Verslag ALV 27 augustus
Na een korte introductie van de voorzitter Bülent Yüngül waarbij één minuut stilte
werd gevraagd voor met name de leden die ons de afgelopen tijd zijn ontvallen,
vervolgde de secretaris Kadir Yilmaz het gesprek over de stand van zaken. Het
grootste deel van de ALV ging over het verduurzamen van de club. In ons geval ging
dit voornamelijk over het omschakelen van gewone veldverlichting naar LED
verlichting. Het overgaan op LED verlichting heeft grote voordelen. Ten eerste is het
veel goedkoper in gebruik. Ten tweede kan de verlichting ingesteld worden op
verschillende niveaus (dimmen) waardoor de verlichting op trainingsavonden
minder sterk is dan die nodig is voor wedstrijden. De ervaring heeft geleerd dat het
verschil geen duidelijke verslechtering is van de omstandigheden. Ten derde kan de
verlichting op afstand via een app worden bediend. Trainers kunnen bevoegd
gemaakt worden de verlichting te bedienen zodat zij niet meer afhankelijk zijn van
anderen.
Een tweede punt bij de verduurzaming is het aanbrengen van zonnepanelen om
stroom op te wekken. Dit heeft het grote voordeel dat niet alle stroom afgenomen
hoeft te worden van het energiebedrijf. In rustige tijden waarin er weinig stroom
wordt afgenomen kan de opgewekte energie terug geleverd worden aan datzelfde
energiebedrijf.
Benodigde randvoorwaarden en subsidieregelingen. Voor het vervangen van de
verlichtingsarmaturen komen gelukkig geen
bijkomende
noodzakelijke
aanpassingen. Voor het plaatsen van de zonnepanelen is het van belang dat de
dakconstructies in orde zijn. Het dak van het kleedkamergebouw voldoet al aan de
eisen. Het dak van de kantine zal gecontroleerd en verbeterd moeten worden. Het
bestuur had, in overleg met de gemeente Den Haag, al een bedrag gereserveerd voor
een noodzakelijke opknapbeurt. Of dat bedrag voldoende zal zijn is nog even de
vraag. De ALV is akkoord met de door het bestuur voorgenomen
verduurzamingsinvesteringen (LED Sportverlichting en zonnepanelen) tot een
bedrag van € 31.000 na aftrek van de subsidies. Hierbij is rekening gehouden met
€ 10.000 bijkomende kosten. Komt de begroting hierboven dan zullen de leden
ingelicht en geraadpleegd worden. De verwachting is dat dit niet nodig zal zijn.
De totale kosten van het plaatsen van nieuwe verlichting en de zonnepanelen is
voorlopig begroot op zo'n € 80.500. Dat is een heel groot bedrag. Gelukkig
kunnen we bij de gemeente Den Haag en de Rijksoverheid substantiële
bedragen als subsidie aanvragen. Ook de provincie Zuid Holland heeft een
subsidie mogelijkheid, maar of dat te realiseren is, is op dit moment nog even de
vraag. Het totaal van de mogelijke subsidies is rond de € 60.500 (exclusief
provincie) zodat de investering zelf rond de € 20.500 uit komt. Sportverenigingen
kunnen voor de financiering van verduurzamende maatregelen gebruik maken
van de Sportlening. Hiervoor moet eerst een borgstelling worden aangevraagd bij
Stichting Waarborgfonds Sport. Onze vereniging heeft dit aanbod gekregen van
Arnoud Korrel van Onze Clubkracht.

Arnoud heeft deze plannen uitgebreid, middels een PowerPoint presentatie
meegedeeld aan de leden en zal ons bestuur volledig bijstaan bij de aanvraag van de
gemeentelijke en de provinciale subsidies, de controle van de draagbaarheid van het
dak tot aan de volledige financiering van de totale investering van € 20.500. Onze dank
gaat uit naar Arnoud voor zijn aanwezigheid en de presentatie. Aangezien er een
financiering wordt aangegaan, zal de belasting op de begroting niet meer dan
ongeveer € 1600 per jaar bedragen. Dit bedrag is echter een heel stuk lager dan te
verwachten besparingen op de energiekosten die in de orde van zo'n € 5.200 per jaar
vallen (€ 78.000 in 15 jaar).
Op de agenda stond ook een punt over de eventuele aanleg van een "rokersruimte".
Deze discussie werd op nogal abrupte wijze gesmoord door de mededeling dat de
KNVB hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort bekend gaat maken dat alle
voetbalterreinen rookvrij gemaakt zullen worden.
Het bestuur

