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A Inleiding
Middels deze nieuwsbrief willen wij u als energiecommissie op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie door de MBO
Raad en de AOC Raad. In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:
plenaire bijeenkomst 15 februari en nieuw IT systeem bij DONG Energy.
B Plenaire bijeenkomst 15 februari 2007
Op donderdag 15 februari zal er een plenaire bijeenkomst worden gehouden in het kantoor
van de MBO Raad (zie routebeschrijving). Het belangrijkste onderwerp van gesprek is de
nieuwe Europese Aanbesteding van zowel elektriciteit als aardgas. De bijeenkomst zal
starten om 10.00 uur en uiterlijk stoppen om 12:30 uur. In de bijlage treft u het
projectvoorstel aan welke door de Energie Commissie aan u zal worden voorgelegd.
Wanneer u vooraf al vragen heeft over dit projectvoorstel dan kunt u deze stellen aan
elshout@energiecontracten.nl . Tevens treft u in de bijlage een inschrijf-formulier aan voor
deze ochtend. Gelieve deze uiterlijk te retourneren op maandag 12 februari a.s.
C Nieuw IT systeem bij DONG Energy
DONG Energy, de gasleverancier van het collectief, gaat de komende tijd over op een
nieuw IT systeem. Door de groei en de noodzakelijke integratie van Intergas met het
moederbedrijf DONG in Denemarken zal naar SAP worden overgestapt. Dit heeft tot gevolg
dat vanaf heden tot en met 12 maart a.s. er geen mutaties verwerkt kunnen worden door
DONG. Gelieve eventuele mutaties in deze periode wel door te geven aan DONG.
Verwerking van deze mutaties kan echter pas na 12 maart a.s. plaatsvinden.
Om te voorkomen dat gegevens op wat voor manier dan ook verloren gaan verzoeken wij u
vriendelijk de mutaties ook door te geven aan ons kantoor. U kunt dit doorgeven aan
Sandra Peek, 030 – 2255011 of peek@energiecontracten.nl Mocht dit nodig zijn dan
kunnen wij na 12 maart onze gegevens vergelijken en controleren met de gegevens bij
DONG betreffende de locaties van de diverse ROC’s en AOC’s.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan kunt u mailen naar
elshout@energiecontracten.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de energiecommissie,
Ir. Jürgen van den Elshout en Lubbe Veenstra
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Antwoordfax
Plenaire vergadering Europese Aanbesteding Energie
15 februari 2007 te De Bilt

Instelling :

____________________________________________________

Naam Contactpersoon : ___________________________________________
Telefoonnummer : _______________________________________________
O

Ja, ik ben aanwezig bij de overhandiging en heb deze datum in mijn agenda
gereserveerd.

O

Nee, ik ben verhinderd. Voor mij komt een plaatsvervanger(ster) te
weten: ___________________________________________________

Plaats : ________________________________________________________
Datum : _______________________________________________________
Handtekening: __________________________________________________

Het formulier mailen of faxen aan:
Hellemans Consultancy B.V.
t.a.v. mevrouw Sandra Peek
peek@energiecontracten.nl
Fax: 030 – 2288675
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Routebeschrijving MBO Raad
Bezoekadres: Henrica van Erpweg 2, 3732 BG De Bilt, telefoon (030) 22 19 811.

Vanaf A27 Hilversum:
Afrit 30: Veemarkt/Centrum/De Bilt. Einde afrit bij verkeerslichten linksaf, richting De Bilt.
(Biltse Rading). Bij 1e en 2e verkeerslichten rechtdoor, rotonde rechtover, weg vervolgen
met bocht mee naar rechts, bij 1e en 2e verkeerslichten rechtdoor, 3e weg rechts
(Akker). De 3e weg rechts is de Henrica van Erpweg. Na 100 m. vindt u het MBO Raadgebouw aan uw rechterhand.
Vanaf A27 Breda/Gorinchem:
Bij knooppunt Rijnsweerd richting De Uithof/De Bilt/Amersfoort/UMC (A28). Blijf richting De
Bilt volgen (afslag 2). Einde afrit bij verkeerslichten rechtsaf richting De Bilt. Na de afslag
bij 1e, 2e en 3e kruising rechtdoor (Baarn/De Bilt). Daarna 3e weg links (van
Hogendorpweg), bij kruising rechtdoor ( H. van Erpweg) na 200m. MBO Raad-gebouw aan
uw rechterhand.
Vanaf A2 Amsterdam:
Afrit 6: Maarssen/Vleuten/Utrecht-Noord (N230), rotonde linksom richting
Maartensdijk/Arnhem/Breda/Hilversum. 2e afslag richting Arnhem/Breda, rechts aanhouden
afrit 30: Veemarkt/De Bilt. Zie verder Vanaf A27 Hilversum.
Vanaf A2 ’s-Hertogenbosch:
Vanaf knooppunt Everdingen A27, richting Utrecht/Almere, zie verder Vanaf A27
Breda/Gorinchem.
Vanaf A12 Den Haag:
Richting Amersfoort/Hilversum (A27), zie verder Vanaf A27 Breda/Gorinchem.
Vanaf A12 Arnhem:
Bij knooppunt Lunetten A 27 richting Hilversum, zie verder Vanaf A27 Breda/ Gorinchem.
Vanaf A28 Amersfoort:
Afrit 2: Uithof/De Bilt. Einde afrit bij verkeerslichten rechtsaf, bij 1e, 2e en 3e kruising
rechtdoor (Baarn/De Bilt). Daarna 3e weg links (van Hogendorpstraat), bij kruising
rechtdoor ( H. van Erpweg) na 200 m. MBO Raad-gebouw aan uw rechterhand.
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Per openbaar vervoer
Trein tot Utrecht CS of Bilthoven; taxi / bus 77 (Connexxion), halte Dr. Letteplein; zie
verder plattegrond.

