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AGENDA

1. OPENING

2. Ingekomen stukken

3. Verslag ALV 09|03|22

4. Ontwerp wijziging Statuten RVBreda 090922

5. Mededelingen van de voorzitter

PAUZE

6. Verduurzamingsplan RVBreda

7. Verkiezingen

8. Rondvraag

9. Sluiting,  aansluitend borrel !



4. WIJZIGING STATUTEN

Belangrijkste wijzigingen:

• Artikel 4 A. Toevoegen: leden van Verdienste.

• Artikel 4 B. Laten vervallen van het begrip “begunstiger”.

• Artikel 13 - Lid 10. Bestuursleden treden om de drie jaar af en kunnen zich 
maximaal twee maal herkiesbaar stellen. 

• Artikel 14 - Lid 4.Twee maal per jaar geeft de penningmeester in de 
bestuursvergadering volledig inzicht in de lopende financiën. Uitgaven hoger of 
gelijk aan € 5000,- worden mede ondertekend door de voorzitter of diens 
vervanger.

• Artikel 14 lid 6. De permanente commissies worden aangestuurd door één van 
de bestuursleden i.p.v. ‘de voorzitters van de permanente commissies maken 
deel uit van het bestuur’.

• Artikel 17 lid 9. aangepast aan WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen)



5.1 LUSTRUM













BESPAREN
&

VERDUURZAMEN

16 NOVEMBER 2022



INHOUD

1. Cijfers op jaarbasis (2022)

2. Besparen = korte termijn
• Verwarming 🔥
• Douchen 🔥
• Verlichting ⚡

3. Verduurzamen = (middel)lange termijn
• Zonnepanelen ⚡
• Isolatie 🔥
• Anders verwarmen/water opwarmen 🔥
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🔥 = gas
⚡ = elektra



1. CIJFERS OP JAARBASIS (2022)

🔥 Verbruik Bredaseweg 30 (Sociëteit) 7.000 m3

🔥 Verbruik Bredaseweg 28 (Henk van Heelloods) 3.500 m3

🔥 Kosten Bredaseweg 30 7.000 m3 * € 3,1255*/m3 ~€ 22.000**

🔥 Kosten Bredaseweg 28 3.500 m3 * € 0,7794*/m3 ~€   3.000**

🔥 TOTALE KOSTEN/JAAR ~€ 25.000

⚡Verbruik Bredaseweg 30 (Sociëteit) 13.000 kWh
⚡Verbruik Bredaseweg 28 (Henk van Heelloods) 2.000 kWh

⚡ Kosten Bredaseweg 30 13.000 kWh * € 0,6695*/kWh~€ 9.000**

⚡ Kosten Bredaseweg 28 2.000 kWh * € 0,1481*/kWh ~€    300**

⚡ TOTALE KOSTEN/JAAR ~€ 9.300

Ongeveer € 35.000/jaar voor gas & elektra   (2021: € 11.000 / 2020: € 14.000 / 2019: € 10.500)

🔥 = gas
⚡ = elektra

*Kale leveringskosten (peildatum september 2022) + energiebelasting + opslag duurzame energie + regiotoeslag, inclusief BTW. Elektriciteitstarief is het enkeltarief; we gebruiken net zoveel normaal-
(7u00-21u00) als daltarief (21u00-7u00 + weekenden/feestdagen)

**Hierin zij ook de vaste leveringskosten, Enexis-netbeheerkosten en vermindering energiebelasting meegenomen

Va
ria

bel

Vast

Va
ria

bel

Vast

3



2. BESPAREN - VERWARMING

🔥 Klokthermostaat opnieuw ingesteld:

🔥 Alle radiatorknoppen altijd op stand 2
🔥 Tijdelijk temperatuur verhogen alléén met de overwerk-timer
🔥 Instelling van de ketel is verbeterd om voordeliger modulair te werken (som van de aangesloten 
radiatoren, dameskleedkamer nu ook  aangesloten, water bijgevuld en botenloods heeft een 
aparte thermostaat)

Wat kan jíj doen?!

🔥 = gas
⚡ = elektra

• Altijd 14°
• Zaterdag- en zondagmorgen 8u30 - 9u30 naar 16°
• Zaterdag- en zondagmorgen 9u30 - 12u naar 18°

Van thermostaat en radiatorknoppen afblijven

Overwerk-timer gebruiken

Ramen (schuifpui!) dicht houden in de winter en bij vertrek 4



2. BESPAREN - DOUCHEN

🔥 Hoeveelheid water is verminderd (aanvoerleiding gehalveerd)
🔥 De temperatuur van het water bijgesteld van 38° naar 36°
🔥 De douchetijd na aanraken sensor is 2 minuten

Wat kan jíj doen?!

🔥 = gas
⚡ = elektra

Korter douchen (max. 3x/drukken = 6 minuten)

2. BESPAREN – VERLICHTING 💡

⚡ Overal is LED-verlichting aangebracht
⚡ Bewegingssensoren nu ook in toiletten en krachttrainingsruimte

Wat kan jíj doen?!

Vertrek je als laatste: doe het licht uit 💡
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3. VERDUURZAMEN

Uitgangspunt: handhaven huidige accommodatie (geen nieuwbouw)

🔥 HR CV-installatie (2018) Investering: € 15.000 ✅

🔥 Schuifpuien (2021) Investering: € 30.000 ✅

Alle bedragen excl. 21% BTW
⚡Zonnepanelen Investering: ~ € 9.000 (geen BTW)

(€ 6.425 Rabobank)

Optie 1: verbeteren isolatie gebouwschil 

🔥 Dak Investering: ~ € 50.000*

🔥Wanden + resterende raampartijen Investering: ~ € 30.000

🔥 Vloer tussen loods en sociëteit Investering: ~ € 20.000
+ brandwerendheid

🔥 = gas
⚡ = elektra

*Dit is ca. € 20.000 voor het isoleren + € 30.000 voor nieuwe dakbedekking 6



3. VERDUURZAMEN

Optie 2: anders verwarmen/water opwarmen TBD

🔥 Aansluiten op Traais Warmtenetwerk/TEC

🔥 Energiedamwanden

🔥 Zonneboiler

🔥 Andere manier verwarmen: infrarood panelen, hete lucht verwarming met warmtepomp

🔥 = gas
⚡ = elektra

💰 Subsidiemogelijkheden moeten nader onderzocht worden 💰

Keuze van de ALV/vereniging om dit te gaan begroten
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Clubwerkers nodig om dit uit te zoeken en op te pakken



7. BESTUURSVERKIEZING

Verkiezing 2022:

7.1 roeicommissaris: Dirk Imkamp

7.2 instructiecommissaris: Twan de Loos


