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Extra ledenvergadering 
Datum: 13-10-2022 
Onderwerp: Energieproblemen 
Aanwezig: voltallige bestuur en 60 leden 
Afgemeld met kennisgeving: Gerard Versteeg, Alex de Jong, Marja Oskam,  
Armand Hendriks, Roland Stubbe. Alle 5 stemmen vooraf in met het voorstel. 
 
 

• 20.37 uur: Opening vergadering door de voorzitter 
 
De voorzitter licht de volgende punten toe; 

-Waarom er toestemming nodig is, 
-De procedure, 
-Waarom dit voorstel? 
 
Energie: De voorzitter vertelt hoe er tot nu toe geld is opgehaald. (O.a. vriendenloterij en vd 
Akker fonds) en ook vertelt hij over de maatregelen die tot nu toe genomen zijn.  
Deze vergadering is gepland omdat het bestuur graag akkoord wil hebben voor de aanschaf 
van: 
 

1. LED verlichting 
2. Zonnepanelen  
Zowel bij de LED verlichting als ook voor de zonnepanelen geldt dat de gemeente een 
regeling gaat treffen en een gegarandeerde BOSA-subsidie. 
VVH kent een gezonde begroting. Voor de inhoudt hiervan geeft de voorzitter het woord aan 
de penningmeester. 
 

• 20.42 uur:  Het woord inzake de financiën aan Otto Schachtschabel. Hij stelt zich 
eerst voor.  
 

Otto stelt zichzelf eerst voor en licht daarna de cijfers toe die ter inzage liggen voor de leden.   
 
LED verlichting komt eerst ter sprake en betreft een netto-investering van 17.5 K. Het 
onderhoud kan VVH aan de gemeente overdragen en is hierbij een groot voordeel.  
Besparing inzake LED verlichting komt uit op 30/40 % daling van de kosten van verlichting 
op het veld.  
 
De 80 zonnepanelen op het dak van de kleedkamer zijn een investering van 23K netto. Deze 
worden later aangeschaft. Terugverdientijd tegen de huidige tarieven bedraagt nog geen 3 
jaar (8K minder aan elektriciteit per jaar). De garantie wil zeggen dat de eerste 5 jaar geen 
onderhoudskosten van toepassing zijn. De panelen gaan ongeveer 20 jaar mee.  
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VVH heeft recht op BOSA-subsidie en een bijdrage van de gemeente. De investering valt 
dus best mee maar dit moet worden voorgefinancierd. 
 
Hoe gaan we dat betalen? 
Netto-investering 40K: 
-Vd akker fonds 2K 
-Gemeente: betaling aan andere clubs krijgen we terug. Ongeveer 14,5K 
-23,5 k kosten in totaal voor VVH 
 
Rabobank + gemeente is buiten beschouwing gehouden 
 
De penningmeester sluit af met indicatie kosten en opbrengsten 2022-2023. (-5K). 
 
Rondvraag: 
 
Wim Terluin:  
1. BTW wordt teruggevraagd. Per 1 januari zit er geen BTW meer op zonnepanelen.  
Is dat voor verenigingen ook zo? Dus krijgt VVH de BTW wel terug? 
Dat antwoord moet het bestuur Wim verschuldigd blijven. Dit is onbekend.  
2. Gaan we stemmen over de investering? Over de offerte wordt niet gestemd? Wim zou er 
graag een offerte bij willen zien en benadrukt later ook nog de urgentie van een tweede 
offerte.  
Voorzitter beantwoord. De offerte is heel scherp. De prijzen van offertes lopen op en daarom 
hebben we besloten dit op deze manier te doen omdat iedere week vertraging geld kost.  
3. Er is schaduw door de ballenvangers. Dit kost opbrengt. Optimizers wordt gemist in de 
offerte.  
Remco: Organisatie is op locatie geweest en heeft de locatie beoordeeld. Hier is niet moeilijk 
over gedaan. Remco gaat het nog extra navragen.  
4. Cor Houdijk deelt de mening van Wim Terluin. Bij lage zon zijn de ballenvangers een 
nadeel.  
5. Joep Wijnands: Je kan toch ook een vergelijking maken met een andere partij?  
De voorzitter legt nogmaals uit dat ook dit tijd kost. De huidige offerte is nog maar 8 dagen 
geldig.  
6. Gert: er wordt een vraag gesteld over de garantie: 
10 jaar zonnepanelen, LED ook 10 jaar.  
7. Jurgen den Boer: gaan we stemmen over het plan of over de offerte. 
Als je akkoord gaat geef je het bestuur akkoord over de aanschaf van LED en zonnepanelen. 
Hoe dit eruit gaat zien wordt later ingevuld. Bij de stemming houden we rekening met de 
eventuele aanschaf van optimizers en/of andere offerte.  
 

• 21.05 uur:  Stemming 
 
Iedereen stemt voor de aanschaf van LED verlichting en zonnepanelen. Bij deze stemming is 
een minimumaantal leden niet vereist. 
 
 
 

• 21.06 uur: Afsluiting 
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De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun positieve stem. Het 
bestuur houdt contact met Wim inzake zijn vragen. Uiteraard is het fijn als er wordt 
meegedacht.  
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