- CHARTER SPORTCLUB ECOSPORTIEF - SPORTEN DOE JE SPOORLOOS!
Met sport en bewegen blijven we gezond en voelen we ons beter. Sport en omgeving zijn twee zijden van dezelfde medaille.
Gezond en fijn sporten gaan samen als er ook schone lucht, water, bodem en een groene omgeving zijn. Sport laat echter ook
sporen na op het milieu. Door energie- en waterverbruik, emissies van accommodatie, vervoer en brandstoffen, lawaai, lichtoverlast,
afval en vervuiling. Ook het duurzaam gebruik van de beperkte groene ruimte is een uitdaging.
ONZE SPORTCLUB zet zich in om de ecologische voetafdruk van haar sport te verminderen en draagt actief bij aan duurzaamheid
door verantwoord om te gaan met energie, water, materialen, afval en natuurgebieden. Zo kunnen we ook morgen gezond en fijn
sporten.
Met ECOSPORTIEF, Sporten doe je spoorloos! respecteren wij onderstaande zes principes en nemen daarvoor concrete stappen.

DE ECOSPORTIEVE PRINCIPES
1. ENERGIE EN WATER
WE GAAN ZUINIG OM MET ENERGIE EN WATER.
›› We sensibiliseren onze leden om milieubewust met energie, zoals verwarming en verlichting, en water om te gaan.
›› We gebruiken zoveel mogelijk energiezuinige apparaten en waterbesparende kranen, douches en toiletten.

2. MOBILITEIT
WE KIEZEN VOOR DUURZAME VERPLAATSINGEN.
›› We bevorderen verplaatsingen met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.
›› We stimuleren carpoolen naar trainingen en wedstrijden.
›› We kiezen lokale leveranciers voor onze voeding, drank en andere benodigdheden.

3. VOEDSEL EN CATERING
WE VOORKOMEN VOEDSELVERSPILLING EN KIEZEN VOOR DUURZAME VOEDING.
›› We drinken kraantjeswater, gebruiken een drinkbus en beperken de verpakkingen.
›› We zorgen voor gezonde, verse en lokale voeding in onze kantine, bij wedstrijden en evenementen.
›› We kiezen producten uit biologische landbouw of voorzien van een type duurzaamheidslabel.

4. AFVAL EN MATERIALEN
WE VERMINDEREN ONS AFVAL EN GEBRUIKEN DUURZAME SPORTMATERIALEN EN PRODUCTEN.
›› We beperken ons afval en recycleren en hergebruiken materialen zoveel mogelijk.
›› Onze leden kennen de sorteerregels en passen die toe in de accommodatie en bij evenementen.
›› We kiezen milieuvriendelijke onderhouds- en schoonmaakproducten en vermijden giftige of gevaarlijke stoffen.

5. NATUUR
ALS WE IN DE NATUUR SPORTEN GAAN WE RESPECTVOL MET PLANTEN EN DIEREN OM.
›› We laten geen afval en etensresten achter.
›› We blijven op de paden, laten bloemen staan en beschadigen geen planten.
›› We vermijden onnodig lawaai en lichtoverlast en zijn terughoudend in het broedseizoen.

6. COMMUNICATIE
WE COMMUNICEREN OVER ONZE ECOSPORTIEVE ACTIES MET INTERNE EN EXTERNE BETROKKENEN.
›› We sensibiliseren leden, vrijwilligers, trainers, ouders, supporters voor Sporten doe je spoorloos.
›› We communiceren over de voortgang van ecosportieve acties en geven zelf het goede voorbeeld.
›› We werken met anderen samen om onze ecosportieve doelstellingen te behalen.

Dit charter is opgesteld door Ecolife, ISB vzw en BOS+ vzw
in het kader van het project Ecosportief (met steun van de Vlaamse overheid) en is geldig voor het pilootjaar 2015
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