Actieplan seizoen 2019 - -2020
1 Inleiding
Het actieplan is gebaseerd op de poster Duurzame Bucketlist en op de Toolkit van de landelijke site,
maar beperkt zich wel tot de activiteiten die voor dit seizoen haalbaar lijken. Het 1,5 jaar geleden
uitgewerkte activiteitenplan had dezelfde basis maar is in de praktijk te breed. De poster is digitaal te
vinden bij: https://www.climatestewards.nl/wp-content/uploads/Duurzame-Bucketlist-2019.pdf
2 Communicatie
•
•
•
•
•

Elk jaar ons actieplan updaten en afstemmen met de Diaconie en op de site plaatsen. Dit
actieplan ook als basis gebruiken voor de communicatie met andere kerkgroepen.
De zondagsbrief gebruiken voor de Groene Doordenkertjes (in principe 1 x per maand, ook
op de beamer) en actuele informatie
In elke BijEEn een kort bericht.
De site actueel houden
Uitwisseling ideeën/acties met de landelijke Groene Kerken organisatie en met lokale
activiteiten op gebied verduurzaming.

3 CvK
•

•
•
•
•
•

Energie besparen en verduurzamen VBK
o Plaatsen slimme gasmeter
o Analyseren gas en elektriciteitsverbruik + zonnepanelen (ook schoon houden) +
daaruit voortvloeiende acties
o Wie beheert het informatiepaneel in de Zuidhal?
o Inkoopcontract energie
o Korting op Energiebelasting
Is het een reëel optie om het complete dak van zonnepanelen te voorzien? Zelf doen of dak
beschikbaar stellen?
Groenbeheer rond VBK en OK
Heeft de OK een slimme gas en elektriciteitsmeter? Zie verder punten VBK
Hoe duurzaam is de pastorie?
Hoe gaan we met geld en inkoop om?

4 Diaconie
•
•
•

Wij zijn onderdeel van de Diaconie en kunnen daardoor makkelijk met hen communiceren en
besluiten.
Wij krijgen de ruimte om elk kwartaal een collecte voor te stellen.
Er is geld voor kleine acties of projecten.

6 Overige activiteiten
•
•
•
•
•

Fair Trade actueel houden.
Jaarthema invullen in de 40 dagen tijd.
Micha cursus organiseren
Inzamelen cartridges etc.
Kunnen we een keer iets organiseren met de jongeren?
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