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PROJECTOMSCHRIJVING

Sportverenigingen kunnen vaak veel geld en energie besparen door hun accommodatie te verduurzamen. Dat is dus goed voor de clubkas

én het milieu. In samenwerking met de KNVB ondersteunt adviesbureau Klimaatroute sportverenigingen door het afnemen van de

QuickScan duurzaamheid. De QuickScan duurzaamheid laat zien met welke duurzame maatregelen uw vereniging aan de slag kan. Voor

elke maatregel presenteren wij de benodigde investering, besparing en bijbehorende terugverdientijd. Veel maatregelen verdienen zich snel

terug!

Klimaatroute begeleidt uw vereniging ook bij de eerste stappen; bijvoorbeeld bij het kiezen van de meest geschikte maatregelen en het

aanvragen van offertes en subsidies. Voor sommige maatregelen is een grotere investering nodig, bijvoorbeeld bij de duurzame renovatie

van uw clubhuis of de aanschaf van veld-/baanverlichting en zonnepanelen. Op de website www.degroeneclub.nl vindt u meer informatie.

RAPPORT

Het Groene Club Traject 

Het ‘De Groene Club’-traject wordt u aangeboden met dank aan de KNVB en NOC*NSF. Voor de vereniging is het traject volledig kosteloos.

Hieronder vind u het energierapport wat door de adviseur voor uw vereniging is opgesteld. Het energierapport is een opsomming van de

huidige situatie en de mogelijkheden die er op het vlak van verduurzaming aanwezig zijn. Aan de hand van het rapport is het aan u als

vereniging om te kiezen welke maatregelen er verder worden onderzocht en uitgewerkt. Van uw adviseur mag u het volgende verwachten:

Een jaar lang ondersteuning en advies op het gebied van verduurzaming.

Een provinciale en rijks subsidie aanvraag voor verduurzaming worden kosteloos voor u verzorgt.

Vergelijken en adviseren bij het kiezen van de offertes van aanbieders.

Opstellen en begeleiden van een financieringsplan.

Als bestuurder is het leven al druk genoeg. Het verduurzamen van het sportcomplex is niet iets waar iedereen tijd voor heeft. Dat is waar de

Groene Club voor is opgezet. Wij proberen verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen om daadwerkelijk de stap tot verduurzaming te

zetten. Als u dus een vraag heeft over het rapport neem dan contact op met uw adviseur. De Groene Club wil u als bestuurder zoveel

mogelijk ontlasten. 

De energierekening

Hieronder ziet u een opsomming van de huidige kosten die u als vereniging heeft. De jaarlijkse kosten zullen voor de vereniging naar

verwachting alleen maar stijgen. In 10 jaar tijd steeg de prijs van energie met 14%. Elektriciteit steeg daarbij iets harder in prijs dan het

gemiddelde prijspeil; 17%. Gas steeg in 10 jaar 13% in prijs. Deze cijfers zijn afkomstig van het CBS. Klik hier voor de website van het CBS.

Totale kosten energierekening van de vereniging: €2309,60

Totale aansluitkosten netbeheerder: €258,42

Aansluiting: 3x25 Amp

datum: 28-2-2021
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Aantal kwh/m3: 7309 kWh/655 m3

Energiekosten elektriciteit per kWh: €0,2046

Energiekosten gas per m3: €0,64631

De besparingen in het rapport worden berekend op de kWh/m3 prijs inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW. 

Gezien de prijzen van energie sterk afhankelijk zijn van de olieprijzen en belastingen rekenen wij in het rapport met de prijs die uw vereniging

op dit moment betaalt. Wanneer de energieprijzen stijgen zal de besparing van de maatregelen groter worden. 

Vastrecht

Voor een elektriciteitsaansluiting wordt vastrecht betaald. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het vermogen van de aansluiting.

Na het uitvoeren van energiebesparende maatregelen is het in sommige gevallen mogelijk om de aansluitwaarde te verlagen. Dit kan

zorgen voor een grote besparing op uw energierekening. De exacte kostenbesparing is afhankelijk van de maatregelen die worden

genomen. 

Verlichting Clubgebouw

In het clubgebouw zijn overal al LED-lampen geplaatst. De LED-lampen verbruiken aanzienlijk minder elektriciteit en gaan bovendien langer

mee. Het vervangen kan vaak zonder aanpassingen aan de armaturen, daardoor is de investering in verlichting erg kostenefficiënt en dus

snel terugverdiend. 

Koelingen

Wanneer de zomerstop of de winterstop begint is het verstandig om een ronde door de gebouwen te maken. Vaak blijven er onnodig veel

koelingen aanstaan en/of de verwarming blijft op het normale programma staan. Gezien koelingen juist in de zomer veel verbruiken en de

verwarming juist in de winter veel aanstaat zal dit een redelijke besparing opleveren. Uitzetten is nog altijd de beste energiebesparing zonder

investering (behalve een half uurtje tijd). 

Naast dat het verstandig is om de koelingen in de winter en zomerstop uit te zetten, is het ook verstandig om de koeling uit te zetten

wanneer deze twee dagen of langer uit kan blijven. Denk hierbij ook aan het handig indelen van de koelingen door bijvoorbeeld voor

doordeweekse avonden alleen een bepaalde koelkast te gebruiken. De overige koelingen kunnen dan worden uitgeschakeld. Verder zijn er

een aantal mogelijkheden om te besparen op koelingen:

Koelingen ouder dan 15 jaar zijn aan vervanging toe. Oudere modellen verbruiken wel 3 tot 4 keer zoveel stroom als nieuwere koelingen.

Reinig het ‘roostertje van de barkoelingen. De koeling zuigt via dit roostertje lucht aan om de warmte van de koeling af te geven.

Wanneer hier veel stof tussen zit kan de koeling zijn warmte niet kwijt.

Ontdooi jaarlijks de vriezers. Wanneer er veel ijsvorming plaatsvindt zal de vriezer meer moeite hebben met het onttrekken van de

warmte aan de lucht in de vriezer. Het ijs werkt gek genoeg dan als isolatie. Door het ijs te verwijderen wordt de vriezer veel zuiniger.

Wanneer er te snel ijsvorming plaatsvindt wordt het tijd om de vriezer te vervangen.

Verwarming

Een groot deel van het totale energieverbruik in Nederland bestaat uit gasverbruik, doordat panden via deze wijze worden verwarmd. Er zijn

tegenwoordig veel mogelijkheden om het gasverbruik terug te dringen. De eerste stap daarin is de aanschaf van een moderne efficiënte

ketel. Daarnaast is het van belang dat gebouwen goed geïsoleerd zijn. 

De accommodatie wordt verwarmd door een HR107-ketel die in 2017 is geïnstalleerd en de warmte afgeeft door middel van radiatoren.

Om te zorgen voor een blijvend hoog rendement is het uitvoeren van regelmatig onderhoud van belang. De gemiddelde technische

levensduur van een CV-installatie is circa 20 jaar, dus gezien de leeftijd van de ketels is het financieel niet interessant om het systeem te

vervangen. Echter, er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om een flinke gasbesparing te realiseren óf om zelfs volledig gasvrij te

worden. Dit vraagt niet alleen om het vervangen van de warmtebron, maar ook de isolatiewaarde van het pand en het afgiftesysteem

moeten geschikt zijn voor een dergelijk systeem. We raden daarom aan de komende jaren voorbereidende maatregelen te treffen, zodat u

de huidige ketel voor een duurzaam alternatief kunt vervangen wanneer die aan het einde van zijn levensduur is. De eerste stap hierin is het

verbeteren van de isolatiewaarde door muren, dak, vloer en beglazing te isoleren op plekken waar dit nog niet gebeurd is. De tweede stap

is het afgiftesysteem vervangen door lage temperatuur afgifte. Dit kan vloerverwarming zijn of bijvoorbeeld lage temperatuur radiatoren.

Kookt u op gas? Houd er dan rekening mee dat u ook in de keuken aanpassingen zal moeten doen om volledig aardgasvrij te worden. 

Een hybride warmtepompsysteem zal ervoor zorgen dat het gasverbruik wordt verlaagd. Een dergelijk systeem bestaat uit een gasgestookte

HR107-combiketel die samenwerkt met een ingebouwde of toegevoegde elektrische warmtepomp. De warmtepomp verwarmt met

buitenlucht of ventilatielucht als warmtebron. De gasketel gaat slechts aan in het geval van piekgebruik, zodra er relatief veel warm water

of warmte nodig is en de buitentemperatuur te laag is voor efficiënte verwarming met de warmtepomp. 

Isolatie

Het clubgebouw is op alle vlakken goed geïsoleerd en de ramen zijn voorzien van dubbel glas, waardoor er minder warmte vanuit het

pand naar buiten verloren gaat. Er zijn dus geen rendabele besparingsmaatregelen meer gevonden met betrekking tot het verbeteren van

de thermische schil. 

Regeltechnieken



Het slim reguleren en op de juiste momenten uitschakelen van systemen leidt tot een besparing van het energieverbruik. Dit soort

maatregelen zijn relatief goedkoop, waardoor ze vaak relatief snel zijn terugverdiend. Tijdschakelaars, stand-by killers en slimme thermostaten

zijn voorbeelden van efficiënte manieren om uw energieverbruik te reduceren. 

Sportverenigingen hebben vaak een onregelmatig gebruik waardoor ruimtes vaak onnodig verwarmd worden. Denk hierbij aan de

seizoensstop of wanneer het volledige clubgebouw verwarmd wordt voor een bestuursvergadering. Door het gebruik van programmeerbare

thermostaatknoppen in combinatie met een zone regeling wordt het mogelijk om het gebouw efficiënt te verwarmen. Hierbij is het van

belang dat de programmering goed wordt ingesteld en wordt bijgehouden. In dit rapport vindt u een indicatie van de kosten en besparing

van een dergelijke maatregel. 

In het clubgebouw is een klokthermostaat aanwezig. Deze manier van sturing is efficiënt, omdat de thermostaat (met ingesteld programma)

de ketel slim aanstuurt om langzaam de ruimte te verwarmen op het gewenste tijdstip. Er zijn geen financieel rendabele maatregelen

gevonden tijdens de opname. 

Baan-verlichting

De vereniging heeft op de binnenbanen overal al LED verlichting geplaatst. Ook de buitenbaan wordt verlicht met LED verlichting. De

onverlichte buitenbaan wordt momenteel nog niet verlicht. Er is een offerte opgevraagd om de kosten van het plaatsen van LED verlichting

op de onverlichte buitenbaan in kaart te brengen. 

De KNSA stelt een aantal vereisten op en geeft ook advies aan welke normering verenigingen zich kunnen houden: De ISSF-voorschriften

liggen ten grondslag aan de verlichtingseisen voor banen waarop de KNSA wedstrijden organiseert. De verlichtingssterkte op het doel

(schijven) moet dan minimaal 1.500 lux bedragen en op de rest van de baan minimaal 300 lux, bij voorkeur 500 lux. Op de standplaats

schutter is 500 lux normaal gesproken voldoende, alleen bij televisieopnamen is 1.000 lux vereist (final ranges ISSF). Indien deze KNSA-

wedstrijden niet worden georganiseerd op een schietbaan gelden de genoemde waarden niet als eis maar wel als aanbeveling. 

Duurzame opwekking

Het dak van het clubgebouw lijkt ongeschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Door de ronde bolling van het dak is een

zonnepanelenconstructie bijzonder complex. De kosten van zo'n project zullen dusdanig hoog zijn dat een rendabele businesscase geen

mogelijkheid is. 

Het plaatsen van zonnepanelen op een carport of de nabijgelegen grond zou een optie kunnen zijn. We adviseren om contact op te

nemen met uw contactpersoon binnen de gemeente om de mogelijkheden hierin te bespreken. 

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties

Vanaf 1 januari 2019 is de Stimuleringssubsidie Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties ingegaan. De regeling subsidieert 20% van de

kosten (incl. BTW) voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan, en de aanschaf en het onderhoud van

sportmaterialen. Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Een organisatie

mag in totaal niet meer dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar aanvragen.

Er is een aanvullende subsidie van 10% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Deze maatregelen

worden dus voor 30% gesubsidieerd. Hieronder vallen onder meer:

Sportveld-verlichting

Besparingssysteem voor verlichting voor bestaande sportaccommodaties.

LED-verlichtingssysteem voor bestaande sportaccommodaties (minimaal 100 lumen per Watt)

Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties

Warmtepomp voor bestaande sportaccommodaties

Warmtepompboiler

Warmteterugwinning uit douchewater

HR-glas voor bestaande sportaccommodaties (maximale U-waarde 1,1 W/m2K)

HR-glas voor nieuwe sportaccommodaties (maximale U-waarde 0,7 W/m2K)

Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande sportaccommodaties (ten minste 2,5 m2.K/W)

Zonnecollectorensysteem

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

In 2021 is er € 79 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. 

Aanvullende voorwaarden

De minister heeft 22 weken de tijd om over een subsidieaanvraag te beslissen.

Het subsidiebedrag moet minimaal €5.000 bedragen. Aanvragen voor kleinere bedragen worden niet in behandeling genomen.

Bij subsidieaanvragen kleiner dan €25.000 is het alleen mogelijk om subsidie aan te vragen met een factuur. Er kan dus enkel subsidie

worden aangevraagd na uitvoering van de maatregelen met een betaalbewijs op naam van de aanvrager.

Bij subsidieaanvragen groter dan €25.000 maar kleiner dan €125.000 kan van te voren subsidie worden aangevraagd.

Voor subsidieaanvragen groter dan €125.000 moet er van te voren subsidie worden aangevraagd. Hierbij moet een offerte en een

liquiditeitsprognose worden meegestuurd.



Meer informatie over de subsidieregeling: Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties 

Provinciale en gemeentelijke subsidies

Lokaal zijn er vaak ook subsidieregelingen en/of financieringsmogelijkheden. Vanuit de provincie Zuid-Holland is er een subsidie beschikbaar

voor verduurzamende maatregelen. De provincie subsidieert maximaal 50% van de projectvoorbereidingskosten met een maximaal budget

per project van €75.000,-. Meer info over deze subsidie is via de volgende link in te zien: Lokale initiatieven energietransitie, subsidie 

Misschien heeft de gemeente nog de mogelijkheid tot een incidentele subsidie of renteloze lening. We adviseren om hiervoor contact op te

nemen met uw contactpersoon binnen de gemeente. 

Financieringsmogelijkheden

Om te kunnen besparen moet er in veel gevallen flink worden geïnvesteerd. Er zijn meerdere mogelijkheden om als vereniging de

financiering te regelen. Hieronder een aantal mogelijkheden waar u als vereniging gebruik van kan maken.

Sportlening BNG: Vanaf begin februari 2020 is het mogelijk om een sportlening af te sluiten bij de BNG. Het is mogelijk om tussen de

€10.000 en de €500.000 te lenen. Hiervoor is dan wel een borgstelling nodig. Tot en met €75.000 volstaat alleen een borgstelling van

Stichting Waarborgfonds Sport. Boven de €75.000 zal ook de gemeente garant moeten staan.

Obligaties: Ook wel lenen bij de leden. U geeft obligaties uit bij de leden en betaald hierover rente. Het uitgeven van de obligaties en

het regelen van het uitloten van obligaties kan wat voeten in de aarde hebben. Om dit voor penningmeesters gemakkelijker te maken

kunt u gebruik maken van een platform zoals obligatieplan.nl

Bancaire lening: Als vereniging kunt u een lening afsluiten bij een bank. In dit geval zal de club een borgstelling nodig hebben van

Stichting Waarborgfonds Sport. Leningen tot 75.000 euro kunnen met ingang van 1 januari 2019 volledig door SWS worden geborgd. Het

wordt hierdoor gemakkelijker om geld te lenen bij de bank.

Uw vereniging aardgasvrij

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan. Dat plan moet in 2021 klaar zijn. In het warmteplan staat onder meer hoe woningen van het

aardgas af komen en in welke wijken en buurten er kansen liggen om voor 2030 van het gas af te zijn. Voor u als vereniging is het goed om

hier alvast rekening mee te houden.

Neem contact op met uw gemeente om duidelijk te krijgen wat het warmteplan voor uw buurt is. 

De warmtevraag van verenigingen is niet ideaal voor de huidige alternatieven qua warmteopwekking. Verenigingen hebben een hoge

piekvraag en relatief weinig gebruiksuren. De investeringen in bijvoorbeeld warmtepompen zullen hoog zijn omdat er veel vermogen

gevraagd wordt of er een enorme buffer moet worden gecreëerd. De investering verdient zich daartegen weer niet terug omdat de

warmtepompen niet ontzettend veel zullen worden gebruikt. 

Als vereniging kunt u wel een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om uw vereniging alvast voor te bereiden op een gasloze toekomst:

Verbeter de isolatie van het pand. Denk aan het isoleren van de spouwmuur, het plaatsen van HR++ glas en het isoleren van dak en

vloer. Naast dat deze maatregelen er direct voor zorgen dat uw gasverbruik omlaag gaat is het bijkomende voordeel dat u later minder

vermogen nodig hebt en u minder hoeft te investeren in een alternatieve warmtebron.

Kookt u nog op gas? Wanneer het gasfornuis aan vervanging toe is koop dan een elektronisch alternatief.

Voor het warmtapwater (douches) is vaak een hoog piekvermogen nodig. Dit kan worden opgevangen door het creëren van een groot

buffervat. Zorg dat u alvast nadenkt waar u een dergelijk buffervat kwijt kunt. Controleer daarnaast of uw douches wel waterbesparend

zijn en stel het aantal graden van de douches lager in. Het lager instellen van de temperatuur zorgt ervoor dat er minder warmte nodig

is en dat er korter wordt gedouched.

Zorg ervoor dat u op een lage temperatuur kunt verwarmen. Warmtepompen werken namelijk het zuinigst wanneer ze op 30 graden

staan ingesteld. Wanneer het gebouw in de jaren flink verbeterd is qua isolatie kan het zijn dat u met de huidige installatie al op lagere

temperaturen kunt stoken. U zou dit kunnen testen door de huidige ketel op 30 of 35 graden in te stellen. Let er dan wel op dat u de

verwarming dan dient te gebruiken zoals vloerverwarming. Met lage temperatuurverwarming kunt u minder makkelijk wisselen van

temperatuur.

Verbruik

Hieronder ziet u in de huisjes weergegeven wat uw huidige energiegebruik is, hoe zich dit verhoudt tot het landelijk gemiddelde en wat dit

zou kunnen worden mocht u alle maatregelen toepassen die in dit rapport worden geadviseerd. Hierbij dient bij het gasverbruik wel vermeld

te worden dat de maatregelen cumulatief van aard zijn: wanneer u één isolatiemaatregel toepast, zal vervolgens het effect van de

volgende maatregel minder groot zijn, etc. De besparing is zodoende de besparing die directe implementatie van die maatregel zou

opleveren.

Oppervlakte: 674 m2

Bouwjaar pand: 2017

Bedrijfstijd: 60 uur per week

Aansluitwaarde elektra: 3x25 Amp

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@16784/lokale-initiatieven
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Offerte? Vink de maatregelen aan waarvoor u offertes wilt aanvragen en klik op "Verstuur". Verstuur

MAATREGELEN

Jaarbesparing Investering Resultaat

€ energie Bruto Netto  tvt (jaar) rendement winst (10 jaar) Vraag aan  

ELEKTRICITEIT

• Standby-killer voor PC € 308 1.243 kWh € 21 € 14 0,0 2130 % € 3.062

Totaal

€ 308 1.243 kWh € 21 € 14 € 3.062

GAS

• 4x thermostaatknoppen plaatsen voor

het creëren van aparte

verwarmingszones € 36 46 m3 € 590 € 413 11,5 2 % € -52

• Installeren hybride warmtepomp voor

de ruimteverwarming van de

accommodatie € 129 498 m3 € 4.840 € 3.388 20,6 -3 % € -2.093

Totaal

€ 166 544 m3 € 5.430 € 3.801 € -2.146

TOTAAL

  € 473 € 5.451 € 3.815 € 916

TOELICHTING

ELEKTRICITEIT

Maatregel: Standby-killer voor PC



GAS

Alle rapporten van Klimaatroute zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan
Klimaatroute geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het rapport rechten worden ontleend. Op alle diensten zijn de Algemene

Voorwaarden van Klimaatroute van toepassing. Deze kunnen op aanvraag ook kosteloos worden toegezonden.

Wanneer een PC wordt uitgeschakeld, blijft de randapparatuur (beeldschermen etc.) vaak aan. Dit

sluimerverbruik kan hoge kosten met zich meebrengen. Dit kan worden verholpen door de PC en

randapparatuur aan te sluiten op een stand-by killer stekkerdoos. Sluit de PC's aan op het "master

contact" van de stekkerdoos en de randapparatuur op de "slave contacten". Zodra de computers

worden uitgeschakeld, zet de stekkerdoos alle andere aangesloten apparaten ook uit.

Uitvoerende partij: Zelf uitvoeren

Maatregel: 4x thermostaatknoppen plaatsen voor het creëren van aparte verwarmingszones

Draadloze regeling van de radiatoren maakt individuele temperatuurregeling per ruimte mogelijk.

Via een gebruikersinterface kan de temperatuur in verschillende kamers centraal worden geregeld.

Zo is het warm in de kamers die worden gebruikt en worden de ongebruikte vertrekken niet

onnodig verwarmd. Een energiebewuste manier van verwarmen, die een forse besparing kan

betekenen op uw energierekening, zonder dat er wordt ingeleverd op het comfort. Het systeem

bestaat uit een centrale regelunit en aparte knoppen die de kranen van de radiatoren vervangen.

Op deze manier kunnen de kamers volledig apart geschakeld worden van de thermostaat, zonder

dat bij vertrek of binnenkomst de radiatoren afgesteld hoeven te worden. Met dit systeem kan een

reductie van tot wel 10% op het gasverbruik worden gerealiseerd. De prijs is inclusief installatie, maar

indicatief.

Uitvoerende partij: Zelf uitvoeren

Maatregel: Installeren hybride warmtepomp voor de ruimteverwarming van de accommodatie

Het gebouw wordt op dit moment verwarmd middels een recent geplaatste HR-ketel. De ketel is

niet ouder dan 6 jaar. Het is hierdoor mogelijk een flinke gasbesparing te realiseren door middel van

een hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp verzorgt verwarming met buitenlucht of

ventilatielucht als bron. De gasketel gaat aan bij piekgebruik (als er veel warm water nodig is en de

buitentemperatuur te laag is voor efficiënte verwarming met de warmtepomp). In combinatie met

vloerverwarming kan de hybride warmtepomp tevens in de zomer zorgen voor koeling van het

pand. Er wordt een buitenunit op minimaal 2 en maximaal 20 meter van de binnenunit geplaatst.

De hybride warmtepomp kan in 1 dag geïnstalleerd worden. Globale installatiekosten zijn

meegenomen in de berekening.

Uitvoerende partij: Installatietechnisch installateur


