
Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk thema, waarmee
steeds meer bedrijven en burgers aan de slag zijn. Tennisvereni-
ging LTV Ten Medel ontdekte dat duurzaamheid, kwaliteit en kos-
tenbesparing hand in hand kunnen gaan.  
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LTV Ten Medel
haalt de zon in
huis

W e zijn te gast op het keurig ver-
zorgde tennispark van LTV Ten
Medel. Jan Muggen, coördinator
van de adviescommissie energie-

besparing, en Jacqueline Schoots, voorzitter van
het verenigingsbestuur, vertellen enthousiast
over het energiebesparingsplan. 'Jan is eigenlijk
de aanstichter van het gehele plan', zegt Jacque-
line. 'Hij was het die kritische vragen stelde tij-
dens de ledenvergaderingen over energiebespa-
ring en waarom de vereniging daarmee nog niet
bezig was. We konden als bestuur gewoon niet
om die vraag heen. Dat heeft ertoe geleid dat
Jan, samen met nog enkele leden, is gaan onder-
zoeken welke mogelijkheden er waren om ener-
gie te besparen. De commissie kwam met een
goed onderbouwd advies en dat heeft het be-
stuur van de stichting, die eigenaresse is van het
tenniscomplex, overgenomen.' Jan vult aan: 'Het
ging aanvankelijk niet helemaal zonder slag of
stoot. Veel leden dachten dat het een
niet-rendabele investering zou zijn, die ons geld

ging kosten in plaats van opleveren. We hebben
dat allemaal kunnen weerleggen. We hebben
budgetneutraal geïnvesteerd. Dat wil zeggen dat
de lasten van de financiering kunnen worden
opgebracht uit de besparing op de energiekos-
ten. Dat kwam echt als een verrassing.'

 
VOORBEELD VOOR ANDEREN 'Eerlijk

gezegd gingen wij in eerste instantie voor kos-
tenbesparing', zegt Jan, 'maar ook duurzaam-
heid vinden we belangrijk, want uiteindelijk wil-
len we allemaal dat onze kinderen ook een toe-
komst hebben. Het was prettig om te ontdekken
dat duurzaamheid en kostenbesparing heel
goed samen kunnen gaan. Dat willen we ook
graag laten zien aan andere verenigingen, want
die kunnen daar ook baat bij hebben. Wij zijn nu
elektriciteitsneutraal. We hebben goede mede-
werking gehad van o.a. de gemeente Tiel en de
Rabobank en konden in die samenwerking de
investeringen goedkoop financieren.
Dankzij een subsidieregeling van EZ werd het

DUURZAAMHEID

ZONNEPANELEN EN LED-VERLICHTING

WWW.TENMEDEL.NL



De zon
schijnt

op Ten Medel



echt aantrekkelijk om te gaan investeren.
We ontdekten dat het tegelijkertijd uitvoeren
van zoveel mogelijk duurzaamheidsinvesterin-
gen het meest aan energiebelasting bespaart.
We zijn momenteel bezig om een promotiefilm-
pje van ons project te maken om onze kennis en
ervaring te kunnen delen met andere verenigin-
gen en bijvoorbeeld de KNLTB. Voor informatie
en vragen kan men bij ons terecht via
voorzittertenmedel@outlook.com.

 
MAATREGELEN EN BETER LICHT 'We

hebben al enkele maatregelen uitgevoerd', zegt
Jacqueline. 'Het dak van het gebouw ligt vol met
zonnepanelen en de baanverlichting bestaat ge-
heel uit nieuwe LED-lampen. Dat was achteraf
gezien ook hard nodig, want de oude verlichting
voldeed niet meer aan de normen van de
KNLTB. Eigenlijk zou je nu eens moeten komen
kijken als het donker is! De lichtopbrengst is su-
bliem en gek genoeg word je tijdens het opslaan
van de bal niet verblind. Dat maakt het spelen
wel een stuk plezieriger. Een onverwacht bijko-
mend voordeel. En we zijn nog niet klaar met al-
le maatregelen. De binnenverlichting moet
nog vervangen worden en we kijken nog
kritisch naar energieverslinders zoals de
koelinstallatie. We gaan ook een energiecoördi-
nator aanstellen. Die moet er voor zorgen dat de
maatregelen optimaal worden benut en dat we
alert blijven op duurzaamheidsgebied.'

 

De nieuwe energiezuinige

LED-verlichting van LTV Ten

Medel

SOCIALE VERENIGING 'Wij zijn een sociale
vereniging', zegt Jacqueline, 'en we besteden
daar als bestuur veel aandacht aan. Daarom
hebben we de leden uitgebreid geïnformeerd
over dit  duurzaamheidsproject, waardoor we
echt draagvlak kregen. Met de column 'Mag het
wat minder (energie) zijn' in ons clubblad hou-
den we hen op de hoogte.' 'Ook hebben we
er enkele presentaties aan moeten besteden',
vult Jan aan, 'maar uiteindelijk heeft dat geleid
tot een positief besluit. Zo doen we dat ook met
andere zaken binnen de club. We hebben overal
commissies voor. Bij nieuwe leden inventarise-
ren we welke expertise ze in huis hebben en
vragen dan of ze die willen inzetten voor de
club. Zo hebben we bijvoorbeeld een commissie
voor het onderhoud van het park. Die komen el-
ke week hun werk doen. Daarom ziet het er hier
ook zo tiptop uit.' 'Ja,' besluit Jacqueline,' wij vin-
den de sfeer binnen de club erg belangrijk en
daarom willen we graag alle leden betrekken bij
wat er gebeurt. Dat lukt ons goed, want we heb-
ben in totaal meer dan 80 vrijwilligers die zich
regelmatig inzetten. Onze vrijwilligerscoördina-
tor, die we sinds kort in huis hebben, koestert
dat. We besteden ook aandacht aan lief en leed.
Door de goede sfeer wordt het aantrekkelijker
om lid te worden van onze club. We hebben ook
een jeugdcoördinator aangetrokken en een wer-
vingscommissie ingesteld. Jeugdleden
worden in beginsel standaard voor de competi-
tie ingeschreven.  Al met al proberen we met z'n
allen de dynamiek in de club te houden. Ook wat
dat betreft mag onze vereniging best in het zon-
licht staan!' 

   

'We hebben budgetneutraal geïnves-
teerd. Dat wil zeggen dat de lasten

van de financiering kunnen worden
opgebracht uit de besparing op de
energiekosten. Dat kwam echt als

een verrassing.'


