We hebben deze keer alleen maar goed nieuws

Bekijk de webversie

Beste vriend/vriendin van Amsterdam Energie, (English below),
Laten we beginnen met goed nieuws. Deze maand leveren we twee zonnedaken op. En met
een fijn bericht uit Den Haag: de plannen van het kabinet zorgen ervoor dat de energieprijzen
voor consumenten tot rust gaan komen, in elk geval vanaf januari 2023. En hiernaast ontvangen
we allemaal, als afnemers van energie, een financiële tegemoetkoming in november en
december 2022. Als het goed is, heb je inmiddels een e-mail ontvangen van onze landelijke
energieleverancier om | nieuwe energie - of je eigen energieleverancier als je geen klant bent
bij om - met uitleg hierover.
Een ander positief bericht: om heeft besloten dat de energiemarkt weer voldoende is
gekalmeerd om nieuwe klanten aan te nemen. Deze klanten worden lid van een lokale
coöperatie. Dit is gunstig voor de hele coöperatieve beweging in Nederland, want samen staan
we sterker. De energietransitie gebeurt niet vanzelf, hier zullen we gezamenlijk aan moeten
trekken.
Ken je iemand die een duurzame energieleverancier zoekt of wil overstappen? Raad ze dan
gerust Amsterdam Energie | om aan. Lees hieronder meer hierover. Hiernaast hebben we nog
meer te vertellen, zoals een tip om elektriciteit te besparen.

Met coöperatieve groet,
Bouwe Olij, voorzitter
Rolf Steenwinkel, directeur

Zon
Vorig jaar maakten we plannen om op de
Marcantilaan en in de Gillis van Ledenberchstraat
daken te ontwikkelen met behulp van de nieuwe
subsidieregeling voor coöperaties SCE. We vroegen
de subsidie aan, organiseerden een lening bij het
Duurzaamheidsfonds en vonden enthousiaste
deelnemers. We legden de panelen op het dak van
de Marcantilaan ... en vervolgens gebeurde er een
hele tijd niets. We moesten wachten op
netbeheerder Liander.
Liander heeft onlangs - heel simpel gezegd - de panelen die op ons vierde dak aan de
Marcantilaan liggen aangesloten op het net. Hier zijn wij heel blij mee.De panelen kunnen nu
eindelijk gaan doen waarvoor wij dit project zijn gestart: schone, duurzame energie leveren.
Liander heeft ook de voorbereidingen getroffen voor de aansluiting op Kostverlorenhof, het pand
aan de Gillis van Ledenberchstraat. Vanaf dinsdag 25 oktober kunnen de mensen van
installateur Zonnefabriek hier terecht. Vooral het hijsen van de panelen naar het dak is best een
spectaculair gezicht, dus mocht je in de buurt zijn: ga gerust kijken, in de wetenschap dat jouw
coöperatie hier bezig is.
'Zet ook de knop om', op de Ten Katemarkt
Vorig jaar oktober waren we te gast bij de eerste editie van
'De Groene Bende van West', een markt over duurzame
initiatieven, in MidWest in de Baarsjes. De initiatiefnemers
organiseren nu een grootschaliger evenment, op zaterdag 15
oktober, in De Hallen en op de Ten Katemarkt. Het heet
'Zet ook de knop om' en het duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
Op deze markt is veel informatie en materiaal te vinden over
het verduurzamen van je huis. Isolatiemateriaal, tips & tricks,
te veel om op te noemen. Wij doen natuurlijk mee. We zijn te
vinden op de Ten Katemarkt met een kraam met informatie
over onze energiecoöperatie en de energiecoöperaties in
Amsterdam.
We nodigen je uit om in elk geval even langs te komen om
hallo te zeggen. Hiernaast is er bij de tientallen deelnemende organisaties van alles te zien, te
geef en te koop. Ook voor kinderen zijn er leuke dingen te doen. Het hele programma vind je
hier.
Op de foto: onze medewerker Daphne Meijer achter de kraam in De Waag, vorige maand
Zet je televisieontvanger op de ecostand
Een apparaat in je huis dat je waarschijnlijk nooit helemaal uit
zet is de ontvanger van je televisie, het 'kastje' of de mediabox
waarmee je van zender wisselt. Deze ontvangers gebruiken
als ze stand-by staan, nadat je je televisie uit hebt gezet, nog
steeds best veel stroom.
Er is een manier om dit stroomgebruik te beperken. Je kunt je
ontvanger eenvoudig op de eco-stand zetten, zodat hij veel minder elektriciteit gebruikt.
Vergelijk het met een diepe slaap. Nadeel is wel dat het ongeveer dertig seconden kost voordat
de ontvanger weer 'wakker' is.
Hier een uitleg over de KPN ontvanger.
Hier een uitleg over de diverse Ziggo mediaboxen.

Nieuwe leden voor ons, nieuwe klanten voor om
Het zal nu zo'n acht jaar geleden zijn dat Amsterdam Energie samen met een aantal andere
lokale coöperaties de organisatie oprichtte die nu om | nieuwe energie heet. Dit betekent dat we
een eigen energieleverancier hebben, die de belangen behartigt van de leden van de
afzonderlijke coöperaties en die de lokale coöperaties ontzorgt.
De groei van om gaat gestaag verder en dat is natuurlijk fijn. Maar om is nog steeds een van de
kleinste leveranciers. En dat is jammer. Hoe groter wij zijn, als coöperatieve beweging, des te
meer we in de melk te brokkelen hebben in gesprekken over de toekomst van de energiesector.
Help ons groeien en help om groeien. Door mensen die je kent lid te maken van Amsterdam
Energie en klant bij om. Hoe meer leden wij vertegenwoordigen, als Amsterdamse coöperatie,
des te beter kunnen we het gesprek aan met bijvoorbeeld dakeigenaren of de Gemeente
Amsterdam. Hoe meer leden we hebben, des te sneller kunnen we de financiën bij elkaar
krijgen om te investeren in toekomstige projecten.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via onze website.
Als je iemand klant maakt met je ambassadeurscode van om ontvang je een cadeautje. Elke
nieuwe klant die je aanbrengt levert je een korting van € 20,- op op je eerstvolgende rekening.
Lees hier alles over hoe dit werkt. Een klant bij om wordt automatisch lid van de lokale
coöperatie, dus nieuwe klanten in Amsterdam, Diemen en omgeving worden automatisch ook
lid van Amsterdam Energie.

Summary - The happy news edition
We have some good news to share. You probably already
received the mail from om | nieuwe energie regarding the
measures the goverment has taken to help us pay our energy
bills. The government has imposed a fixed price for our
electricity and gas use, up to a certain limit. This will take
effect in January of 2023. In November and December, the
energy supplier will receive a payment to help their customers
with paying their energy bill. Bottom line: your bill will be much
lower. If you need more information in English, contact our
campaigner Daphne at daphne@amsterdamenergie.nl.
Our energysupplier om, our nationale collective, is accepting new customers again. So if you
know of anyone who would like a green, sustainable energy provider, point them in the direction
of our website: they become both members of our co-operative and customers of our energy
supplier. We have an English section on our site, on the right hand site of the main menu, with
an explainer on how this works.
Next weekend, on October 15, we will be sharing our message at the 'Zet ook de knop om'
market at De Hallen and Ten Kate Market in Amsterdam West. It is a festival of
organisations, shops and initiatives that give out info on sustainabie measures you can take to
lower your energy bill.The market will be held from 11.00 to 17.00. Therre are some fun things to
do for children as well. Please do come say hello at our market stall.
We continue with this month's good tidings. At long last, our fourth solar roof on
Marcantilaan is up and running. We have been going crazy waiting for energy network owner
Liander to connect the panels to the net. This has now happened. Round the corrner, at Gillis
van Ledenberchstraat, we are laying panels, starting from October 25 onwards.
Finally, a tip to save some energy: if you own a television set, you probably also own a
seperate receiver, a little 'box' and a remote that you use to change channels. When you turn of
your television, this box goes on stand-by; you probably never completely switch it off. You can
program it to an 'eco-mode' setting, so when in stand-by, it uses far less energy. Drawback: it
does take some more time to switch on completely. For KPN receivers, check this web
page. Ziggo customers check out this web page.
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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.

