Notulen extra Ledenvergadering HHCombi
d.d. dinsdag 28 januari 2020 op het sportpark in Hijken.
Aanwezig: 20 leden
Afwezig met kennisgeving: Rick Weijermars, Kees Boer, Gerard Jutten, Michiel Bregman.

Opening
Voorzitter Gerrit Volkers opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij vertelt dat het bestuur voornemens is een belangrijke investering te doen op het gebied van
duurzaamheid. Er zijn wat ontwikkelingen en het bestuur vindt het belangrijk deze te bespreken met
de leden. Dit voorstel wordt gedaan in het kader van het door de leden vastgestelde beleidsplan.
Er is een werkgroep aangesteld, bestaande uit Jan Veldhuizen, Aard Zantinge, Geert Geertsema en
Gerard Jutten, die ziek is. Gerard Jutten werkt inmiddels aan zijn herstel maar is voorlopig niet in
staat mee te denken en mee te werken in deze werkgroep.
Investeringen op beide sportparken, zowel het sportpark in Hijken als in Hooghalen, in het kader
van duurzaamheid
Namens de werkgroep geeft Jan Veldhuizen een presentatie.
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden op initiatief van Drenthe Sport Duurzaam, een initiatief van
de provincie Drenthe.
Doelstelling: vermindering van energielasten en hiermee de breedtesport toegankelijk te houden.
Onderzoek is uiteindelijk gedaan door adviesbureau CV2, op beide sportparken.
Subsidie op dit moment bedraagt 65%, de uiteindelijk investering door HHCombi bedraagt €
73.525,00
Na de presentatie wordt instemming met het investeringsvoorstel gevraagd door de leden, maar
eerst is er uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen:
Gea Geertsema vindt de genoemde prijzen van de armaturen hoog. De genoemde prijzen zijn niet uit
de lucht gegrepen, aldus Jan Veldhuizen. Hij vertelt ook dat zelf onderhandelen over prijzen mogelijk
is. Geert Geertsema vertelt dat door nu te investeren er uiteindelijk ook minder onderhoudskosten
zijn.
Een warmtepomp, aldus Gerrie Oosting, gebruikt meer energie. Is dat in de berekening
meegenomen? Dat is inderdaad in de berekeningen meegenomen.
Harold Eefting vraagt of de opbrengst van de zonnepanelen is meegenomen in de berekening. Ja, dat
is volgens Geert Geertsema inderdaad eveneens in de berekeningen meegenomen.
Luc Schuring vraagt zich af of zonnepanelen bestand zijn tegen (voet)ballen. Aangezien het
onderzoeksbureau wist dat het om sportparken gaat, gaat de werkgroep er vanuit dat zonnepanelen
hiertegen bestand zijn. De werkgroep zoekt dat nader uit.
Foppe Jager vraagt of de huidige energielasten in Hijken voor rekening komen van HHCombi,
ondanks dat dat sportpark niet geprivatiseerd is. Dat is inderdaad het geval. Dat is gefaseerd door de
gemeente ingevoerd en inmiddels komen de energiekosten volledig voor rekening van HHCombi.
Marnix Vos vraagt zich af of er bouwkundige aanpassingen nodig zijn en of er nog keuzes mogelijk
zijn. Dat is allemaal meegenomen in de berekeningen en tussentijds keuzes maken is mogelijk.
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Bastiaan Brockhus vindt de berekeningen wat aan de voorzichtige kant. Dat blijkt te kloppen en is
uitgezocht door de werkgroep. De genoemde opbrengsten zullen we zeker kunnen halen en de
genoemde investeringen eveneens.
In hoeverre is dit plan uitgewerkt? Dat vraagt Henk Oldenkamp zich af. Dit plan is nog niet
uitgewerkt, het bestuur wilde eerst dit duurzaamheidsplan voorleggen aan de leden.
Harold Eefting heeft moeite met het vervangen van de vloerverwarming. Geert Geertsema legt uit
dat heteluchtverwarming beter is voor gebouwen die niet dagelijks gebruikt worden.
Gerrit Volkers vraagt of we straks gebruik kunnen maken van het net. Sportvereniging Nieuw Buinen
kan bijvoorbeeld de stroom die opgewekt wordt met zonnepanelen niet kwijt op het elektriciteitsnet.
Enexis heeft echter net aangegeven dat door elf mobiele middenspanningstations in het noorden de
grootste knelpunten opgelost zijn.
Titia heeft een vraag over een cijfermatige berekening, die door Jan Veldhuizen beantwoord wordt.
Bastiaan Brockhus vraagt naar de staat van de installatie op dit moment. Dat is wisselend.
Dirk Kanning vraagt of deze plannen per sportvereniging worden uitgevoerd of kan er samenwerking
gezocht worden met andere verenigingen met dezelfde plannen. Om (hogere) kortingen te krijgen
wordt waarschijnlijk samenwerking gezocht.
Jan Veldhuizen vertelt dat waarschijnlijk al in april begonnen wordt. Als vereniging zijn we vrij om te
bepalen wie we in de hand nemen. Het maakt niet uit hoe je iets doet, maar er moet wel sprake zijn
van kwaliteit.
De investering van € 73.525,00 kunnen we prima zelf dragen dat is geen probleem. We kunnen
echter van de gemeente ook een renteloze lening krijgen.
Dirk Kanning vraagt of, als we deze investering wel zelf zouden doen, nog genoeg geld overblijft om
toekomstige investeringen te doen, indien nodig. Dat is geen probleem.
Gerrit Volkers zegt de vergadering toe de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Hij vraagt de leden om akkoord. Unaniem gaat de vergadering vervolgens akkoord met de
voorgestelde investeringen.

Gerrit bedankt iedereen en vertelt dat alle hulp welkom is, waarna Bastiaan Brockhus zich spontaan
aanmeldt voor de werkgroep.

Sluiting
Gerrit Volkers bedankt iedereen voor hun komst en bijdrage aan deze vergadering.
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