Voetbalvereniging Schalkwijk

Schalkwijk, 3 april 2018

Betreft: uitnodiging extra ledenvergadering over verbeteren veldverlichting en
verduurzamen V.V. Schalkwijk
Beste leden van Voetbal Vereniging Schalkwijk,
Via deze weg willen wij u uitnodigen voor een extra ledenvergadering, waar wij u
onze plannen willen presenteren over het verbeteren van onze veldverlichting en het
verduurzamen van V.V. Schalkwijk. Daarnaast vragen wij tijdens deze vergadering of
u akkoord gaat om deze plannen uit te mogen voeren. Deze vergadering zal
plaatsvinden op: woensdag 18 april 2018 om 20:00 uur in de kantine van V.V.
Schalkwijk, Kloostergaarde 10 te Schalkwijk.
Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het uitwerken van verschillende
plannen om de veldverlichting van onze vereniging te verbeteren. Zeker de
verlichting op het trainingsveld is al jaren ondermaats en willen we verbeteren. Met
de opkomst van LED-veldverlichting kan V.V. Schalkwijk eindelijk deze stap zetten
om op het tweede veld en het trainingsveld een goede verlichting te realiseren.
Concreet gaan we twee masten bijplaatsen op het trainingsveld, de vier masten die
er nu staan worden iets verplaatst en in alle masten (tweede- en trainingsveld) komt
1 armatuur LED-veldverlichting te hangen.
Een belangrijk voordeel van LED-veldverlichting is dat er veel minder energie wordt
verbruikt dan met onze huidige verlichting. Door deze maatregel te combineren met
het plaatsen van zonnepanelen op ons dak, zal V.V. Schalkwijk volledig
elektriciteitsneutraal worden. Dit heeft volgend jaar al direct een positief effect op
onze energierekening.
Om deze plannen uit te voeren hebben we in februari een subsidie ontvangen van
€ 25.198. De rest willen we financieren door een lening aan te gaan voor 15 jaar
tegen 3% rente, en een gedeelte eigen inbreng.

Wij schrijven deze ledenvergadering uit, omdat we u onze plannen willen uitleggen,
uw vragen willen beantwoorden en willen peilen of onze leden achter deze plannen
staan. Daarnaast is het bestuur, volgens de statuten, verplicht de leden toestemming
te vragen bij het aangaan van een lening en het doen van investeringen.
We vertrouwen erop dat het bovenstaande duidelijk is en zien u graag op woensdag
18 april 2018 om 20:00 uur in de voetbalkantine. Mocht u nog vragen hebben kunt u
contact opnemen met Robin Koppers, tel: 06 229 54 360 of info@vvschalkwijk.nl.
Met vriendelijke groet,
Bestuur V.V. Schalkwijk
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