorzitter ECDD 
info@ecdd.eu 

Ledenvergadering uitgesteld 
Door Corona is het niet mogelijk om in mei de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) te houden. Deze staat nu gepland op eind juni. 
Mocht het dan nog niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen dan 
overwegen wij een online-ALV te houden. 
Jaarverslag en financieel jaaroverzicht 
Ter voorbereiding op de vergadering krijgt u als lid van de ECDD medio 
april het jaarverslag en het financieel jaaroverzicht, Ook leggen wij een 
voorstel voor over de besteding van de maatschappelijke bijdrage. 
Verkoop certificaten 
Ieder lid van de ECDD heeft certificaten die een bepaald aantal 
zonnepanelen vertegenwoordigen. Vorig jaar bleek dat de verkoop van 
certificaten wat praktische problemen opleverde. Daarom is er een 
protocol voor de verkoop van certificaten opgesteld dat het bestuur wil 
presenten tijdens de AVL. 
Opwekjaar wordt kalenderjaar 
Dit jaar hanteren wij voor het laatst het opwekjaar - van mei vorig jaar 
tot mei dit jaar als verslagperiode. Vanaf januari 2022 houden wij het 
kalenderjaar aan. 
Dat geldt ook voor de teruggave energiebelasting. 

Brenda Harmsen vertrekt als secretaris van 
de ECDD, zij is naar een andere wijk verhuisd. 
Wij vinden dat jammer maar hebben begrip 
voor haar besluit. Wij kijken met veel plezier 
terug op de samenwerking met Brenda, 
danken haar voor haar inzet en wensen haar 
veel goeds in haar nieuwe omgeving. 
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