
 

 

 
 
 
Beste leden, 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor een 
ALV op maandag 21 november om 
20.00 uur bij de Anna Hoeve (Holterweg 
138 in Doetinchem). Deze bijeenkomst 
gebruiken we om met jullie te spreken 
over de stroomopbrengsten en een 

besluit nemen om een deel daarvan nu al te besteden. Ook informeren we jullie over de 
wachtlijsten, hoe het staat met de nieuwe daken en de veranderingen die Agem 
voorstelt in haar relatie met de lid-energiecoöoperaties. 
 

1. Toelichting opbrengsten 
ECDD ontvangt uit de verkopen van de door ons opgewekte stroom dit jaar veel geld. 
Zoals het zich laat aanzien eindigen we dit jaar op ca. € 28.000 ex BTW. Het precieze 
bedrag hangt af van de opbrengsten in de resterende maanden. (Zie overzichten) 
 

2. Donatie Voedselbank 
Veel mensen hebben te maken met (energie)armoede. Ze zijn niet in staat 
energiebesparende maatregelen te nemen terwijl ze  vaak in slecht geïsoleerde 
woningen zitten. We hebben daarom contact gelegd met de Voedselbank om te kijken 
of wij hen mogelijk kunnen ondersteunen. Zij hebben momenteel te maken met een 
explosieve groei van haar klantenbestand. De afgelopen maanden is dat met 25% 
toegenomen. De verwachting is dat dit de komende maanden verder zal toenemen. 
Met hen willen we kijken op welke manier onze donatie kan bijdragen tot verlichting 
van de armoede. Te denken valt aan kleine besparingsmaatregelen als aanschaf 
energiezuinige ledverlichting, elektrische plaids etc. Het bestuur stelt daarom voor € 
5.000 te doneren aan de Voedselbank.  
We vragen jullie daarmee in te stemmen. 
 
Hoewel het boekjaar nog niet om is, kunnen we dit doen zonder risico’s te lopen. Met 
de winter voor de deur kan men het nu goed gebruiken. 
Er blijft genoeg over om de opbrengsten met onze leden te delen. Bij het afsluiten van 
het boekjaar 2022 doen we voorstellen voor een winstuitkering aan de leden. Die 
presenteren we in het voorjaar aan de leden. 
 
 

3. Ontwikkelingen nieuwe daken. 
Momenteel staan er 26 belangstellenden op de wachtlijst. Samen goed voor 216 
certificaten. Het vinden van nieuwe daken blijkt een hele opgaaf. Zeker nu de 
elektriciteitsprijzen zo hoog zijn, is het voor potentiële dakeigenaren interessanter om 
eigen installaties te plaatsen. Het bestuur heeft mede daarom besloten de pijlen te 
richten op de VVE’s in Doetinchem. Een eerste VVE, VVE Slinghezicht, heeft zich 
hiervoor bij ons gemeld. Zij willen hun dak beschikbaar stellen voor de plaatsing van 
een zonne-installatie. Naar schatting kunnen er ca. 200 panelen geplaatst worden.  
Ook in Gaanderen hebben bewoners van de Martinusschool zich gemeld. Zij willen hun 
dak voor 200 panelen beschikbaar stellen.  I.c.m. de daken van de 
trainingsaccommodaties van BC de Graafschap zouden we dan op een totaal van ca. 



 

 

800 panelen komen. Daarmee kunnen we de wachtlijst opschonen en is er weer 
ruimte voor nieuwe leden. 

 
Mogelijk kan de VVE Slinghezicht ook een uitnodiging zijn voor andere  VVE’s in 
Doetinchem die nog geen panelen op hun gebouw hebben liggen.  
 
 

4. Relatie ECDD-AGEM 
ECDD is sinds de oprichting lid van Agem.  
De huidige organisatiestructuur van Agem gaat wijzigen. Het voorstel is om alle 
energiecoöoperatie onder te brengen in de Coöperatie Streekenergie. Daarmee ligt de weg 
open voor een zgn kostprijsmodel. Het streven is om leden van de aangesloten coöperaties 
zoveel mogelijk eigen opgewekte stroom te leveren tegen een reële kostprijs. 
Wij delen dit streven, maar vragen ons af wat de gevolgen zijn voor de diensten die we nu 
afnemen van Agem. Die vragen hebben we ook bij AGEM neergelegd. Voor meer informatie 
over het kostprijsmodel klik hier 
 
Overzicht bij punt 1. 
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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.  
 

 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 over 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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