Bewegingscentrum Drachten; elektriciteit & gas
ENERGIEPRIJZEN
We krijgen hier veel vragen over van onze leden. Met deze informatiebrief hopen wij antwoord te geven op veel van
deze vragen. Eén ding is zeker: de energieprijzen gaan door het dak. Ook wij als Bewegingscentrum Drachten hebben
hier net als veel andere bedrijven hinder van. Geen reden tot paniek, maar wel een reden om samen, binnen
Bewegingscentrum Drachten bewuster om te gaan met elektriciteit en gas.

ELEKTRICITEIT ONDER CONTROLE
Bewegingscentrum Drachten verduurzamen is al lang geen luxe meer, maar een noodzaak. De omgeving en tijd vraagt
er om, maar ook de druk vanuit wet- en regelgeving wordt opgevoerd. Wij zijn tijdig begonnen met verduurzaming en
hebben in de afgelopen vijf jaar onder andere de volgende slagen gemaakt: vernieuwing van het ketelhuis, ledverlichting
aangebracht en het dak vol gelegd met zonnepanelen. Grote investeringen waar wij nu van profiteren. Het
stroomverbruik hebben wij hiermee goed onder controle.

GAS IS EEN PROBLEEM
Natuurlijk zijn wij ook aan het kijken hoe wij het gasverbruik flink kunnen verlagen. Toen wij vijf jaar geleden het
ketelhuis vernieuwden was er nog geen sprake van een gascrisis. Met de vernieuwing en update van het ketelhuis
konden wij weer 15 jaar vooruit. Nu is dit anders.
Op dit moment zijn wij aan het uitzoeken hoe wij in 2023/2024 (bijna) gasloos kunnen gaan werken. Dat is niet makkelijk
voor een bedrijf met onze oppervlakte en douchecapaciteit. We zijn met specialisten aan het kijken naar mogelijkheden
en de plannen krijgen steeds meer vorm.

MINIMAAL 20% GAS BESPAREN, HET LIEFST NOG MEER
Voor de komende herfst en winter moeten wij flink gas besparen. Minimaal 20% is het doel en advies. Ondanks dat het
een advies is, is het voor ons gevoel zeker niet vrijblijvend! Wij gaan ervoor, maar kunnen niet zonder jullie hulp.
Hoe gaan we dit doen?
De verwarming en het douchen zijn onze grote gasverbruikers. Sportruimtes, kleedkamers en loopruimtes gaan wij
minimaal verwarmen. Sporten bij een temperatuur van 15 à 16 graden is ideaal. Het kan nu natuurlijk soms wat frisser
zijn, mede ook omdat wij nog steeds 100% extra ventileren (ramen & deuren open) i.v.m. de COVID-adviezen. Houd

hier daarom rekening mee met je kledingkeuze en trek een (extra) trainingsjas/sweater aan tijdens de warming-up en
cooling-down!
Douche sportief
De douches uit of koud zetten, zou een oplossing kunnen zijn, maar daar kiezen wij op dit moment niet voor. Wij
begrijpen wel dat andere sportscholen, sportaccommodaties en sportclubs hier voor kiezen, want douchen is een hele
grote gasverbruiker. Ons advies is daarom: douche sportief. Douche koud of douche KORT!

KRITISCH KIJKEN NAAR OPENINGSTIJDEN
Door goed te kijken naar de tijden waarop alles aan staat en de bezoekersaantallen, zal er wellicht voor veel bedrijven
winst te behalen zijn op het gebied van elektriciteit en gas. Wij weten niet of dit voor ons ook zo is. We zullen daarom
in de maanden oktober en november hier goed naar gaan kijken of we hier eventueel nog wat mee kunnen doen.

CONTRIBUTIEVERHOGING
Ook hier krijgen wij natuurlijk vragen over. Het één op één doorberekenen van alle kostenverhogingen (denk hierbij
onder andere aan hoge energieprijzen en inflatie) gaan wij niet doen. De afgelopen drie jaar hebben onze vaste leden
geen contributieverhoging gehad. Waarschijnlijk komt er vanaf januari 2023 wel een reële aanpassing. Jullie worden
uiteraard ruimschoots van te voren over geïnformeerd. Begin november ontvangen jullie daarom een nieuwsbrief met
alles over de contributie voor 2023. In deze nieuwsbrief zullen we jullie ook informeren over verschillende leuke dingen
die we op het programma hebben staan. Houd je mailbox dus goed in de gaten begin november.

NET ALS THUIS
Het is binnen Bewegingscentrum Drachten net als voor de meeste mensen thuis, we moeten zoveel mogelijk bezuinigen
op elektriciteit en gas. Maar wij zijn er van overtuigd dat ons dit samen gaat lukken.
Met vriendelijke groet,
Natasja Hoekstra

