
 

 

Beste leden, 
Gisteravond kregen we van Agem  het nieuws door dat Anode (de leverancier achter 
Agem), per 1 december haar faillissement heeft aangevraagd. ECDD is, evenals Agem 
zelf en vele andere betrokkenen, door dit bericht overvallen. 
 
Het is moeilijk om nu al te overzien wat de gevolgen zijn voor de klanten en de ECDD. 
Het bestuur heeft hierover gisteravond contact gehad met Agem, maar zij konden op 
zo’n korte termijn nog geen antwoord geven op vragen die we hebben. Wel hebben 
ze toegezegd haar klanten en de energiecoöperaties op de hoogte te houden. 
Inmiddels heeft Agem een bericht opgesteld dat we bijvoegen. 
 
Uiteraard zullen we als bestuur de zaak op de voet volgen en de belangen van ECDD 
op een zo adequaat mogelijke wijze behartigen. We houden jullie daarvan op de 
hoogte. 
 
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 

  



 

 

 
 
 


