
 
ACTIE 2021: ENERGIE LOTEN 

 
 
Een aantal jaren geleden hebben we binnen onze vereniging bouwloten verkocht. Mede dankzij de 
opbrengst van € 80.000,- zijn we in staat geweest ons clubhuis te verbouwen en helemaal eigentijds 
te maken. Een geweldig resultaat! 
 
Maar we zijn nog niet klaar. We zijn al jaren stapje voor stapje aan het denken hoe we het 
energiegebruik op de Alsie terug kunnen dringen. De explosie van de energieprijzen van de laatste 
maanden geeft aan dat we daar terecht mee bezig zijn. 
 
We hebben inmiddels de verlichting van de velden vervangen door LED-verlichting. Maar nog niet 
alle velden! We hebben tijdens de bouw wat zaken kunnen isoleren. 
Maar er is meer nodig. Verdere isolatie van ons gebouw en ons verwarmingssysteem. Zonnepanelen. 
Het vervangen van alle oude apparatuur zoals ijskasten en vrieskisten. En mogelijk nog meer. 
 
We hebben niet de liquide middelen om dit allemaal te bekostigen. Maar we zijn overigens ter 
geruststelling wel een hartstikke gezonde vereniging! We hebben geen schuld meer bij de bank. We 
hebben enkel nog een schuld bij de leden. Deze lening is over een jaar of vijf afgelost. 
 
We willen graag opnieuw een actie op touw zeten om deze belangrijke zaken te bekostigen. We 
denken maximaal € 100.000,- nodig te hebben. 
 
De opzet is dezelfde als de vorige keer. We verkopen 1000 energie loten voor 100 euro per stuk. We 
betalen de snelle beslissers een rente van 2%. En wie na een bepaalde datum koopt krijgt nog steeds 
1%. En we lossen uiteraard elk jaar 10% van de schuld af. We bekostigen dat uit onze jaarlijkse 
begroting die die ruimte heeft. En natuurlijk uit de lagere energie rekening. En binnen 10 jaar zijn we 
weer schuldenvrij. 
 
Mocht uiteindelijk € 100.000 niet helemaal nodig zijn, dan overleggen we op de komende ALV hoe 
we met het restant-bedrag omgaan. Versneld terug betalen? Maar er lopen nog wat andere zaken 
die ook nog bekostigd moeten worden (beregeningsinstallatie, een nieuw sleutelplan en de tent). Is 
dat dan een optie? 
 
 
30 oktober 2021, 
 
Namens het bestuur 
 
Frans Bruinsma, 
Voorzitter. 
 
 

Onderbouwing € 100.000,-: 
 

- Zonnepanelen:  40.000 
- Veldverlichting:  25.000 
- Alle binnenverlichting 10.000 
- Koelkasten, vrieskisten   5.000 
- Diversen, onvoorzien 20.000 


