
 

Bijlage 10: Investeringsaanvraag LED verlichting 

1) Introductie 
Om de exploitatiekosten beheersbaar te houden en om aan te sluiten bij de huidige trend 
van energiebesparing is de TV Buren voornemens de huidige baanverlichting te vervangen 
door LED verlichting. 

 Het park is gerealiseerd in 1982 en baan 1 in 1988. 
  

Om dit te bereiken is door de het bestuur een LED commissie in het leven geroepen. 
Deze commissie bestaat uit Max Quaedvlieg, Hans de Haas, Aart van Arkel en Gé van Malsen 
(voorzitter) 

2) Procedure 
Als referentiedocument is een Pakket van Eisen opgesteld. 
Met 3 leveranciers is vervolgens een aanschaftraject doorlopen inclusief referentie bezoeken 
waarbij uiteindelijk een keuze is gemaakt voor Sport Technologies uit Zeewolde. 

3) Motivatie 
• Meest lichte armaturen waardoor de bestaande lichtmasten gehandhaafd 

kunnen blijven 

• Vernieuwende technologie 

• Dimbaar  

• Terugverdientijd van 6-8 jaar, afhankelijk van het verlichtingsniveau. 

• Laagste operationele kosten 

• Proefspelen door 8 leden van onze vereniging waarbij geen negatieve 

ervaringen werden gemeld. 

• Goede ervaringen van buurtvereniging Ten Medel 

4) Bijkomende werkzaamheden 
Om op termijn niet geconfronteerd te worden met het vervangen van de masten hebben de 
masten inmiddels een keuring ondergaan. De masten zijn goedgekeurd en het resultaat gaf 
geen aanleiding om geen LED armaturen te plaatsen. 

5) Financiering  
De opdracht bestaat uit armaturen, aansluitende kabels en inbedrijfstelling. 
De totale investering zal ca. € 30.000,00 bedragen waarvan subsidiabel  
€ 9.192,76. Het voorstel is om deze 22.500,00 uit onze eigen middelen te financieren. 
Afrondende factuur zal pas vrijgegeven worden als het lichtmeetrapport voldoet aan de 
KNLTB en NSVV eisen. 

6) Planning 
Indien goedkeuring verkregen wordt van de ALV zal zo snel mogelijk een start datum gepland 
worden. Verwachte duur van de werkzaamheden zal ca. 2 dagen zijn. 

  



Bijlage 11: Investeringsaanvraag baanrevitalisering 
 

1) Introductie 
In 2006 zijn de huidige smashcourt banen aangelegd. Verwachte life cycle was 10 jaar. Baan 1 
is na de brand in 2012 geheel gerevitaliseerd. 
Na de laatste onderhoudsbeurt in oktober 2017 werden we geconfronteerd met een 
behoorlijke wateroverlast op met name baan 2. Het bleek dat algengroei ons probleem was. 
Niet verwonderlijk gezien de situering van het park.  
Om dit probleem op te lossen zijn we het overleg aangegaan met ons bekende en onbekende 
leveranciers. 

2) Procedure 
Als eerste is uitgebreid gesproken met Sillicanova, onze huidige onderhoudspartner. Daar 
bleek al vrij snel uit dat er niet een standaard oplossing was.  
Ook is gesproken met leveranciers van biologische spuitmiddelen die de algenvervuiling op 
zouden oplossen. 
 

3) Oplossing 1 
Meest rigoureuze en ook adequate oplossing zou zijn een complete zandrenovatie van de 
banen. Hierbij wordt onder hoge luchtdruk 95% van het infill uit de mat geblazen. Daarna 
wordt verse infill ingestrooid. Dat dit ook de duurste is, spreekt voor zich. Geschatte kosten 
ca. € 30,000,00. 
 

4) Oplossing 2 
Het maandelijks spuiten van het gehele baanoppervlak met een biologisch middel op basis 
van enzymen. Geschatte kosten inclusief een spuitvergoeding € 1.000,00 per jaar/per baan. 
 

5) Voorstel 
Op het moment van de ALV is onze testperiode onvoldoende geweest om te kunnen zeggen 
dat oplossing 2 werkt. Het middel kan alleen gespoten worden boven de 10°C. De vorst in 
met name februari liet spuiten niet toe. Om te voorkomen dat we een extra ALV moeten 
houden vragen wij de ALV om prematuur het bestuur te machtigen om indien oplossing 2 
niet werkt over te gaan op oplossing 1. De verwachting is dat we daar na de zomer een 
besluit over kunnen nemen. 

6) Financiering  
Na uitvoering van de zandrevitalisering zouden de banen weer 5 jaar mee kunnen. De 
vezellengte van momenteel 10/11 mm staat dit ook toe. We krijgen hier  garantie op. We 
kunnen dan 5 jaar langer reserveren in onze meerjarenbegroting en brengen daardoor ons 
spaarprogramma niet in gevaar. 

 


