De Clubkas

Subsidieregeling stimuleert duurzaam energiebeleid
sportverenigingen

Energie(k) besparen
in de sport
Op 1 januari 2016 verdween de Ecotaks-regeling en daar kwam
de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie
sportaccommodaties voor in de plaats. Het belangrijkste doel? Het
stimuleren van een duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen om
zo de uitstoot van CO2 in Nederland terug te dringen.
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Bij de Ecotaks konden verenigingen en stichtingen een deel van de
betaalde belasting terugvragen, oplopend tot vijftig procent. De
teruggave was een welkom extraatje, maar betekende ook dat de
grootste energieverbruikers de hoogste vergoeding kregen. De huidige regering vindt dat juist sportverenigingen en -stichtingen die
het meest investeren in duurzaamheid beloond moeten worden
voor hun inspanningen.
En zie daar, de nieuwe subsidieregeling. De Ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken
(EZ) stellen tot en met 2020 jaarlijks 6 miljoen euro beschikbaar,
waarvan het grootste gedeelte bestemd is voor de meest actieve
verduurzamers. De bedoeling is dat zij op termijn de financiële
vruchten plukken door een verlaging van de energierekening.
De nieuwe subsidieregeling werd met open armen ontvangen. Op
4 januari, de dag dat de regeling inging, waren er 400 aanvragen.
Momenteel staat de teller op ruim 600.

Energiescan als basis
Zo’n subsidie aanvragen klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar
waar moet je beginnen en waar moet je op letten? Sylvain
van Ligtenberg is financieel specialist bij de Energie Estafette en
kijkt samen met clubs waar ze kunnen verduurzamen en energiebesparende maatregelen kunnen doorvoeren.
“Voor je als sportvereniging een besluit neemt waar je in gaat
investeren, is het belangrijk om eerst een goed besparingsonderzoek te doen en je energieverbruik te monitoren. Daaruit blijkt vaak
dat kleine dingen zoals een deurstopper of een tijdschakelaar al een
hoop kunnen opleveren. Kijk waar je op kunt en wilt besparen, en
wat je in de toekomst geld kan opleveren. Daarbij is het van belang
dat het besparingsonderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk persoon of bureau. Zo voorkom je dat te positieve berekeningen
vooraf zorgen voor een negatief effect in de toekomst.”
Daarnaast is het monitoren van het energieverbruik noodzakelijk. Zo kunnen clubs zien wanneer ze veel energie verbruiken en
waarom. Dit kan zelfs op korte termijn al zorgen voor besparingen.
“Zo was er bijvoorbeeld een voetbalclub die 24/7 haar ventilatiesysteem in de kleedkamers aan had. Die ventilatie is handig als de
voetballers na de wedstrijd terugkeren in de kleedkamer of als ze
klaar zijn met trainen, maar het heeft geen enkel nut om die systemen ’s nachts ook te laten draaien. Dat kost alleen maar geld.”

“Vaak blijkt dat kleine
dingen zoals een
deurstopper of een
tijdschakelaar al een hoop
kunnen opleveren”
De beslissingen over de investering worden bij sportverenigingen
altijd op bestuurlijk niveau gemaakt. Een tip van Van Ligtenberg is
om één persoon uit het bestuur van de sportclub te mandateren.
“Hierdoor is er één aanspreekpunt en één persoon die de gang van
zaken in de gaten houdt.”

Neem contact op met gemeente
“Als laatste tip, maar zeker niet onbelangrijk, wil ik verenigingen meegeven om contact op te nemen met de gemeente. Vaak
zijn sportaccommodaties of gedeeltes daarvan eigendom van
de gemeente. Stel je voor dat de verlichting in handen is van de
gemeente, maar dat jij als club wilt besparen op de energierekening door over te gaan op ledverlichting, dan is het goed om hier op
voorhand afspraken over te maken.”
Want door het overgaan op ledverlichting zal de gemeente de
komende dertig jaar ook geen lampen meer hoeven te vervangen.
“Zij profiteert dus ook van de investeringen die worden gedaan.
Een verdeling maken over waar de opbrengsten naartoe gaan is
daarom niet vreemd. Daarnaast hebben gemeenten vaak een duurzaamheidsbeleid en stimuleren zij verenigingen om het energieverbruik terug te dringen. Zij kunnen dus ook nog een rol van
betekenis spelen”, aldus Van Ligtenberg.

HSV de Knickerbockers
HSV de Knickerbockers is één van de verenigingen die op 4 januari
een subsidieaanvraag heeft gedaan. “En inmiddels ook toegewezen
heeft gekregen”, aldus voorzitter Sjoerd Visser. “Door de gemeente
Soest werden wij gewezen op de nieuwe subsidie en het beleid dat
zij hebben om sportverenigingen te stimuleren om het energieverbruik terug te dringen. De gemeente betaalde de energiescan die
door het door hun aangeraden adviesbureau zou worden gedaan.
Die kans hebben wij met beide handen aangegrepen.”

Energie(k) besparen in de sport!
VSG, VNG, RVO, SWS, InfoMil, NOC*NSF
en sportbonden organiseren dit jaar
vanaf mei tot en met het najaar achttien
regionale bijeenkomsten onder de
noemer: ‘Duurzaamheidstour: Energie(k)
besparen in de sport!’. De bijeenkomsten
richten zich, mede aan de hand van

inspirerende voorbeelden, op het belang
en de kansen van het verduurzamen van
sportaccommodaties, mogelijke maatregelen en processtappen, financieringsmogelijkheden en relevante wet- en
regelgeving.
De bijeenkomsten bestaan uit een

middagdeel voor gemeenten en een
avonddeel voor sportclubs en verenigingsondersteuners. De uitnodiging voor
deze sessies verloopt via gemeenten,
sportbonden en lokale en provinciale
sportorganisaties.
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“We dringen de
energierekening jaarlijks
met 800 euro terug, voor
een kleine club veel geld”

Het adviesbureau Enodes, initiatiefnemer van de Energie Estafette,
kwam samen met een zonnepanelenleverancier bij de club langs
om allebei onafhankelijk een rondje te maken en te kijken naar de
mogelijkheden. Door de ligging in een open gebied was het al snel
duidelijk dat het plaatsen van zonnepanelen een hoop kan opleveren. Enodes deed daarnaast ook nog een scan op het huidige
energieverbruik.

Kleine aanpassing, groot effect
“Daaruit bleek dat we op korte termijn zonder grote investering ook
al een hoop konden besparen. Zo staat er nu een tijdschakelaar op
de ventilator die zorgt voor frisse lucht in de ruimte. De boiler die
op 90 graden stond en alleen door de schoonmaker werd gebruikt,
hebben we een flink aantal graden naar beneden gezet. Datzelfde
geldt voor de thermostaatknop op de verwarming. Die kleine aanpassingen leveren nu al veel op.”
De subsidieaanvraag heeft er uiteindelijk toe geleid dat er 32 zonnepanelen op het dak van de gemeenschappelijke ruimte van de
Knickerbockers komen te staan. “Er was plaats voor 42, maar we
vonden dat we het aan onze stand verplicht waren om ook ons
eigen gedrag aan te pakken. Hiermee dringen we de energierekening jaarlijks met 800 euro terug. En dat is voor een kleine club een
hele hoop geld.”
Voor 2016 zijn alle subsidiegelden vergeven. In 2017 kunnen er
weer nieuwe aanvragen worden ingediend. De aanvraag voor de
subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2020. De subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (mijn.rvo.nl).

Stichting Waarborgfonds Sport

Meer informatie

Mocht een sportvereniging niet voldoende geld beschikbaar hebben om investeringen zelf te bekostigen, dan is er altijd nog de Stichting Waarborgfonds Sport
(SWS). De stichting kan, in tegenstelling tot een bank, voor de mogelijke lening
vaak een volledige borgstelling verstrekken. Voordat de borgstelling wordt
toegekend, zal wel worden gekeken of de aanvrager in staat is om aan de renteen aflossingsverplichtingen te voldoen.

Kijk voor meer informatie over energiebesparing
bij de sportclub op www.sport.nl/voorclubs.
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