
 

Verdiepingsvraagstuk Verduurzaming OTC De Warande 
Context 

Het bestuur van OTC de Warande is voorstander van om de komende jaren te experimenteren met 

het (laten) uitwerken van maximaal 2 belangrijke onderwerpen tussen onze ALV’s in. Hierbij kan 

gedacht worden aan onderwerpen als: toekomstscenario’s padel/tennis; duurzaamheid complex; 

vrijwilligersbeleid; prestatief versus recreatief; horeca (barbezetting) etc. 

De gekozen onderwerpen krijgen een verdiepingsslag, waarbij het de bedoeling is om in 3 a 4 

bijeenkomsten vraagstukken rondom het onderwerp te bespreken, oplossingsrichtingen te bedenken 

en met aanbevelingen te komen. en met een oordeel te komen. De resultaten (advies, voorstel tot 

besluit en/of conclusie) worden op de ALV teruggekoppeld aan de leden. 

De verdiepingsgroepen bestaan uit 1 bestuurslid dat samen met een aantal van onze leden aan de 

(verdiepings)slag gaat. 

Het oppakken van 2 onderwerpen per half jaar zorgt voor focus, is helder communiceerbaar en 

maakt het voor leden laagdrempelig om hier bij aan te sluiten. 

Verdiepingsvraagstuk Verduurzaming OTC De Warande 

Een van de verdiepingsvraagstukken die we voor de ALV van mei 2023 op willen pakken is 

het vraagstuk rondom verduurzaming OTC De Warande.  Als we over verduurzaming praten 

willen we dit in de breedste vorm oppakken. We willen niet alleen kijken naar energiebeheer 

en opwekking (warmtepomp, zonnepanelen of warmte terugwinning vanuit het 

Wilhelminakanaal (initiatief gemeente Oosterhout)), maar ook verduurzaming van het 

horeca gedeelte, gebruik van materialen (b.v. tennisballen), scheiding afval etc. 

 

Mogelijk komen ook de volgende sub-vragen aan de orde:  

a. Wat kan de KNLTB voor ons betekenen (organiseren Webinars over verduurzaming)? 

b. Ook de gemeente Oosterhout is hiermee bezig, hoe kunnen wij ondersteuning krijgen? 

c. Wat voor subsidiemogelijkheden zijn er? 

d. Hoe kunnen we het zichtbaar maken naar de leden en daarmee draagvlak en bewustwording creëren? 

e. Is het aanstellen van een  energie coördinator een optie voor onze vereniging? 

f. Wat voor expertise zit er bij onze leden? 

 

Wil je de komende maanden meedoen/meepraten met deze verdiepingsgroep?  

Neem contact op met Ron Schoemaker (secretariaat@otcdewarande.nl)  


