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In deze nieuwsbrief vertelt het bestuur over de investeringsplannen 
 
Ieder huishouden en iedere organisatie en vereniging kampt met de gestegen 
energieprijzen. Investeringen in duurzaamheid en energiebesparende 
maatregelen zijn ook voor ZZC’20 noodzakelijk. Daarnaast heeft de energiecrisis 
gevolgen voor de kosten van onderhoud van panden en velden. Voor te 
arbeidsintensieve werkzaamheden moeten passende oplossingen worden 
gezocht. De kwaliteit van onze velden vergt veel aandacht.  
 
In de bestuursvergadering van 9 januari 2023 heeft het bestuur daarom een 
besluit genomen over een omvangrijk investeringsplan. Hier zijn maanden van 
onderzoek en voorbereidingen aan vooraf gegaan. In deze nieuwsbrief delen 
we die plannen met onze leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren.  
 
Besloten is tot de volgende maatregelen: 
a. Vervangen verlichting op de trainingsvelden door ledverlichting; 
b. Gebruik van elektrische robotmaaiers op alle velden; 
c. Aanleg van automatische beregening op de Pluimerskamp; 
d. Vervanging van het dak van de kantine Pluimerskamp; 
e. Aanleg van zonnepanelen op zowel Pluimerskamp, als op De Pol.  

 
 

 Hieronder vertellen we daarover meer.  
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Vervangen verlichting op de trainingsvelden door ledverlichting 
Een grote energievreter van onze vereniging is de huidige veldverlichting. Die 
gebruiken we namelijk bij iedere training zodra het donker wordt. Door de 
huidige verlichting te vervangen op de trainingsvelden 4, 5, 7, 8 en 9 kunnen we 
het energieverbruik daarvan met 2/3 terugbrengen. Dat is een enorme stap 
vooruit!  
Voor de financiering van 1 van deze velden hebben we een verzoek om een 
bijdrage bij de Club van 100 neergelegd.  
Omdat de wedstrijdvelden 2 en 6 minder intensief worden gebruikt en 
bovendien omdat de KNVB-voorschriften meer verlichting voor wedstrijdvelden 
vergen, stellen we de aanschaf van led-verlichting voor die velden nog even uit 
tot een volgende fase. 

 
 
Gebruik van elektrische robotmaaiers op alle velden 
Tot nu toe werden de voetbalvelden gemaaid met bediende maaiers die op 
diesel olie lopen. De ontwikkelingen gaan echter snel, en De Groenmakers biedt 
nu ook maaien via elektrische robotmaaiers aan. Aangezien dit de kwaliteit van 
de velden ten goede zal komen, hebben we besloten op beide sportparken met 
robotmaaiers te gaan werken.  
 

 
 
Aanleg van automatische beregening op de Pluimerskamp 
De beregening van de sportparken vraagt veel van onze vrijwilligers die dat 
werk in droge periodes op zich nemen. Daarom is besloten op de Pluimerskamp 
automatische beregening aan te (laten) leggen. Een deel van de 
voorbereidende werkzaamheden kan hopelijk op korte termijn starten, waarna 
de afrondende werkzaamheden aan het begin van de zomer worden gedaan. 
De automatische beregening op de Pol stellen we nog uit tot de volgende fase.  
Als de automatische beregening op de Pluimerskamp is gerealiseerd, kunnen de 
haspel en de pomp worden verplaatst naar de Pol, waardoor ook daar het werk 
minder en gemakkelijker zal worden. De automatische beregening in 
combinatie met de robotmaaiers zal zorgen voor een belangrijke verbetering 
van de veldkwaliteit.  
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Vervanging van het dak van de kantine Pluimerskamp 
De vervanging van het dak van de kantine Pluimerskamp is een noodzakelijke 
ingreep. Het dak lekt, er zit nog asbest in en het is niet geïsoleerd. In de 
zomerstop zal het dak vervangen worden door een nieuw en beter geïsoleerd 
dak.  
 

 
 
Aanleg van zonnepanelen op zowel de Pluimerskamp als de Pol  
De gebouwen op beide sportparken zullen voorzien worden van zonnepanelen, 
mits we voldoende financiële middelen hebben. Mogelijk gaan we de aanleg in 
verschillende fases doen. De financiering van de zonnepanelen is nog niet rond. 
Daarom  starten we met de actie “Adopteer een zonnepaneel voor ZZC’20”.  
 

 
 
Financiering: 
De financiering van de deelplannen zal komen uit verschillende potjes: 
- Subsidie gemeente Bronckhorst 
- Rabobank Coöperatiefonds 
- BOSA subsidie 
- Eigen middelen 
- Actie “Adopteer een Zonnepaneel voor ZZC’20” 
 

De volgende plannen proberen we de komende jaren te realiseren: 

- Spouwmuurisolatie 
- Vervangen van de huidige verlichting op de wedstrijdvelden 2 en 6 
- Aanleg van automatische beregening op de Pol 

 
Het belooft een boeiend jaar te worden! Meehelpen? Kijk op de volgende 
pagina. 
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