Agendapunt 11

Voorstel bestuur inzake dakvernieuwing
Het afgelopen jaar heeft het bestuur de mogelijkheden onderzocht om:
A. Vernieuwen van de asbest dakbedekking
B. Aanbrengen zonnepanelen
C. Vervangen verlichting door LED panelen
Sub A:

Vernieuwen van de asbest dakplaten

Het bestuur stelt voor om de huidige asbesthoudende dakplaten te vervangen door
sandwichplaten bestaande uit 2 metalen toplagen opgevuld met isolatieschuim.
Platen zijn licht van gewicht zodat de huidige constructie voldoet.
Het bestuur heeft drie offertes ontvangen die alle drie rond de € 14.000 liggen (incl. btw). In
de komende bestuursvergadering zal het bestuur een besluit nemen over welke offerte de
voorkeur heeft.
Deze vergadering zit tussen het versturen van de vergaderstukken en de ALV zodat het
bestuur hier tijdens de ALV op zal terugkomen.
Sub B:

Aanbrengen zonnepanelen.

Het bestuur heeft geconstateerd dat een investering in zonnepanelen ons geen rendement zal
opleveren; de jaarlijkse besparing is niet voldoende om op een redelijke termijn, zeg binnen
15 jaar, de investering terug te verdienen. De verwachting is dat dat meer dan 20 jaar gaat
duren.
Er is echter een mogelijkheid deze investering "zelf te verdienen". Daartoe moet een aantal
van onze leden overstappen naar de AGEM. Stukken van AGEM zijn bijgevoegd. Bij
afsluiten van 50 contracten – dat kan gas zijn, elektra of beiden – bij AGEM levert de club
een bonus op waarbij de bonus voor 75% de kosten van zonnepanelen kan afdekken.
Het bestuur zou ook deze mogelijkheid niet voorstellen ware het niet dat uw voorzitter kan
zorgen voor 16 contracten terwijl reeds recent overgestapte leden alsnog meetellen.
Tijdens de vergadering maar eens turven of deze optie te realiseren is.
De kosten van de zonnepanelen zijn ca. € 9.400, Sub C.

LED verlichting:

Deze kosten blijken op dit moment veel te hoog te zijn om dit binnen 30 jaar terug te
verdienen. Het bestuur ziet dan ook op dit moment af van de mogelijkheid om op dit punt
voorstellen te doen.
Kosten ca. € 27.000, mogelijke besparing € 750, - per jaar.

