Laten we het over de energieprijzen hebben

Bekijk de webversie

De nazomer- en festivaleditie

Beste vrienden van Amsterdam Energie,
de vakantie is voorbij, de kinderen gaan weer naar school en de fietslampjes moeten 's avonds
weer aan. Dit gebeurt elk jaar. Uitzonderlijk is dat we leven in een tijd van constant stijgende
energieprijzen. Als energiecoöperatie zijn we onderdeel van een bredere beweging van
coöperaties die nu juist zelf meer grip willen krijgen op de energiemarkt. Hierom leggen we
zonnedaken aan en zijn we onderdeel van Amsterdam Wind. Maar ook ons landelijke collectief
om | nieuwe energie ontkomt er niet aan om hogere tarieven te rekenen.
En het eind is nog niet in zicht.
Wij sturen deze nieuwsbrief om je bij te praten over deze actuele ontwikkelingen. En om je uit te
nodigen, want we gaan wel de stad in, de komende tijd.
Koppeling stroom- en gasprijzen
Eerder dit jaar organiseerden we een webinar met Sjoerdsje Mensonides van om. Zij
beantwoordde de vraag die veel mensen hebben: hoe kan het dat de stroom die we zelf
duurzaam opwekken op onze zonnedaken, gekoppeld is aan de gasprijzen? Dit komt omdat de
meeste stroom nog steeds wordt opgewekt in gascentrales. Duurder gas betekent een hogere
prijs voor stroom. De prijs voor groen opgewekte elektriciteit - op onze daken - is nog steeds
gekoppeld aan de door een gascentrale opgewekte stroom. Zolang we als zonnestroomopwekkers met zijn allen nog een te klein deel van het aanbod verzorgen, wordt dit niet
losgekoppeld.
Jij zit misschien ook met vragen over de gas- en stroomprijzen. Lees hier het verslag wat we
gemaakt hebben van het webinar. We zullen binnenkort opnieuw een webinar organiseren met
Sjoerdjse of een van haar collega's, want er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen.
Inschrijven nieuwe klanten
Wij hoopten dat half augustus de prijzen weer in een rustiger vaarwater zouden komen. om |
nieuwe energie heeft ons laten weten dat het tot nader order niet mogelijk is om nieuwe klanten
in te schrijven via de website. De prijzen springen zo hard alle kanten op dat het zakelijk niet
verantwoord is.
Mocht je een nieuw energiecontract willen afsluiten, bijvoorbeeld omdat je verhuist, dan is dit
wel mogelijk. Neem dan contact met om | nieuwe energie op 020-337 70 38. Of stuur een
mailtje naar Daphne via daphne@amsterdamenergie.nl.
We houden je op de hoogte.
Met coöperatieve groet,
Bouwe Olij, voorzitter
Rolf Steenwinkel, directeur
3 september - Indische Buurt Festival
Komende zaterdag wordt voor de 14de keer het Indische
buurt Festival gehouden, in de Javastraat, het Javaplein en de
Sumatrastraat. Er is muziek, kunst, poppenkast en sport voor
kinderen en aandacht voor bewonersinitiatieven en
organisaties die actief zijn in de buurt of in Oost. Voor het
eerst is Amsterdam Energie ook aanwezig. Wij hebben
immers panelen liggen in de Wibautstraat en vele van onze
leden wonen in dit deel van de stad. .
Woon jij ook in de buurt en heb je zin om langs te komen bij
onze kraam? We zijn te vinden in de Javastraat en we
verwelkomen je graag. Lees hier meer.
25 september - Verduurzamingsmarkt De Waag i.s.m. Green Light District
In de Waag vindt zondag de 25ste een verduurzamingsmarkt plaats, georganiseerd door en
voor buurtbewoners van De Wallen en de Lastage. Van 10.00 tot 13.00 zijn er organisaties
aanwezig om te vertellen over vergroening en verduurzaming, en Amsterdam Energie ontbreekt
niet. Lees hier meer. Een en ander vindt plaats in het kader van Buurtfestival Stadshart.
15 oktober - De Hallen
Zet alvast in je agenda dat we zaterdag 15 oktober naar West komen, naar een grote markt van
duurzame initiatieven. Deze vindt plaats van 11.00 tot 17.00 uur in de Hannie Dankbaarpassage
in De Hallen, en ook buiten het gebouw. Meer informatie hier.
Summary in English
Dear friend of Amsterdam Energie,
We are sending this newsletter to let you know we are aware
gas- and electricity prices are still skyrocketing. Ten years
ago, we organised ourselves in an energy co-operative in
order to get more grip on how energy is produced and sold,
but our movement is not big enough yet to set the standards.
Our national collective om | nieuwe energie - your and our
energy supplier - has no choice but to raise its prices.
Last March, we organised a webinar with our colleague Sjoersje Mensonides of om, to answer
questions about the energy market and energy prices. We are considering organising another
webinar soon. Meanwhile, you may read the Dutch account of the webinar here.
At the moment, om | nieuwe energie is not accepting new customers' applications via their
website. In case you want to renew your contract, or if you want to move house and get a quote
for a new contract, you may call them directly at 020-337 70 38. You can always also contact
Daphne at daphne@amsterdamenergie.nl.
The people at om will not leave you in the lurch, but until further notice they will also not
advertise for new customers. Energy prices are simply too volatile.
Meanwhile, we want to invite you to join us as we go out and about next weekend and in a few
weeks' time. On Saturday September 3, we are participating at the Indische Buurt Festival, a
large fair at Javastraat, Javaplein and Sumatrastraat. You will find our stall in Javastraat, so
please do come and say hello.
On Sunday morning, September 25, we will take part in a Sustainability Market at De Waag at
Nieuwmarkt. As a program during the Stadshart Festival, organisations will show how anyone
can live more sustainable. You can find us inside De Waag, from 10.00 untill 13.00. Please do
come in for a chat.
On October 15th, a Saturday, we will be in West, in and around De Hallen, at a market of
sustainable projects, products and services. Should be fun.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u daphne@amsterdamenergie.nl toe aan uw adresboek.

