VOORSTEL VOOR EXTRA UITGIFTE CERTIFICATEN
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Hoofdbestuur arsv THOR
Algemene Ledenvergadering bijeen op 30 november 2015
2e tranche ledencertificaten

==============================================
Aanleiding
Uitgifte ledencertificaten, maximaal uitgiftebedrag € 50.000, totaal bedrag aan inschrijvingen € 105.800.
Dat wil zeggen dat iedere inschrijver grosso modo 50% van zijn inschrijving ontvangt, buiten de leden die
voor één certificaat van € 100,00 hebben ingeschreven die krijgen 100% toegewezen
Besteding
a.
Energiebesparende maatregelen
b.
Inrichting c.q. tribune
Uitwerking 1e uitgifte:
Gesprekken met Bogers (installatiebureau) geven aan dat we met een investering van een kleine € 35.000
aan zonne- en warmtepanelen het thorhonk geheel in eigen energie kunnen voorzien èn dat de kosten voor
gas met ongeveer 50% zullen dalen. Ten tijde van de besprekingen is door het Ministerie van Economische
zaken ook een subsidieregeling afgekondigd voor investeringen in energiebesparende maatregelen op
sportparken. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De
subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten
zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30%. Dit betekent dat deze
investeringen ongeveer een rendement van 7% gaan opbrengen
Gelet op de te realiseren rendementen, het bestaan van een subsidieregeling én de overweldigende reactie
van onze leden op de ledencertificaten is gekeken naar mogelijkheden om de bestaande win-win situatie te
vergroten. Expliciet is hierbij het uitgangspunt om ALLEEN aan de bestaande inschrijvers meer certificaten
toe te wijzen en geen tweede inschrijving te starten.
Additionele investeringen
a. Energieopwekking baanverlichting (door plaatsing zonnepanelen op het Witte Honk)
b. Complete led verlichting kantine
De bovengenoemde investeringen zijn gespecificeerd. Zie de achterzijde van dit voorstel. Het totaal van
deze investeringen bedraagt € 104.000,00
Voorstel aan de algemene ledenvergadering
Akkoord te gaan met het verhogen van de toewijzing tot 100% zodat het gehele bedrag van inschrijving,
€ 105.800 zal worden uitgegeven. De effecten van de extra uitgifte zijn NIET verwerkt in de voorliggende
begroting 2016. Zoals uit de specificatie blijkt zijn de geschatte “inverdien” effecten hoger dan de rentelast
die voortvloeit uit de totale uitgifte.
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Overzicht van projecten voor de ledencertificaten
Project

prijs excl BTW

te financieren incl niet verrekenbare BTW
(10,5 %, tribune 21 %)

Zonneboilerinstallatie
Zonnepanelen THOR honk
Zonnepanelen t witte honk

6.870
29.320
10.330

7.600
32.300
11.400

subtotaal energiebesparing

46.520

51.300

Enexis aansluiting
LED verlichting kantine Thorhonk
stelpost

1.365
10.140

1.500
11.200

58.025

64.000

-10.000

-10.000

totaal energie project

48.025

54.000

tribune (gebaseerd op 16 m Rapido)

41.328

50.000

totaal

89.353

104.000

meerkosten LED-verlichting alle ruimtes Thor
honk
p.m.
meerkosten HR warmwaterinstallatie
p.m.
subtotaal energiebesparing + LED
Subsidie energie 30% van materiaal
Stel 60% is materiaal = € 35.000

rentelasten bij toekenning alle certificaten

3.100

besparing energiekosten

4.100

Het bestuur arsv THOR
14 november 2015

