
TIP VAN DE MAAND       Nov 2017 
Extra info 

 

Besparen hoeft niet altijd veel geld te kosten, een verandering van gewoontes kan al 

genoeg zijn. De energiezuinigste lamp? De lamp die niet brandt! Schakel daarom bij het 

verlaten van een kamer, gang,… de lampen uit. Oud-Turnhout zal samen met de sportclubs 

in november hier extra aandacht aangeven om zo het energie(mis)verbruik op de club te 

verminderen. 

 

 

 

 

 

 

 
Tips en tricks 

1. Schakel het licht uit in ruimtes waar niemand is.  
2. Maak optimaal gebruik van het daglicht, dan hoeven de lampen minder vaak aan. 
3. Maak de lampen schoon,  dit zorgt voor een efficiëntere verlichting. 
4. Kies voor ledverlichting  en plaats deze op juiste plaats zodat je het aantal 
5. lichtpunten kan beperken.    
6. Breng eventueel op bepaalde plaatsen een schakelklok, timer of bewegingsmelder voor de 

verlichting aan. Zo voorkom je dat lampen onnodig blijven branden. Dit is ideaal voor 
buitenverlichting of in de traphal. 

7. Kies voor lichte wanden/plafonds deze verspreiden het aanwezige licht zo efficiënt mogelijk 
in tegenstelling tot donkere kleuren die het licht juist gaan absorberen. 

8. Breng de energiekosten zo gedetailleerd mogelijk in kaart, zo zie je waar de zwakke 
plaatsen op jou sportclub zich bevinden.  

9. Plan zoveel mogelijk sportactiviteiten overdag zodat er meer gebruik kan gemaakt worden 
van het daglicht in plaats van de verlichting.  

10. Hang herinneringsplaatjes op de deur voor het doven van de lichten. 
bv. Doe je het licht uit, voor je me sluit? 

Logisch dat om te besparen je de lichten zo 
weinig mogelijk aansteekt. Des te meer je 
gebruik kan maken van het daglicht des te 
minder je de lampen aan moeten. 
Als club kan je hier zeker rekening mee 
houden bij bv. bij het plannen van activiteiten, 
wedstrijden, trainingen,…  
Denk als club ook na over op welke plaatsen je 
’s avonds  het licht kan dimmen of  doven 


