
1 Deelname als school aan voorleesaktie dag vd duurzaamheid 11 Projectdag of -week "duurzaamheid" organiseren 21 Meedoen met "bright ideas challenge": https://brightideas.generationdiscover.nl/

2 Helpen bij voorlezen op basisscholen op dag vd duurzaamheid 12 Project "boerderij van de toekomst" 22 Meedoen met "warmetruiendag": https://www.warmetruiendag.nl/

3 Plaats transparante compostbak voor fruitafval 13 We Energygame spelen bv. na een repetitie of vergadering 23 Lesdag in de natuur: https://www.natuurwijs.nl/

4 Themales bodem en bodemleven (kinderen strooien compost uit) 14 Aktie opruimen zwerfafval 24

5 Themales water: zoet/zout, vuil/schoon, -kringloop 15 Bezoek Daantje Das 25

6 Themales lucht, -samenstelling, -vervuiling, opwarming aarde 16 Excursie naar Twence 26

7 Themales waarom afval geen afval is 17 Contenu aandacht voor duurzaamheid in contacten met ouders 27

8 Themales circulariteit materialen 18 Themadag duurzaamheid organiseren op school 28

9 Themales aarde 19 Kopieerbeleid op scholen gericht op: zo min mogelijk 29

10 Themales duurzame energie 20 Vergroening schoolpleinen, steen eruit, plant erin 30

1 Regel vakkundig beheer en gebruik van elektra- en warmtetoestellen 11 Vervang oude verlichting door led 21 Onderzoek gebruik gebufferd regenwater voor toiletspoeling 31 Doe bij koud weer een warmteverliesscan uit

2 Gebruik dataloggers voor gas- electra- en watergebruik 12 Gebruik led-verlichting met aanwezigheidsdetectie bij grotere lichtbronnen 22 Onderzoek afkoppeling van hemelwaterafvoer op riool 32 Volg stappenplan van NLDoet bij verduurzaming clubgebouw

3 Stel doelen en communiceer deze met leden 13 HR ++ glas of beter 23 Pas waterdoorlatende verhardingen toe.

4 Vier behaalde doelen. 14 Verwarm met HR+ condensatieketel of warmtepomp 24 Kijk bij verbouwing naar mogelijkheden voor gebruikte materialen

5 Plaats zo mogelijk zonne-pannelen 15 Isolatiemogelijkheden voor gebouw en warme leidingen goed benutten 25 Kies bij verbouw voor duurzame bouwmaterialen

6 Gebruik groene stroom 16 Ventilatiesysteem toegepast met warmteterugwinning 26 Gebruik zo mogelijk produkten met erkend duurzaamheidscertificaat

7 Overweeg aanschaf zonneboiler voor warm water 17 Goed onderhoud van gebouwen en voorzieningen 27 Waar mogelijk multifunctioneel meervoudig ruimtegebruik van gebouw

8 Waterbesparende douchekoppen 18 Radiatorfolie aanbrengen 28 (Ver)bouw toekomstgericht met vizier op energieneutraal

9 Installeer warmteterugwinning douchewater 19 Plaats goed werkende deurdrangers op deuren 29 Onderzoek altijd subsidiemogelijkheden

10 CV verwarming  aangestuurd met "slimme" thermostaat 20 Kan thermostaat graadje lager? 30 Plant groen, maar houd rekening met zonlicht voor oogst zonneenergie.

1 Inzamelen mobieltjes 11

2 inzamelen batterijen 12

3 inzamelen cartridges 13

4 Inzamelen pennen 14

5 Inzamelen gebruikte kleding 15

6 Pmd-afval  gescheiden inzamelen 16

7 Papier gescheiden inzamelen 17

8 Servies en bestek zijn herbruikbaar en van duurzaam materialen 18

9 Analyseer van welke bronnen je afval komt en streef naar afvalvrij 19

10 Stimuleer correcte scheiding van afvallen 20

1 Promoten afvalscheiding aan huis 11 Bezoek zelf bijeenkomsten over de energietransitie

2 Bewustwording fossiele/hernieuwbare energiebronnen - klimaat 12 Stimuleer bezoeken aan bijeenkomsten over de energietransitie

3 We Energygame spelen als onderbreking van vergadering 13 Publiceer behaalde successen mbt. thema duurzaamheid op website

4 Nodig bij een vergadering deskundigen uit voor een uiteenzetting 14 Plaats op je website een link naar de partners in duurzaamheid

5 Integreer belang van duurzaamheid bv. bij ouderavonden 15

6 Verkondig belang van duurzaamheid op websites. 16

7 Draag uit wat ambassadeur v.d. duurzaamheid betekent. 17

8 laat kinderen belang van duurzaamheid voor hun toekomst inzien 18

9 Deel periodiek een duurzaamheidsprijs uit 19

10 Presentatie over duurzaamheid  bij ledenvergadering 20

1 Aanbieden van gezonde, duurzame verenigingsaktiviteit!!! 11 Gezond drinken en dito snacks en broodjes in kantine aanbieden 21 Gebruik bijeenkomsten om de dialoog over duurzaamheid  aan te gaan 

2 Stimuleren  fietsgebruik van en naar bv. wedstrijden e.d. 12 Zo veel mogelijk buiten sporten 22 Duurzame evenementen opluisteren met muziek en spel

3 Stimuleren  fietsgebruik door goede veilige stallingsmogelijkheid 13 Toon op website uitgebreid de support voor duurzaamheid 23 Onderzoek oud witgoed te vervangen door betere

4 Minimaliseer gebruik van auto's 14 Goed onderhoud van de middelen 24 Gebruik duurzame schoonmaakmiddelen

5 Duurzame nuttige presentjes geven i.pl.v. bos bloemen 15 Ban drukwerk planmatig uit 25 Vraag leveranciers altijd de duurzaamste oplossingen/produkten

6 Vermelding duurzame initiatieven op website 16 Conditietraining in bossen met respect voor natuur 26 Reik bij toernooien en acties  duurzame prijzen uit

7 Verkoop afgeschreven wedstrijdballen opbrengst "Villa Joep" 17 Maak beleid ter voorkoming van blessures en leg dit vast 27 Gebruik sociale media voor aankondigen, promoten van akties

8 Beslissingen standaard toetsen op effect op duurzaamheid 18 Maak beleid ter voorkoming van psychosociale belasting en leg vast 28 Vier de resultaten van akties op sociale media

9 Kort douchen 19 Raadpleeg overkoepelende organisatie Bv.https://www.knvb.nl/tag/duurzaamheid29 Gebruik klussendienst NLDoet

10 Licht/verwarming aan alleen indien nodig 20 https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/accommodatie/duurzaamheid30

1 Adopteer een natuurgebied en houd deze afvalvrij 11 Organiseer een wedstrijd kennis afvalscheiding i.o.m. gemeente
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