
Vooraf:                                                                                                    
Vlaanderen heeft een rijk verenigingsleven. Jeugd- en volwassenenbewegingen, fanfares, 
sportverenigingen, hobby- clubs, enz... brengen mensen bij mekaar, organiseren tal van 
activiteiten, en vormen het cement van onze samenleving. Vaak trekken ze ook al jaren de kar voor
een meer milieubewuste, ecologische levensstijl, zowel bij de individuele leden als tijdens hun 
werkingsmomenten. De transitie naar een koolstofarme samenleving vinden we ook terug in hun 
jaar- thema’s. Denk maar aan de Urban Mining van KWB, ‘De aarde is leuk’ van OKRA of de 
‘Share Fair’ van KVLV. Ze onderzoeken ook hun energie- en aankoopfacturen, en vragen zich af 
welke keuzes zich opdringen. Deze checklist kan helpen om alles eens op een rijtje te zetten, te 
kijken wat al gebeurt en ontdekken wat nog kan gebeuren. Hij bevat een aantal onderdelen die te 
maken hebben met de inrichting en de energievoorziening van gebouwen . Zeker nuttig voor 
verenigingen, bedrijven die gebouwen beheren. Maar niet altijd op dezelfde manier voor 
verenigingen. Zo zijn er groepen met een eigen lokaal, terwijl andere gebruik maken van lokalen 
van de parochie of van de gemeente. Toch moet je niet altijd beslissen dat het punt voor jullie niet 
van toepassing is. Wie geen eigen lokaal heeft, kan over deze punten zeker eens een gesprek 
aanknopen met de eigenaar van het gebouw waarin je vergadert. Je wilt immers dat jullie keuze 
voor duurzaamheid gedeeld wordt door anderen in je dorp, wijk of stad. En... zeker zijn heel wat 
punten in de checklist ook bruikbaar voor gezinnen. Samen met je leden kan je dus ook afspreken 
om zowel thuis als in de vereniging aan de slag te gaan.                                          

                             

Voorbereidend:        
Plan een datum om met je bestuursploeg of gemeenschap deze checklist aan te pakken. Zorg dat 
de bespreking het voornaamste of enige onderwerp op de agenda is. Spreek af wie tegen deze 
bijeenkomst de algemene gebruiks- cijfers verzamelt:        
• Elektriciteit: in kWh en in Euro                                                               • 
Gas: in m3 en in Euro                   
• Water: in m3 en in Euro                   
 Zie je evoluties in verbruik gedurende de laatste jaren?                    

                                                      
Als we willen dat onze bijeenkomst ook echt tot verandering of resultaat leidt, dan moeten we ook 
weten hoe we de af- spraken zullen opvolgen. Duid één of enkele mensen aan die de concrete 
afspraken in het oog helpen houden en de aan- dacht voor ecologische inspanningen bewaken.       

                                          
De checklist zelf is heel eenvoudig in gebruik. Hij bevat voor elk onderdeel drie kolommen:           
 ja, dat doen we al                                                                               
 Neen, dat doen we (nog) niet                                
 We willen het overwegen.                                            

Met het resultaat van je oefening kom je heel gemakkelijk tot een actieplan en een timing.              

Checklist                                                                                        
Voor een koolstofarme werking, bedrijf, vereniging, ….



Elektriciteit Ja Neen Te overwegen 

We maken gebruik van 'echt' groene stroom 

Er branden geen onnodige lichten op bepaalde plaatsen

We doven buitenverlichting van gebouw 

We schakelen over op LED-verlichting 

We vermijden het gebruik van halogeenspots

We doven lichten wanneer we een lokaal verlaten 

Er staan bewegingssensoren op verlichting 

De stekker wordt uitgetrokken van alle apparaten met 
standby-stand 

Afhankelijk van de activiteit en het aantal deelnemers 
kiezen we een aangepaste ruimte ( grootte en verbruik)

We schaffen toestellen aan met een A label 

We bekijken het verbruik van al onze elektrische 
toestellen ( koelkasten, koffiezet ,...) 

We ontdooien regelmatig het diepvriesvak om 
ijsvorming te voorkomen

We bekijken het gebruik van kopieermachines en 
printers , computers 

We overwegen eigen productie van groene stroom. 
( Zonnepanelen, warmtepomp,....) 

Waterverbruik 

We kijken regelmatig na op lekkende kranen 

We kijken regelmatig na op lekkende toiletten 

Er staan spaarknoppen op waterkraantjes en toiletten 

In toiletten zonder spaarknop verkleinen we het 
reservoir met bv een gevulde petfles 

We vangen regenwater op en gebruiken het ( toilet, 
wasmachine, tuin,..) 

Mobiliteit 
We stimuleren het gebruik van het openbaarvervoer 

We promoten en doen zelf aan carpoolen 

Bijeenkomsten organiseren we zo dat mensen met fiets 
en/of openbaar vervoer kunnen komen 

Verplaatsingen doen we zoveel mogelijk per fiets 

WE zorgen voor vervoer voor mindermobiele mensen 



Voor verplaatsingen met de auto doen we aan autodelen 
( cambio, …) 

Voor verplaatsingen met openbaar vervoer hebben we 
ook een abonnement op Blue Bike 

Verwarming 

De thermostaat zetten we een graadje lager 

We hebben thermostatische kranen 

Kieren en tochten verlijden we zoveel mogelijk met 
tochtstrippen aan vensters en deuren 

Alle deuren sluiten goed

Deuren werken automatisch om warmte verlies te 
voorkomen 

Achter radiators hangen we radiatorfolie 

De buizen van de verwarming zijn geïsoleerd 

De muren , zolder en daken zijn geïsoleerd 

De verwarming wordt op minimum gezet bij verlaten 
van gebouw/lokaal

Ruimtes worden nooit onnodig verwarmt 

We installeren een zuinige verwarmingsinstallatie of een
op hernieuwbare energie. 

We gebruiken groene energie  voor de verwarming 

De ramen zijn, waar kan, voorzien van dubbel of 
hoogrendementsglas 

De verwarmingsinstallatie wordt regelmatig 
onderhouden ( minstens om de 2 jaar) 

Verwarmingsinstallatie wordt op zomer en winter stand 
ingesteld 

Afval 
We proberen zoveel mogelijk afval te voorkomen ( bij 
aankoop kiezen voor hervulbaar, zonder verpakking , 
geen zakjes, herbruikbare winkeltas ,...) 

We sorteren het afval ( PMD, restplastiek, GFT, glas, 
rest, papier...)

Iemand is verantwoordelijk voor het afval sorteren 

Per afvalfractie zijn er vuilbakken voorzien 

Externen worden ook aangemoedigd om afval te 
vermijden  

Er wordt bekeken of er gecomposteerd kan worden 

Catering en aankopen 

Er is een registratie en administratie voor stockbeheer 



Er is een verantwoordelijke voor de aankopen 

Bij onze aankopen hanteren we milieucriteria (afvalarm,
bio,...)  en zoeken we producten met ecolabel

We gebruiken gerecycleerd papier en enveloppen 

We gaan zuinig om met papierverbruik

We stellen de printer af op besparende inktfunctie 

We printen /kopiëren recto verso 

Mis printen enz gebruiken we als klad/nota papier 

We gebruiken geen wegwerpbekers/bestek 

Met onze aankopen ondersteunen we de werking van 
kringloopwinkels, sociale economie, ….

Voor kooklessen, recepties,....kopen we voeding zo veel 
mogelijk bij lokale/bio/seizoens/ producenten 

Voor koffie en andere uitheemse producten kiezen we 
waar mogelijk voor fairtrade 

We proberen kapotte spullen te repareren of brengen ze 
naar de kringwinkel 

We gebruiken kraantjes water om te drinken op 
vergaderingen enz..

We kiezen voor ecologische onderhoudsproducten 

Bij renovatie/onderhoud/restoratie gebruiken we zoveel 
mogelijk voor natuurproducten ( natuurverf, fsc hout ,...)


