
Subsidieverzoek LED baan en veldverlichting AV Zuidwal

Huizen, 12 februari 2021.

Aan het coliege van Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen.

Betreft: subsidieaanvraag LED baan- en veldverlichting AV Zuidwal

Geachte college.

ZUIDWAL Ji

De masten waarop de nieuwe LED armaturen gemonteerd worden zijn aantoonbaar van goede kwaliteit. 
Een kopie van het keuringsrapport treft u als bijlage A. aan.

De atletiekvereniging Zuidwal biedt atletieksport voor een brede groep van mensen. Jong, oud, valide en 
mindervalide. De vereniging beschikt daarvoor over een ruim verenigingsgebouw, een prachtige sporthal 
en - dankzij de gemeente Huizen - over een nieuwe atletiekbaan.

Volgens informatie ingewonnen bij mevrouw Liesbeth Schoppen moeten wij aan de volgende voorwaarden 
voldoen:

2021 staat voor onze vereniging in het teken van duurzaamheid. Dit jaar gaan we investeren in 
zonnepanelen, isolatie van het dak van kleedruimten en kantine en de installatie van ledverlichting voor 
baan en veld. De bruto-investering voor deze drie onderdelen bedraagt ruim 100.000 euro. De 
ledenvergadering van de vereniging heeft op 20 januari 2021 ingestemd met het investeringsvoorstel van 
het bestuur. Met de combinatie van dakisolatie, zonnepanelen en ledverlichting draagt onze vereniging 
optimaal bij aan een Duurzaam Huizen.

1. Uitgangspunt is dat de maximale terugverdientijd van de investering zonder subsidie, berekend op 
basis van een energiescan, hoger is dan 10 jaar en met de gemeentelijke bijdrage kan worden 
teruggebracht tot maximaal 8 jaar. In bijlage B. treft u hiervoor een berekening aan. Daaruit blijkt 
dat de terugverdientijd zonder subsidie 14 jaar is en met gemeentelijke subsidie circa 8 jaar is.

AV Zuidwal is aangesloten bij de Atletiekunie, welke een verlichtingsniveau van 100 Lux voorschrijft. Door 
toepassing van de laatste generatie LED verlichting voldoen wij ruimschoots aan deze eis. De 100 Lux is ook 
voor de BOSA-subsidie een vereiste.

Voor de verschillende onderdelen is subsidie aangevraagd. De totale investering voor de ledverlichting 
bedraagt 34.364 euro. Hiervoor is reeds in 2019 BOSA-subsidie toegekend. De subsidie voor ledverlichting 
is reeds in 2019 ontvangen en als voorziening opgenomen op onze balans. Een nieuwe subsidieaanvraag 
daarvoor is dus niet nodig.
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Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage voor de duurzaamheid van onze vereniging.

Met vriendelijke groet.

Bijlagen:

Keuringsrapport masten.

ZUIDWAL

Peter Korzelius
Penningmeester AV Zuidwal.

Een beschikking van DUS-1 waaruit blijkt dat de BOSA subsidie is toegekend. In bijlage C. treft u 
deze beschikking aan. Zoals gesteld is deze subsidie reeds in 2019 door ons ontvangen. 
Minimaal twee offertes. De beide offertes treft u aan als bijlage D. en E. Na evaluatie van 
aanbiedingen van baanverlichtingsleveranciers, heeft Zuidwal gekozen voor de aanbieding van OVI 
Enschede, (bijlage E.). Deze aanbieding is naar onze mening de meeste economische: het 
offertebedrag van OVI is lager dan de offerte van Oostendorp en ook in technisch opzicht biedt OVI 
een aantal voordelen.
De offerte voorziet in het aanbrengen van louvres op de verlichtingsarmaturen waarmee overlast 
voor omliggende woningen wordt voorkomen. Het verlichtingsplan is specifiek op maat gemaakt 
voor onze vereniging en voldoet aan alle wet- en regelgeving. Voor nadere informatie verwijzen wij 
u graag naar bijlage F.

Wij verzoeken u vriendelijk om de subsidie voor de installatie van baan- en veldverlichting toe te kennen, 
voor een bedrag van 30% van de investeringskosten van 34.364 euro. U kunt het subsidiebedrag van 
10.309,20 overmaken op onze bankrekening NL19RAB00329966456 t.n.v. Atletiekvereniging Zuidwal.

A.
B. Berekening terugverdientijd.
C. Beschikking BOSA-subsidie.
D. Offerte Oostendorp.
E. Offerte OVI Enschede.
F. Verlichtingsplan

penningmeester@avzuidwal.nl
tel. 0653171458


