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               ================================================================ 

Donderdag 20 oktober 2022        

Locatie: Clubhuis V. en AV. “PAX” 

 
Verslag 

 
1. Opening. 
Na verloop van het Hengels kwartiertje opent de voorzitter de vergadering. 
Aanwezig zijn 86 leden. De afmeldingen worden genoemd.  
De voorzitter benoemt de reden van deze buitengewone vergadering: het voorstel tot 
investering in duurzaamheidsvoorzieningen om de enorme stijging van de energiekosten 
een halt toe te kunnen roepen.  
Wat kunnen we doen in ons gedrag, waardoor het verbruik eveneens kan verminderen en 
wat kunnen we doen in investeringen. We hopen tot een weloverwogen besluit te komen. 
  
2. en 3. Voorstel tot investering in duurzaamheidsvoorzieningen ter beperking van de 

energiekosten en besluitvorming voor mede financiering met garantstelling door 
de stichting. 
Tjalle Bulten ligt aan de hand van diverse sheets het voorstel toe.  
De grootste deel van het gasverbruik is voor warm water, door het tapwater wordt 
er bijna continue gas gebruikt.  
Tjalle doet ook een dringende oproep voor vrijwilligers om ondersteuning te bieden 
bij de uitvoering van de werkzaamheden. Na de toelichting neem Ben Groot 
Roessink, de voorzitter, het over van Tjalle.  
De investering bedraagt netto 40 a 45000€ 
We gaan optimaal gebruik maken van subsidie regelingen. 
Hierbij valt te denken aan bijdrage Gemeente, Bosa, ISDE, Coöperatie fonds etc. etc.  
Ben doet een oproep om deskundigheid op gebied van subsidie regelingen. Leden 
die zelf kennis hiervan hebben of iemand kennen die hierbij ondersteuning kan 
bieden, worden uitgenodigd dit kenbaar te maken.  
De huidige verwarmingsinstallatie is op niet al te langen termijn ook aan 
vervanging toe. 
Deze voorstellen zoals vanavond besproken zijn de 1e fase. We verwachten dat er 
op termijn meer subsidie faciliteiten zullen komen.  
De terugverdientijd voor deze investering is relatief kort. Naar verwachting met de 
huidige energiekosten ongeveer 3 jaar.  
Gelegenheid voor vragen: 
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Vraag: compliment voor de inzichtelijkheid in de problematiek. Moet de contributie 
niet toch omhoog ondanks de switch naar duurzaamheid.  
Antw: De voorzitter zegt te hopen dat we een contributieverhoging kunnen 
voorkomen. We verwachten dat er ook voor verenigingen een prijsplafond voor 
energie komt.  
Vraag: is het investeringsbedrag voor of na aftrek subsidies:  
Voorzitter: De voorgestelde investering is een netto investering, dus na aftrek van 
de subsidies. We zullen ons maximaal inspannen om alle subsidie faciliteiten te 
benutten. Gaan de subsidies niet door dan is de terugverdientijd langer ± 7 a 8 jaar.  
Vraag: Hoeveel capaciteit hebben de nu beoogde zonnepanelen? 
Antw: De zonnepanelen die nu beoogd zijn kunnen de extra energievraag door 
beëindiging van de gasaansluiting faciliteren. 
Vraag: kan het douchewater niet wat kouder? 
Antw: we hebben een zorgplicht m.b.t. legionella en daarvoor is een minimale 
temperatuur vereist. 
Vraag: Is de dakconstructie zwaar genoeg voor de huidige zonnepanelen? 
Antw: we hebben gelukkig expertise binnen de club om dit goed door te kunnen 
rekenen. Voor de huidige beoogde panelen is er voldoende draagkracht. 
Vraag: hoe gaan we in de toekomst de verlichting met zonnepanelen faciliteren? 
Antw: we onderzoeken of op termijn de zonnecollectoren op het tribune dak 
mogelijk zijn. We zullen dan wel opslagcapaciteit moeten hebben. 
 
Als er verder geen vragen meer zijn dan geeft de voorzitter het voorstel in 
stemming. Bij handopsteking geven de aanwezigen massaal te kennen dat zij 
akkoord gaan met het voorstel.  

  
4. Rondvraag.  

Vraag: hoe zit het met de veldverlichting die nu regelmatig uitvalt? 
Antw: Er wordt met man en macht aan gewerkt om het op te lossen.  

 

5. Sluiting  
De voorzitter dankt iedereen en hoopt op een gezellige voorzetting. 


