
  
 
  December 2021 

Beste mensen,  
Een bijzonder jaar zit er weer op. Een jaar waarin het ons weer niet gelukt is om elkaar in een (fysieke) Algemene 
LedenVergadering (ALV) te ontmoeten. Corona gooide weer roet in het eten. De stukken voor de ALV van afgelopen 
november waren klaar. Leden sturen we die in een aparte mail toe. 
 
Nu we iets meer weten over het faillissement van Anode, gaan we in op de gevolgen die het heeft voor klanten van 
Agem en voor ECDD. Maar er is ook goed nieuws: Paul op de Weegh is met ingang van 1 december onze nieuwe 
secretaris. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief voor. En of het niet genoeg is, ECDD heeft met een 3-tal dakeigenaren een 
intentieverklaring getekend voor het aanleggen van een nieuwe zonne-installatie van ca. 500 panelen. Om er niet 
helemaal een dubbeldik kerstnummer van te maken, informeren we jullie daarover in de volgende Nieuwsbrief. 
Tenslotte heeft het bestuur besloten om onze maatschappelijke bijdrage over mei 2019-mei 2020 (€1140,-) aan 
Doetebol te besteden. We vonden hun initiatief zo leuk en belangrijk, dat nog langer wachten, mede gelet op het 
seizoensgebonden karakter van de activiteiten waarvoor ze een bijdrage vroegen, niet verstandig was. Verderop geeft 
Doetebol een inkijkje in hun buurtinitiatief. We wensen jullie, ondanks de lastige periode waarin we verkeren toch 
prettige feestdagen toe. 
Namens het bestuur, Albert Ordelman, voorzitter. 
 
Energieleverancier Anode failliet 
Het faillissement van Anode, de 
energieleverancier achter Agem, heeft gevolgen 
voor particuliere klanten van Anode/Agem en 
voor zakelijke (grootverbruik)klanten 
waaronder ECDD. Afnemers van energie via 
Agem voor de levering van stroom en of gas zijn 
vanaf 1 december jl. diverse malen 
geïnformeerd door Agem. ECDD is lid van de 
coöperatie Agem en wij hebben er alle 
vertrouwen in dat Agem de belangen van haar 
particulier en zakelijke klanten maximaal 
behartigt rond het faillissement van Anode en 
de overgang naar een nieuwe partij. 
 
Particuliere klanten overgenomen door 
Gezinsenergie 
VanHelder is door de curator aangewezen als 
de nieuwe energieleverancier voor Anode-
klanten. Zij hebben alle particuliere klanten van 
Anode ondergebracht bij Gezinsenergie. Iedere 
particulier die klant was van Anode via Agem 
heeft op 13 december een mail ontvangen van 
Gezinsenergie. Op korte termijn krijgen deze 
particuliere klanten een contract met een 
actueel variabel tarief voor stroom en/of gas 
waar je tot 12 januari 2022 aan vast zit. Dit is 
wettelijk zo geregeld om te voorkomen dat je 
zonder stroom of gas komt te zitten bij het 
faillissement van een energieleverancier. 
Daarna ben je vrij om voor een andere 
leverancier te kiezen. 
 
 

Gesprekken coöperatieve leverancier 
Agem is ondertussen in gesprek met een coöperatieve 
energieleverancier voor de periode vanaf 12 januari 2022. Daarmee 
hoopt Agem je voor het eind van dit jaar een aanbod te doen voor 
levering van stroom en of gas. Agem. zoekt daarbij naar een partij die 
goed past bij haar coöperatieve gedachte. Bij het ‘ter perse gaan’ 
kwam het nieuws binnen dat er een overeenkomst met VanOns is 
afgesloten. Alle klanten van Agem zijn hierover inmiddels 
geïnformeerd. 
 
 Storneren  
Als je zeker weet dat je recht hebt op teruggaaf bij jouw 
eindafrekening, dan kun je het recht op storneren 
(terugboeken) toepassen. Weet je niet zeker of je daar recht op 
hebt, dan raadt Agem storneren af. Neem bij twijfel contact op 
met Agem. We verwachten dat de curator de eindafrekening 
ergens begin 2022 zal gaan opmaken. 
 

Van energieleverancier gewisseld? 
Ben je tussen 1 januari en 31 december 2021 van 
energieleverancier gewisseld? Laat dit ons per mail 
(info@ecdd.eu) dan zo snel mogelijk weten, uiterlijk 15 
januari 2022. Wij hebben de overgangsdatum en je 
klantgegevens bij de nieuwe leverancier nodig om de 
teruggave van de energiebelasting voor jou te kunnen 
doorgeven. Ontvangen wij deze gegevens niet, dan kan je 
de energiebelasting ook niet terugontvangen.  
 



  

Nieuwe secretaris stelt zich voor!  
Ik ben Paul op de Weegh, 39 jaren jong en 
woonachtig in de Muziekbuurt in Doetinchem.  
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
medewerker verkoopbinnendienst bij een 
hulpmiddelenleverancier in Duiven. 
Per 1 december ben ik de nieuwe secretaris 
van de ECDD. Tot voor kort was ik secretaris 
van de cliëntenraad van een zorginstelling. Ik 
ben erg enthousiast over de coöperatie, omdat 
het groene energie lokaal stimuleert en 
zichtbaar maakt. 
Ik vind daarnaast duurzaamheid en 
energie(neutraliteit) erg interessant en mijn 
droom is om uiteindelijk in een energieneutraal 
(koop)huis te wonen. Voor nu zal ik het 
moeten doen met mijn moestuin en wellicht 
een aantal certificaten. 
Bij mijn eerste kennismaking met het bestuur 
werd me al verteld dat ik met de neus in de 
boter ben gevallen en daar is geen woord aan 
gelogen! Ik heb er heel veel zin in om samen 
met Albert, Willem en Remko aan de slag te 
gaan! 

Terugbetaling energiebelasting 2021 
Het verdienmodel in de postcoderegeling is dat je 100% 
van de betaalde energiebelasting over stroom (2021: € 
0,11408 / kWh) jaarlijks terug ontving van Anode via 
Agem over de door jouw certificaten opgewekte stroom. 
Of de teruggaaf van de energiebelasting over 2021 via 
Anode uitgevoerd zal worden is op dit moment onzeker 
(let op: dit geldt alleen voor klanten van Anode/Agem, 
niet voor klanten van andere energieleveranciers!). Agem 
heeft, na overleg met de Belastingdienst en de landelijke 
koepel van energiecoöperaties Energiesamen een brief 
verzonden aan de Belastingdienst. In deze brief wordt 
een werkwijze voorgesteld voor de verrekening van de 
energiebelasting in het geval van faillissement van een 
energieleverancier. De insteek is dat een nieuwe 
coöperatieve energieleverancier (waarmee Agem in 
onderhandeling is) in 2022 de energiebelasting over 2021 
alsnog mag verrekenen op basis van de eindafrekening 
van Anode. 
 
Gevolgen voor ECDD 
De teruglevering van de opgewekte stroom van ons 
Prakticon-dak verliep via Agem ook aan Anode. 
De stroomopbrengsten van ons dak (van 1 januari t/m 
november 2021) hebben wij ontvangen van Agem 
Levering BV. Voor ons dak heeft het bestuur afgelopen 
maandag i.s.m. de 14 andere Achterhoekse 
energiecoöperaties en Agem een nieuw tijdelijk en 
variabel contract afgesloten bij Edmij. Zo hebben we de 
continuïteit van energieteruglevering weten te 
waarborgen tegen ook nog eens hogere tarieven dan die 
golden voor ons contract bij Anode.  
 

Energieopbrengsten 
Hieronder presenteren we een overzicht van de teruggeleverde energie en bijbehorende energieopbrengsten per 
maand tot en met november 2021. De teruggeleverde energie wordt door Kenter meetdienst gemonitord en wijkt 
enigszins af van de data die op onze site is te vinden. Over de maanden april t/m augustus 2021 was de data op de 
site niet te volgen vanwege nieuwe serverinstellingen die niet tijdig aan ons waren doorgegeven. Het verschil in 
teruggeleverde energie en opbrengsten per maand wordt beïnvloed door het tarief per kWh, waar we afgelopen 
jaren in april telkens nieuwe tarieven voor een jaar hadden.  
 
 aantal certificaten: 489

Teruggeleverde energie in hWh Per  certificaat
Boekjaar 1: mei t/m dec 2019 108.327 221,53
Boekjaar 2: jan t/m dec 2020 141.532 289,43
Boekjaar 3: jan t/m dec 2021 132.184 270,31

Energieopbrengst in € ex BTW Per  certificaat
Boekjaar 1: mei t/m dec 2019 4.511,53€  9,23€                  
Boekjaar 2: jan t/m dec 2020 5.150,30€  10,53€               
Boekjaar 3: jan t/m dec 2021 5.836,39€  11,94€               



 
 

  

Doetebol blij met bijdrage ECDD.  
(ingezonden bericht) 
 
Na de aanleg van de Oostelijke Randweg heeft een aantal buurtbewoners uit Schöneveld in 2015 het initiatief 
genomen tot het inrichten van natuurbelevingsgebied langs de Randweg. Daar kunnen kinderen zelf op en met 
natuurlijke materialen klimmen, bouwen, spelen ontmoeten en ontdekken. 
  
De afgelopen 5 jaar hebben we een groot deel van onze wensen kunnen vervullen. Daar zijn we heel trots op! Het 
terrein is ingericht en er zijn al veel hutten gebouwd. Met name de afgelopen Corona periode bleek dat veel mensen 
Doetebol hebben weten te vinden. Er zijn in de loop der tijd op initiatief van bewoners veel activiteiten georganiseerd; 
bootcampen voor volwassenen en kinderen, Modderdag samen met de brandweer en Human Kind, Doetebol Bliss en 
een buurtbarbecue. Kortom we houden van nieuwe dingen creëren en feestjes. We hebben al veel van onze wensen 
verwezenlijkt. Maar er zijn ook nieuwe wensen bijgekomen.  
Wij zijn met al onze dromen en wensen daarom ook heel blij dat de ECDD (Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem) 
ons wil helpen. Dankzij deze bijdrage kunnen wij het Doetebol-bord vervangen, een bloemenlint inzaaien rondom de 
insectenhotels voor meer biodiversiteit. Ook kunnen wij door co-financiering een grasmaaier kopen die in staat is om 
ons ruige terrein te maaien op de wenselijke plaatsen. Wij zijn daar enorm blij mee! 
  
Dank jullie wel namens alle actieven leden van Doetebol en het bestuur: 
Erik van Rhijn, Peggy Wentink, René Reumer en Vanessa Schroer. 
info@doetebol.nl 
Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van Doetebol vinden jullie op www.doetebol.nl 
 

 



inf@ 

Op 10 december a.s. is de intekenavond. 
U bent van harte welkom bij  Prakticon, 
Spoorstraat 11b. We beginnen om 20.00 uur. 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 
We hebben inmiddels een zorgvuldige 
weging van de offertes gemaakt en Tenten 
Solar zal de opdracht krijgen voor de levering 
en plaatsing van de panelen. 
De ledenovereenkomst is aangepast en een 
certificaat gaat €240,- kosten, 10 euro 
minder dan begroot.  
 

 


