Bekijk de webversie

Nieuwsflits 11: kansen voor het collectief
{{knaam}}
{{cpbrieftitel}}
Klantnummer: {{kklantnr}}
Beste deelnemer van het collectief Energie Voor Kerken,
Het zal u niet zijn ontgaan dat de energieprijzen afgelopen maanden door het dak zijn
gegaan. Begin 2021 werd gas nog verhandeld voor €0,25 per m³. Het jaar 2022 kent echter al
dagen met gastarieven van meer dan €2,50 per m³ (het 10-voudige). Een overzicht van de
prijsbeweging van zowel gas als elektra is terug te vinden in grafiek 1 en 2.
Grafiek 1: Overzicht dagprijzen gas – periode april 2021 tot april 2022.

Grafiek 2: Overzicht dagprijzen elektra - periode april 2021 tot april 2022.

Gelukkig is er ook goed nieuws voor deelnemers van het collectief. Dit komt doordat het
merendeel van het collectieve jaarlijkse verbruik voor 2022 (40mln KWh elektra & 30mln m³
gas) in de jaren 2020/begin 2021 is ingekocht. Dit heeft de stijging van de energietarieven voor
het jaar 2022 sterk beperkt. Uw energietarieven voor 2022 zijn terug te vinden in tabel 1 en
tabel 2.
Tabel 1: Tarieven 2021 en 2022 100% groene stroom (EUR/KWh)

Tabel 2: Tarieven 2021 en 2022 100% groen gas o.b.v. Gold Standard (EUR/m³)

Maar er zijn ook kansen!
Wij willen u graag op de hoogte brengen van de mogelijkheden die u als deelnemer heeft
bij het collectief. Veel kerken zijn namelijk niet volledig op de hoogte van de contractuele
opties. Daarom vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen;
Het toevoegen van nieuwe locaties aan uw huidige energiecontract.
Huidige deelnemers hebben de mogelijkheid om nieuwe locaties aan het huidige contract toe te
voegen. Voor de nieuwe locaties profiteert u van dezelfde tarieven die gelden voor de al reeds
deelnemende locaties (zie tabel 1 & 2). In tijden waarin de energiemarkt explosief is gestegen,
kan dit financieel gezien erg voordelig zijn voor de kerk en betrokkenen.
Wat ziet het collectief als kerkelijk gebouw?
Ook krijgen wij veel vragen vanuit deelnemers wat er precies wordt bedoeld met een kerkelijk
gebouw. Daarom willen wij u middels de onderstaande opsomming nogmaals benadrukken
welke type gebouwen u mag opnemen in het collectieve contract:
Kerk
Klooster
Pastorie
Zalencentrum
Particuliere woningen in het bezit van de kerk
Verenigingsgebouwen
Kapel
Begraafplaats
Wilt u een locatie aanmelden of heeft u vragen over deze mail? Graag komen wij met u in
contact. U kunt ons bereiken via evk@hellemansconsultancy.nl of bellen naar 030-2255017.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.
Namens Energie Voor Kerken,
Tom Peters
Adviseur collectieven
Hellemans Consultancy
06-82915349
030-2255017
Uw klantnummer: {{kklantnr}}

Energievoorkerken.nl

U ontvangt dit bericht als deelnemer aan Energie voor Kerken op het volgende adres {{email}}.
Voor een goede ontvangst voegt u evk@hellemansconsultancy.nl toe aan uw adresboek. afmelden

