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CHARTER DUURZAAMHEID 
 

Definitie 
 
Duurzaamheid wil zeggen �de eigenschap van lang goed te blijven of te blijven bestaan�. 
 
De inhoud van deze definitie is echter zeer uitgebreid, met name : 

 papierreductie waardoor minder bomen/bos gekapt moeten worden 
 energiereductie waardoor minder energiebronnen nodig zijn en deze energiebronnen die dan toch 

nodig zijn opwekken met zonne-energie, windenergie of biomassa 
 gebruik maken van materiaal die niet gemaakt zijn door kinderarbeid 
 � 

 
Met andere woorden, gebruik maken van materialen en middelen, steeds met �respect voor milieu en mens�. 
 
 

Hoe wil EENDRACHT MM dit toepassen 
 
1. Reductie/spaarzaam omgaan met verlichting en verwarming -> sensibiliseringsacties opzetten, gedragen 

door alle trainers, afgevaardigden en bestuur. 
 

2. Energiezuinige verlichting -> streven naar led-verlichting daar waar mogelijk (in kantines, kleedkamers, 
nog niet op de voetbalpleinen gezien te weinig lichtsterkte). 

 
3. Gebruik maken van zonne-energie : zonnepanelen. 
 
4. Papierreductie : informatie verdelen op digitale wijze via website, E-mail en facebook. 
 
5. CO²-reductie : Af en toe een verplaatsing per fiets voor U15, U17 en U21 en dit voor korte afstanden, daar 

waar veilige wegen (fietspaden) mogelijk zijn.  Denk maar aan verplaatsingen naar Boorsem Sport, Patro 
Eisden, Juve Maasmechelen, Stokkem VV, � en dit bij goede weersomstandigheden.  Voetbaltassen 
kunnen in de bezemwagen. 

 
6. Kinderarbeid : respect voor de mens kan vergaand gaan, oa geen gebruik maken van sportmateriaal dat 

gemaakt is in lageloonlanden door gebruik te maken van kinderarbeid.  Vandaar zullen we in de toekomst 
een certificaat eisen van onze sportleveranciers dat bij het vervaardigen van hun materiaal geen gebruik 
werd gemaakt van kinderarbeid. 

 
 

Conclusie : EENDRACHT MM wil �maatschappelijk verantwoord voetballen� 
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