
voor rekenwonders en 
pietjes presies 

Gewone stroom kost 1 cent per k i l owat t uur (k\Vh). Atoomstroom ui t 
Dodewaarä ~ost volgens he t G. E. B. 9,6 cent. En het is nog niet 
eens duidelijk of daarin de kos t en v an de bouw van de centrale 
en het onde rboud e n de verliezen zitten. En de kosten voor de 
verwerking van het afval . 
Amsterdam neemt per jaar 40 miljoen kilowattuur van Dodewaard af. 
Dat maakt de ronde som van 1 miljoen gulden per jaar te veel. 

G(e)K(ke)N 
De GKN (Gemeenschappelijke Kern

energiecentrale Nederland) is ei
genaar van de kerncentrale in Do
dewaard. De GKN is een samenwer
kingsverband van alle provincia
le elekt r iciteitsmaatschappijen 
en van het G.E . B. van Amsterdam. 
Zij zijn direkt verru1twoordelijk: 
ze kunnen de centrale openhouden, 
maar ook sluiten. 
Amsterdam bezit 10% van de aande
len. Voor het G.E.B. zit wethou
der Wolffensperger ; die verant
woordelijk is voor het energie
beleid , in de raad van kommissa
rissen van het GKN. 

en de rest ... 
Niet aleen uit Dodewaard, maar 
ook uit Borssele (zeeland) en 
bui tenlandse kerncentrales ver
krijgt het G.E.B. atoomstroom. 
Omdat ze deelnemen aan de S.E.P. 
(Samenwerkende Elektriciteits 
Producenten). Via de S.E.P. 
neemt het G.E.B. bovendien nog 
deel aan de ontwikkeling van de 
zogenaamde snelle kweekreaktor 
in Kalkar (Du!tsland) en 
r-eys Malville (Frankrijk). 

Deze aktie wordt ondersteund door: 
Huurdersvereniging Indische Buurt, Werk
groep wonen en huuradvies Overtoomse Veld, 
Teekenskomité , bewonerskomité Kattenburg, 

huurdersvereniging Transvaal, Woongroep Staatsliedenbuurt, Wijk
centrum d'Oude Stadt, Wijkcentrum Ceintuur, Milieudefensie A' dam, 
PSP A' d am, PSP jongeren A'dam, PPR a'dam, IKB, CPN A'dam, KWJ A'dam 
NVV- J C A'dam, ANJV A' dam, Vrouwen tegen Kernenergie. 
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GEEN Uc.Hr," WIJ WII.LEN áiJ 
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Kontaktadres: Arnold Folkerts van Hogendorpstraa 

Als ' s i mpele t huis b ier ' kunt U 
nu zelf met uw gi rorekening het 
heft l n eigen handen nemen. 
DOOI' uw e l ektrar ekening in twee 
delen te be"ta len kunt U uw anti
l<crnene~.J.a,t~ .lwun 
Oe admi '' ra >e vaÖ ~~;] 
raakt n ~ tá.~~· "' 
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thuisbankier sla toe ' • 
Als U uw elektrarekening in twee gedeeltes betaalt wordt het 'n 
puinhoop in de administratie van het G.E.B. Uw twee girokaarten 
kunnen niet door de komputer verwerkt worden, omdat er andere 
bedragen opstaan. Alles zal dan met de hand verwerkt moeten 
worden. En dat geeft enorme vertraging. 

en 
hoe 

Als U een 
automatische 
overschrijving 
heeft, moet U 
die intrekken. 
U haalt bij ' t 
postkantoor 
zo'n kaart. 
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U vult deze kaart in met uw postrekenin~nummer , uw naam en adres. 
U vult ook het bedrag in dat maandelijks van uw rekening naar het 
G.E.B. gaat. En U vult het hokje 'intrekking'in: 
Ook moet U uw notanummer erop zetten. 
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U moet ook een briefje aan het 
G.E.B. sturen: Tesselschadestr.l 
Zoiets als dit, of iets netter 
of iets kwaaier. 
Zet ook uw debiteurennummer erop. 

Als U per gemeentegiro betaalt 
hoeft U alleen een brief naar 't 
G.E.B. te sturen. 

U kunt ook opbellen:5979111. 
Dan uw gironummer en debiteuren
nummer zeggen. En vertellen 
waarom. 

Als het bedrag toch nog afgeschre
ll: ven wordt, moet U de afrekening 

l.SS terugsturen met "overschrijving· 
ingetrokken" erop. Dan wordt het 
teruggesto1·t. 

Als U elke maand een acceptgirokaart krijgt, die U moet opsturen , 
moet U twee dingen doen: het bedrag opschrijven en de termijn, 
waarvoor de rekening is. 

en dan ... 
Omdat U toch uw rekening 
moet betalen, doet U dat 
als volgt : 
U vult twee post- of gemeente
girokaarten in . Op de ene vult 
U b.v. fl in en op de andere 
de rest van het bedrag, dat U 
P.lke maand moet betalen. 
Vergeet de termijn niet op 
beide kaarten . 

-- -
U kunt natuurlijk ook nog 3% 
van uw rekening aftrekken. 
Dat is ongeveer het perce.n
tage , dat U betaalt voor 
atoomstroom . 

En als U toch al twee girokaarten invult, kunt U er net zo goed 
drie invullen . Wij willen graag, als initiatiefnemers weten hoe
veel mensen er aan deze aktie deelnemen. U kunt ons aat laten 
weten door fl,- (of meer) op onze giro te storten1. 
~ovendien kost akt}e geld. Alleen deze pamfletten al. 
Dus die derde girokaart moet naar giro: 2919305 

t.n . v. A.Heezen 
o.v.v. Geen atoomstroo~ 
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