
Uitstel in verband met Corona-maatregelen 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERDAAGT TOT 
HERFST VAN DIT JAAR 

Normaal zouden wij de Algemene Leden Vergadering (ALV) eind mei - begin juni hebben gehouden maar dit zijn 
helaas nog steeds geen normale tijden. De beperkende maatregelen in verband met Corona maken het niet 
mogelijk om met een groter gezelschap fysiek bij elkaar te komen. Een digitale ALV vinden wij als bestuur geen 
aantrekkelijk alternatief omdat in de praktijk blijkt dat veel mensen moeite hebben met deze vorm van 
communiceren. Daarom is besloten de ALV te verdagen tot de herfst van dit jaar. Welke maand het wordt is 
afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona. U krijgt daarover tijdig bericht. 
 
 
 

 

Gekke tijd; terwijl de zon vorig jaar uitbundig scheen raakte ons sociale leven in de schaduw door een virus. 
De zon zorgde ervoor dat onze zonnepanelen het goed deden, het virus remde het contact tussen u en ons 
af. Waarbij ik met ‘ons’ doel op: Willem ter Voert en Remko ten Brinke, mijn medebestuursleden. 
Graag hadden wij u als bestuur al in mei in de Algemene Leden Vergadering (ALV) geïnformeerd over de 
gang van zaken binnen de Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem (ECDD) en verantwoording afgelegd 
over het behaalde financiële resultaat, maar dat ging tot nu toe niet. Wij hopen in de herfst van dit jaar dat 
de ALV wel kan doorgaan. 
Want wij willen ook graag met u in gesprek over de rol die de ECDD wellicht nog meer kan vervullen in het 
duurzamer maken van onze woonomgeving; hoe wij als coöperatie samen met de leden, met u, een 
realistisch - positieve bijdrage kunnen leveren aan een beter leefmilieu door het terugdringen van de 
uitstoot van schadelijke stoffen. Aan het verbeteren van onze leefomgeving. Voor onszelf maar zeker ook 
voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat is de idealistische kant van de zonnepanelen. 
Maar met idealisme alleen kom je er niet 
Binnen de Regio Achterhoek spelen allerlei initiatieven die ook voor ons interessant kunnen zijn en waaraan 
wij wellicht een bijdrage kunnen leveren. Zo kent de energiecoöperatie in Groenlo een deelautoproject 
waarbij tegen zeer schappelijke tarieven mensen een elektrische auto kunnen huren voor kortere of 
langere termijn. Dit project is opgezet in samenwerking met de regio en wordt ook door de regio 
gesubsidieerd.  
Wij zijn al enige tijd op zoek naar nieuwe daken voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen, dat blijft een 
actiepunt. 
Een ander punt van aandacht is het secretariaat, het is ons nog niet gelukt een opvolg(st)er voor Brenda te 
vinden, waardoor wij als bestuur kwetsbaar zijn en voorlopig niet aan nieuwe activiteiten toe komen. Maar 
de ambitie is er wel. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar meer vrijwilligers, wie doet mee met de uitbouw 
van de ECDD? 
Namens het bestuur, Albert Ordelman, voorzitter 



JAARREKENING 2020 ECDD 

Een korte toelichting op de jaarrekening: 
In 2019 ontvingen we eenmalige bijdragen van de Provincie Gelderland en de Gemeente Doetinchem, waardoor we dat jaar een winst 
boekte. Maar nu, in de lijn der verwachtingen, geeft 2020 een verlies van € 2.465 (zie jaarrekening). En de komende jaren verwachten 
we een jaarlijks verlies van ca.  € 4.000. Dit komt omdat de opbrengsten van de opgewekte stroom de kosten niet zal afdekken. 
 
U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, want u ontvangt tenminste 4,25% rendement op uw certificaten. Dit zit als volgt: U kocht 
een certificaat voor € 240. U krijgt hiervoor jaarlijks ca. € 30 energiebelasting terug via de jaarafrekening van uw energieleverancier. 
Over 15 jaar is dit € 450. Daarmee heeft u uw investering van € 240 weer terug en realiseert u een “winst” van € 210. Dat komt overeen 
met een rendement van 4,25% gedurende 15 jaar. 
 
Het verwachte jaarlijkse verlies van ca. € 4.000 in jaar 2 t/m 14 gaat ten laste van ons eigen vermogen. Waardoor ons huidige eigen 
mogen van € 121.992 zal dalen met ca € 52.000 (13 jaar x € 4000) tot een bedrag van € 69.992. Dit bedrag kan aangewend worden voor 
verschillende doeleinden, bijvoorbeeld uitkering aan de leden en/of besteding aan maatschappelijke projecten. Hierover gaan we met 
elkaar in gesprek tijdens de Algemene Ledenvergadering dit najaar, waarbij het bestuur met een eerste voorzet en lange termijnvisie 
komt 

 

  



 
 
 


