Beste leden van Groenkracht Groenlo,

In deze email:
• Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 12 april bij De Mattelier
• Deelauto’s kansrijker nu Corona beperkingen voorbij zijn
• Energie VanOns maakt goede indruk
• Ledenverklaringen die nodig zijn voor teruggaaf energiebelasting over 2021 in de loop van
maart of begin april te verwachten
________________________________________________________

Noteer alvast in uw agenda: we zijn van plan de ALV te houden op dinsdagavond 12 april in de
Mattelier. Een definitieve uitnodiging volgt later.
______________________________________________________

In een jaar van thuiswerken en bij voorkeur niet samen in één auto kenden onze drie deelauto’s een
moeizame start.
Nu liggen er nieuwe kansen.
Elektrisch dus goed voor het milieu.
Vaak veel goedkoper dan een eigen auto.
En als het lukt ze goed bezet te krijgen ook heel aantrekkelijk voor onze leden!
Wanneer u zelf of mensen in uw omgeving een auto maar weinig gebruiken, denk dan aan dit mooie
alternatief. Maak anderen attent op deze mogelijkheid.
________________________________________________

Veel van onze leden betrokken hun elektriciteit en gas van Agem en daarmee indirect van Anode.
Volgens Agem zijn verreweg de meeste van deze Agem klanten nu klant geworden bij “Streekenergie
door Agem” met op de achtergrond Energie VanOns omdat Agem zelf geen leveringsvergunning
heeft. Zelf hebben we geen zicht hoeveel van onze leden dit gedaan hebben.
Ondertussen hebben we als bestuur kennis kunnen maken met Energie VanOns en we hebben een
positieve indruk gekregen. Van die avond van kennismaking is een video opname gemaakt. Wie
interesse heeft kan deze bekijken: Opname kennismaking Energie VanOns – 10 februari
In de loop van een kalenderjaar (herhaaldelijk) wisselen van energieleverancier kan de teruggaaf
energiebelasting lastig maken.
____________________________________________

Agem maakt net als vorige jaren weer de ledenverklaringen. In de ledenverklaring staat de aan elk lid
over 2021 toegerekende hoeveelheid elektriciteit op basis waarvan de teruggaaf energiebelasting
gaat plaatsvinden. Volgens bericht van Agem mogen we ze in maart verwachten.
In feite is dit niet anders dan in andere jaren, waarin de Ledenverklaringen ook eind februari / maart
naar de coöperaties werden verzonden en vervolgens door ons zelf verspreid worden onder de
leden.

De leden die géén klant via Agem bij Anode waren in 2021 kunnen volgende maand de
energiebelasting gaan terugvragen bij hun energieleverancier. Voor sommige leveranciers
(Greenchoice, Vattenfall, Engie, etc.) geldt dat de coöperatie dit namens de leden dient te doen.
Voor de leden die wél klant via Agem bij Anode waren in 2021 blijft het nog even afwachten.
Donderdag 10 maart is Streekenergie/Agem uitgenodigd om samen met EnergieSamen en het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verder te praten over een oplossing.
Alle partijen hebben uitgesproken samen zo snel mogelijk naar een oplossing toe te willen werken,
wat dat betreft heeft Agem er vertrouwen in.
Enkele leden hebben Agem benaderd om de Ledenverklaring toch via Anode te laten verrekenen,
omdat zij nog bij moesten betalen volgens de eindafrekening van Anode en op deze manier het
bijbetalen zouden willen compenseren.
Echter, uit eerste reacties die Agem voorbij zag komen lijkt het erop dat Anode dit alleen wil doen als
álle Ledenverklaringen worden aangeleverd. Kortom, ook van leden die juist nog geld tegoed zouden
hebben van Anode.
In dat laatste geval, waarin een lid nog geld zou terugkrijgen van Anode én de energiebelasting laat
verrekenen, is de verwachting dat het lid niets krijgt uitgekeerd maar de energiebelasting in de
failliete boedel van Anode belandt.
Dit is dan ook de reden dat wij blijven oproepen om gezamenlijk tot een oplossing te komen, waarbij
wij er vertrouwen in hebben dat deze er samen met EnergieSamen en EZK gaat komen.

