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VERDUURZAAM PROJECT – WIE DENKT EN DOET MEE? 
 
 
Als bestuur zijn we bezig met het maken van een strategisch plan voor de toekomst van Oliveo. Jullie 

horen hier binnenkort meer over. 

 

Ook  “Duurzaamheid” vormt een onderdeel van het strategisch plan. De eerste stappen hiervoor zijn 

inmiddels gezet. Zo heeft de hal nu LED verlichting en worden ook de velden 2 en 3 sinds deze zomer 

door LED lampen verlicht. Daarnaast hebben we opdracht gegeven voor de installatie van 

zonnepanelen. Deze komen op onze kantine en kleedkamers. 

 

Inmiddels hebben wij ook containers geplaatst waarin we de plastic statiegeldflesjes kunnen 

verzamelen. Naast dat we hier geld voor krijgen, zorgt het er ook voor dat we als club minder afval 

creëren. 

 

Maar … er kan en zal meer moeten gebeuren. De overheid geeft richting aan verduurzaming. Het 

statiegeldbeleid op plastic flesjes is hier een voorbeeld van. Maar ook het verder reduceren van het 

gebruik van plastic door bijvoorbeeld het terugbrengen van het gebruik van plastic tassen en het 

verbieden van plastic rietjes. 

 

Dat laatste brengt ons bij de vraag van deze brief.   

 

Hoe kunnen we (het gebruik van) de kantine “verduurzamen”? 
 
Wij zoeken een groep van drie á vier mensen die de komende maanden willen nadenken over hoe we 
het gebruik van de kantine verder kunnen verduurzamen. Wij willen ons laten leiden door de leden en 
hopen zeker ook op de inbreng van enthousiaste ouders van onze jeugdleden.  
 
Zomaar een paar ideetjes waaraan we zouden kunnen denken:  
 
- Blijven we met plastic bekers en bakjes werken of hebben we een alternatief? 
- Is ons frisdrank assortiment afgestemd op de jeugd? 
- Wat zien we als de toekomst van ons eten assortiment? 
 
Dit onderwerp vormt een onderdeel van “Duurzaamheid” binnen het strategisch plan van Oliveo. 
 
Ben je enthousiast, wil je invloed hebben op de toekomst van een duurzaam Oliveo, meld je dan aan: 
 
accommodatie@oliveo.nl 
 
Dank je wel! 
 
 
Het Bestuur van vv Oliveo 
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