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Zonnepanelen bij Rood-Wit
‘We investeren in relaties voor de langere termijn’

sponsort een zonnepaneel. Teveel om op te
noemen.”
Waarom kiest Rood Wit bewust voor een
duurzaam profiel?
Van de Kamp: “Door de zonnepanelen zijn
we meer bewust bezig met het thema duurzaamheid, ook door onze betrokkenheid bij
OnuitPuttenlijk Duurzaam. We kijken wat
we hierin nog verder kunnen ontwikkelen.”
INVESTEREN Schoonbeek: “Rood-Wit investeert in mensen. De vrijwilligers, de ouders,
de trainers. Zo ontstaat er meer betrokkenheid en is er meer waardering voor elkaar.
Langdurig werklozen en gepensioneerden
halen waardering en voldoening uit hun
werk voor de vereniging. Het geeft ze ritme
en sociale contacten. Wij organiseren een
extra feest voor de vrijwilligers als blijk van
waardering. Met ouderavonden betrekken
wij de ouders bij de club met informatie over
selectiebeleid en technisch beleid. Hierdoor is meer begrip ontstaan bij de ouders
voor de keuzes die de club moet maken. We
investeren in relaties voor de lange termijn.
Rood-Wit voelt als familie, vele generaties
zijn al betrokken. Maar ook voor mensen van
de camping of voor Poolse kinderen hebben
we oog.”
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Wat kan een vereniging als Rood Wit bijdragen op het gebied van duurzaamheid?

pp Hermien Schoonbeek en Gerard van de Kamp: ,,Rood-wit wil verantwoordelijk met energie omgaan en de jeugd hierin inspireren.”
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oetbalvereniging RoodWit presenteert zich als
een maatschappelijk verantwoorde vereniging. Gerard van de Kamp
en Hermien Schoonbeek vertellen over het
zonnepanelenproject en andere ambities.
Op de website van de club staat vermeld dat
Rood-Wit wil investeren in een duurzaam
project om het milieu te sparen, comfort te
bieden en de jeugd bewust te laten omgaan
met energie.
Schoonbeek: “Voetbal is onze kerntaak.
Daarnaast willen we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen door bewustwording bij onze leden, donateurs, sponsors en bezoekers te creëren. We hebben
allemaal een verantwoordelijkheid voor
het welzijn op deze planeet. Daarom kiezen
we nu voor zonnepanelen om verantwoord
om te gaan met energie. Hiermee willen wij
een voorbeeld geven aan onder andere de
jeugd. Het project heeft ook een samenbindende factor; Door acties die nodig zijn om
dit project te financieren ontstaat weer meer
saamhorigheid. Rabobank Randmeren heeft
ons uitgedaagd en een kans gegeven om dit
project te starten.”
ONDERZOEK Van de Kamp: “We hadden al
onderzoek laten doen naar de mogelijkheden
van zonnepanelen. Martijn Stoffelsen (direc-

Van de Kamp: “Als de zonnepanelen in
gebruik zijn is het de bedoeling dat we van
de opbrengst elk jaar € 1000,- apart zetten
voor duurzaamheidsprojecten. Bijvoorbeeld
voor een broodje gezond project. Wij willen
de cultuur uitdragen en aangeven welke
richting we op willen. We kunnen meer gaan
samenwerken met andere verenigingen en
de gemeente. Samen kunnen we mogelijk
werkzoekenden inzetten.”
Wat kan de burger, ieder persoonlijk, doen
om meer verantwoord met de drie P’s om te
gaan?

teur Rabobank Randmeren) heeft ons gewezen op de mogelijkheden van het Rabobank
Stimuleringsfonds. Omdat we al grondig
voorstudie hadden gedaan konden we een
goed plan neerleggen. Zodoende wonnen we
de hoofdprijs bij het stimuleringsfonds.”
VERDUBBELEN “Het nieuwe dak boven de
tribune komt vol met transparante zonnepanelen. Er komt gefilterd licht door. De
gemeentewerf heeft ook zo’n dak. Er wordt
ook een ruimte gecreëerd voor minder valide
mensen. De bedoeling van het fonds is dat
de club zelf een geldbedrag bij elkaar brengt.
Het Stimuleringsfonds wil dit bedrag van
maximaal € 22.500,- dan verdubbelen tot €
45.000,- Met een subsidie erbij voor de zonnepanelen zitten we op € 60.000,- Dat is wat
we nodig hebben voor de constructie en het
materiaal van het dak. We hebben nu ongeveer 80% van het bedrag bij elkaar gebracht.
We zitten er zo dichtbij dat het wel moet
lukken. Ik hoop dat we dit jaar nog kunnen
gaan bouwen. De welstandscommissie is al
akkoord. De constructietekening wordt nu
gekeurd. We begeleiden dit met een projectteam van zeven personen.”

Schoonbeek: “We merken dat de vereniging
echt achter dit project staat. We hebben veel
succesvolle acties: senioren verkopen loten,
de jeugd doet een sponsorloop, de selectie

Schoonbeek: “Schaarste is de bron van innovatie en vindingrijkheid, het brengt mensen
tot initiatief. Persoonlijk wil ik mensen met
problemen graag helpen, een troubleshooter
zijn. Sociale betrokkenheid is belangrijk, in
je buurt en bij de club. Oog voor elkaar hebben en elkaar betrekken bij sociale activiteiten. Dat vind ik heel belangrijk. Daarnaast
bewust met vervoer omgaan, vaker de fiets
pakken.”
Van der Kamp: “De betrokkenheid in je eigen
buurt kan je ook toepassen bij de vereniging.
Op bezoek gaan bij mensen, gezinnen met
problemen. Zo leer je elkaars achtergronden
kennen en kan je elkaar helpen. Wij stimuleren de senioren om rolmodel te zijn voor de
jeugd.”
Waar liggen de uitdagingen en ambities voor
maatschappelijk verantwoorde vereniging
Rood Wit?
Van de Kamp: “Het wordt steeds moeilijker
om vrijwilligers te werven. Als vereniging
willen we meer samenwerken met andere partijen zoals de gemeente en andere
verenigingen. Hiervoor zullen we een goed
plan moeten lanceren en als bestuur onze
verantwoordelijkheid nemen.”
VOORBEELD Schoonbeek: “Als club willen wij
een goed voorbeeld zijn en dit laten afstralen op de leden, vrijwilligers en sponsoren.
Andere verenigingen en elkaar inspireren
en kennis overdragen en kennis delen.”

