
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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.  
 

 

 

Voor alle achtergrond informatie: www.ecdd.eu 
 

Secretaris Paul op de Weegh 

 Algemene ledenvergadering. 
 
Minder grote verlaging dan verwacht 
Goed nieuws uit Den Haag voor energiecoöperaties. 
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen 
waarin wordt uitgesproken dat energiecoöperaties 
met een eigen opwekinstallatie geen negatieve 
gevolgen mogen ondervinden van de afspraken in 
het Klimaatakkoord betreffende de verlaging van de 
energiebelasting op elektriciteit.  
De overheid heeft de volgende tarieven t/m 2023 
aangekondigd: 
2019: 11,93 ct / kWh 
2020: 11,83 ct / kWh 
2021: 11,23 ct / kWh 
2022: 10,80 ct / kWh 
2023: 10,37 ct / kWh 
(Bovenstaande informatie is afkomstig van de AGEM Comunity) 
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Beste leden, 
 
 
Op de ALV van 8 februari j.l. is mijn aanstelling als secretaris goedgekeurd. 
Dit betekent dat de mailbox door mij beheerd zal worden. Gezien mijn fulltime baan ben ik alleen in de weekenden in de 
gelegenheid om mails te beantwoorden. 
Mocht ik eerder in de gelegenheid zijn om te antwoorden, dan zal ik dat uiteraard doen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens ECDD 
 
Paul op de Weegh, 
Secretaris 
 


