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Van het bestuur: installatie zonnepanelen 
 
 
 



Van het bestuur: installatie zonnepanelen 
 
 
Beste tafeltennisvrienden, 
 
Het Corona virus houdt ons voorlopig nog altijd in de houdgreep.  
Graag hadden we het onderwerp van deze extra Nieuwsbrief  met jullie 
besproken in een ledenvergadering in onze speelzaal.  
Maar helaas is dat nu niet mogelijk.  
 
Wat is er aan de hand? 
 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief besproken, willen we over gaan tot 
uitvoering van delen van het duurzaamheidsplan. Dit plan willen we in de 
komende jaren stapsgewijs uitvoeren. 
 
Welke stap willen we nu gaan zetten? 
 
We willen nu graag zonnepanelen gaan installeren. Hiervoor kan nu 30 % 
subsidie  worden verkregen.  
Deze investering brengt direct geld in het laadje. Binnen 7 jaar is deze 
investering terugverdiend onder de huidige salderingsregeling. 
Het dak is deze maand gerepareerd. We kunnen er nu met een gerust hart 
zonnepanelen op leggen. Gelukkig  kon de reparatie snel worden 
uitgevoerd. De kosten hiervan vielen lager uit dan begroot. 
 
Wat gaan de zonnepanelen kosten? 
 
De kosten zijn begroot op 15.600 euro, incl. BTW.  
Dit bedrag kan niet betaald worden van de spaarrekening van de 
vereniging. We hebben dus een lening nodig. De gemeente Oss kan deze 
lening geven tegen een zeer gunstige rente, minder dan 1 %. De aflossing 
moet dan gebeuren in 15 jaar. 
 
 
 
 



Wat vragen we u nu? 
 
Voor het aangaan van een lening  moeten we de toestemming van de 
leden hebben. Officieel zouden we een algemene ledenvergadering 
moeten houden. Dit is  nu niet mogelijk. Het kan nog wel enkele maanden 
duren voordat dat weer mogelijk is. Zolang willen we echter niet wachten. 
Daarom vragen we u via deze extra Nieuwsbrief  of u akkoord kunt gaan 
met  

• het aangaan van een lening bij de gemeente Oss voor een bedrag van 
8.000 euro tegen een rente onder de 1% met een aflossingsperiode 
van 15 jaar. 

• het laten installeren van zonnepanelen met een totale capaciteit van 
ca 15 kWp. 

 
Hoe kunt u dat doen? 
 
Geef uw mening  door ons te antwoorden via e-mail. 
Graag antwoorden met ja (u bent het eens met het voorstel) of nee (u bent 
het niet eens met het voorstel).  
Als u geen e-mail hebt, geeft u dan schriftelijk of per telefoon uw mening. 
Volgende week komt het bestuur weer bij elkaar. Na uw mening gehoord 
te hebben zullen we dan een besluit nemen.  
 

Uiteraard kunt u ons bellen als u vragen heeft.  
 

Waarom nu? 
De duurzaamheidscommissie heeft alle plannen op een rijtje gezet. Het 
bestuur heeft gekeken of de plannen bekostigd kunnen worden.  
De investering in zonnepanelen verdient zich snel terug door de subsidies, 
de lage rente en de salderingsregeling. 
De subsidies zijn nu nog verkrijgbaar. In de toekomst zou dat kunnen 
veranderen. 
De rente is nu nog ruim onder de 1 %, maar zal naar verwachting gaan 
stijgen. 
Als we nu de zonnepanelen laten installeren hebben we er nog profijt van 
deze zomer. Anders wordt alles weer een jaar vertraagd. 
Daarom stelt het bestuur u de vragen nu. 



 
In een volgende Nieuwsbrief zal het bestuur u uitgebreid berichten over de 
genomen beslissing en de verdere voortgang. Hopelijk zijn de panelen dan 
definitief besteld en weten we de planning in meer detail.  
 
Helaas moeten we deze weg bewandelen. We hopen dat we elkaar weer 
snel in levende lijve kunnen zien in ons clubgebouw. Hopelijk kunnen we 
voor de zomervakantie een algemene ledenvergadering houden. 
 
Blijf gezond! 
 
Met sportieve groeten, 
 

Twan Roelands 
t.roelands@ziggo.nl 
 

M: 06-45116939, op werkdagen vanaf 18.00 tot 22.00 uur 
T: 0412-627010, op werkdagen vanaf 18.00 tot 22.00 uur 
 
Jan Stekelenburg, namens duurzaamheidscommissie 
jjstek@hotmail.com 
M: 06-82274164 
T: 0412-631599 
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