Alles wat je wil vragen over je energierekening...

Bekijk de webversie

Beste vriendin/vriendin van Amsterdam Energie, (English Below),
Amsterdam Energie heeft meer dan 1400 leden en met zijn allen vormen we een divers
gezelschap. Als energiegebruikers zitten we nog steeds middenin een onrustige periode. Deze
nieuwsbrief is daarom deels gewijd aan je energierekening.
De regering heeft besloten ons allemaal een vergoeding te geven voor de energiekosten, in de
vorm van een tegemoetkoming van twee keer € 190,-, één voor november en één voor
december 2022. Als het goed is heeft iedereen hier op 6 oktober bericht over gehad van om |
nieuwe energie. om gaat het geld gebruiken om het in mindering te brengen op je maandbedrag
voor november en december. Wie een lager maandbedrag dan € 190,- heeft, ontvangt het
verschil als een korting bij de jaarafrekening.
Misschien sprong je een gat in de lucht, omdat je deze ondersteuning heel goed kan gebruiken.
Misschien heb je het geld niet echt nodig. In dit laatste geval doen we je graag enkele
suggesties, om te doneren aan Amsterdamse organisaties die zich bezig houden met de
bestrijding van (energie)armoede.
We kunnen ons voorstellen dat je meer zou willen weten over wat er in 2023 gebeurt met je
energierekening. Daarom hebben we Sjoerdsje Mensonides van om | nieuwe energie gevraagd
om nogmaals een online spreekuur te houden. De link en meer informatie vind je hieronder.
Hiernaast hebben we ook iets te vieren: de totstandkoming van een zonnedak in de Gillis van
Ledenberchstraat.
Met coöperatieve groet,
Bouwe Olij, voorzitter
Rof Steenwinkel, directeur

Online in gesprek met Sjoerdsje van om
In maart was Sjoerdsje Mensonides van om | nieuwe energie
al eens te gast bij Amsterdam Energie. We nodigden haar
toen uit om online te vertellen over het tumult op de
energiemarkt. Sjoerdsje legde uit wat er aan de hand was en
beantwoordde vragen van leden.
Dit gaan we nogmaals doen, voor leden en geïnteresseerden. En wel op woensdagavond 16
november, van 19.00 tot uiterlijk 20.00 uur.
Sjoerdsje zal vertellen over hoe je energierekening in 2023 opgebouwd is. De regering heeft
een prijsplafond ingesteld, Sjoerdsje legt uit wat het in de praktijk betekent. Je kunt haar ook
andere vragen stellen die te maken hebben met het werk van om | nieuwe energie.
De MS-Teams-sessie is toegankelijk voor leden en geïnteresseerden, ook als zij geen klant zijn
bij om.
Klik hier voor de link.
vergaderings-id: 313 808 141 740
Wachtwoordcode: NvQgEg
Als je nog nooit MS-Teams hebt gebruikt is het handig om de link alvast een keer te openen om
te zien hoe het werkt.

Een goed doel voor je energievergoeding
"Wij merken dat de vraag sterk aan het stijgen is.
Kregen we vroeger elke week vier nieuwe
aanvragen voor de voedselbank, tegenwoordig
komen er wekelijks twaalf nieuwe gezinnen bij. Bij
onze uitgiftepunten zie ik iedere keer nieuwe gezichten." Aan de telefoon is maatschappelijk
werkster Mandeep van het Leefkringhuis in de Koekoekstraat in Amsterdam Noord.
"Veel bewoners hier wonen in slechte huizen. Ze hadden altijd al een hoge energierekening,
maar nu is het echt € 300,- tot € 400,- per maand geworden. Met de inflatie is het
levensonderhoud voor veel gezinnen niet meer op te brengen. Het is de groep die het al moeilijk
had, waar nu de hardste klappen vallen."
Wij hebben de indruk dat niet elk lid van Amsterdam Energie de overheidsondersteuning van 2
x € 190,- écht nodig heeft. We willen daarom graag twee suggesties doen voor een donatie.
De eerste organisatie is het Leefkringhuis in Amsterdam Noord, waar Mandeep werkt die
hierboven aan het woord was. Al meer dan veertig jaar kan iedereen in Noord hier om hulp
aankloppen. Het Leefkringhuis beheert twee vestigingen van de Voedselbank Amsterdam, maar
geeft ook financiële noodsteun aan huishoudens die (nog) niet in aanmerking komen voor hulp
door de officiële instanties.
Het Leefkringhuis is goedgekeurd als ANBI, wat betekent dat je je gift kunt aftrekken van de
belasting.
IBAN: NL17INGB0004524279 t.a.v. Leefkringhuis Noord. Lees hier meer.
De andere organisatie is de Voedselbank Amsterdam. Deze heeft elf uitgiftepunten in heel
Amsterdam. Alle medewerkers doen dit vrijwillig, maar de organisatie maakt natuurlijk toch
kosten, ook voor energie. Jouw donatie maakt het mogelijk dat de Voedselbank blijft
functioneren. Ook de Voedselbank is goedgekeurd als ANBI.
IBAN: NL49 INGB 0004237650 t.a.v. Voedselbank Amsterdam. Lees hier meer.

Zevende zonnedak klaar
Dit doorkijkje naar gebouw Kostverlorenhof en
Molen de Otter is genomen vanaf de brug over
de Kostverlorenvaart in Westerpark. Vorige
week werd het zonnedak aangelegd op
Kostverlorenhof, in opdracht van coöperatie
Onze Zon Amsterdam. OZA is een coöperatie
waar Amsterdam Energie mee samenwerkt.
Binnenkort wordt de monitoringssoftware
geïnstalleerd en kunnen de paneeleigenaren
rechtstreeks bijhouden hoeveel energie de 158
panelen opwekken.

5 november zijn we te vinden op de
duurzame inspiratiemarkt in Osdorp
Ook aanstaande zaterdag staan we weer achter
een kraam, om Amsterdammers te vertellen
over energiecoöperaties, de coöperatieve beweging en waarom het zo'n goed idee is om lid te
worden van Amsterdam Energie. Deze keer gaan we naar Osdorp, naar de Duurzame
Inspiratiemarkt, op het terrein van de Stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30B. Van 12.00
tot 15.00 is er van alles te doen. Gratis soep en broodjes, een Repair Café voor je kapotte
spullen en veel advies van energiecoaches. En gratis folie voor achter de verwarming
bijvoorbeeld.
Wij zijn er met collega's van Zuiderlicht, Westerlicht en Ketelhuis WG. Vergeet niet om langs te
komen en hallo te zeggen!

Summary
As members of Amsterdam Energie we are a
very diverse bunch. But we all use energy in our
homes and workplaces, and we are all coping
with the current situation. In this newsletter, we
are addressing the subject of your energy bill, in
two ways.
First, let's discuss money. The Dutch
governement has allocated funds to the energy
suppliers, to make sure that their customers get
help paying their energy bills. It consists of two
payments of € 190,- per household, one
towards the energy bill for November and one
for December 2022. All energy suppliers have notified their customers how they will reimburse
them. om | nieuwe energie uses this money to pay your bill for both months. If you monthly
payment is higher than € 190,-, you will still have to pay the remainder. If it is lower, you will
receive the surplus when it is credited to your annual final bill.
Our colleague Sjoerdsje Mensonides of om | nieuwe energie will host a online Q & A session,
where you can ask her whats going on.This takes place on Wednesday November 16th, at
19.00. The link to tthe MS Teams session you will find here.
In case you do not need this extra government payment, you may decide to donate some
money to a charity dedicated to poverty. We offer suggestions for two Amsterdam-based
organisations. The first is called Leefkringhuis, a charity that has been active in Noord for over
forty years. They run two food banks, help people navigate local and national bureaucracies and
also give direct emergency aid to families that are not eligible for the Amsterdam Food Bank.
The second one is the Voedselbank Amsterdam, the Amsterdam Food Bank. Both
organisations cater to the needs of the poorest families and households in Amsterdam, and both
notice a sharp increase in applications. Find links to their sites and bank information elsewhere
in this newsletter. Both charities are approved by the Tax Office.
Our good news is that, last week, we managed to finish work on a solar roof, at the
Kostverlorenhof building in Westerpark. And this coming Saturday November 5th, we will be in
Osdorp, at the Stadsboerderij, Botteskerksingel 30 B. From 12.00 till 15.00 you will find free
food, information about insulating your house and free materials. Look for our stall and don't
forget to come say hello!
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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.

