
 
Duurzaamheidscommissie 
 
Ook voor TV Beekhuizen loopt de energierekening lelijk op. Sinds het eind van de zomer kent 
onze vereniging daarom een Duurzaamheidscommissie. Deze commissie vergadert regelmatig 
en heeft verschillende doelstellingen.  
 
Op korte termijn is het de bedoeling om met praktische ingrepen het verbruik van energie 
zoveel mogelijk terug te dringen. Voorbeelden daarvan zijn aanwezigheidsdetectoren voor 
verlichting op banen, de ventilatoren die in de nok van het clubhuis zijn geplaatst, drangers op 
kleedkamerdeuren, radiatoren in schaars gebruikte ruimtes en de hal op de vorststand, ruiten 
van enkel glas vervangen, houten wand in het clubhuis isoleren, radiatorfolie aanbrengen, 
tijdschakelaars op relevante plekken, bewegingsmelders, tijdschakelaar op de Strijland-klok, 
tochtstrippen op deuren, vervanging van verouderde apparatuur, uitschakelen van apparaten, 
alternatieve toegangssluis voor de kantine en diverse kleinere maatregelen. 
 
Op de wat langere termijn doen we onderzoek naar meer ingrijpende maatregelen. Daarbij 
denken we aan ‘stapelen’ van avondbespeling van de buitenbanen (bezuiniging op verlichting), 
vervanging van de bestaande zonnepanelen, plaatsen van zonnepanelen op alle daken die 
daarvoor in aanmerking komen, onderzoeken van de draaglast van het haldak voor het plaatsen 
van zonnepanelen, en isolatie van verschillende muren en daken. 
Na het onder controle brengen van het energieverbruik kan de Duurzaamheidscommissie zich 
richten op andere aspecten van verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan Co2-uitstoot, afval, riool, 
welke producten en materialen ge- en verbruiken we, hoe duurzaam zijn onze leveranciers. 
 
Ook u kunt bijdragen aan reductie van het energieverbruik; komt u als laatste van de baan einde 
van de avond, meld dan even bij de bar dat de lampen uitkunnen, sluit deuren zoveel mogelijk 
en draag warme kleding voor na het sporten, zodat we de verwarming niet maximaal hoeven op 
te stoken. En ziet u nog besparingskansen? Meld deze dan bij de horeca of spreek een van ons 
aan. De duurzaamheidscommissie bestaat uit Rudolf Bosveld, Jaap Kortman, Erik Jonkers, Bert 
Lenselink, Leander Nuij 


