
Webinars

Verduurzaam je sportvereniging – juist nu!

Deel 1: 26 november – 20.30 uur



Presentator: Jan-Tonny Visser (KNKV)

Expert verduurzamen: Robert den Ouden (SportStroom)

Presentatie Robert 

Stel tussendoor je vragen via de chat 

Interactie: vraag en antwoord

Afsluiting

Evaluatie

Wat gaan we doen vanavond?



De noodzaak tot verduurzaming

Waarom NU aan de slag?!

Gratis begeleidingstraject vanuit NOC*NSF

BOSA-subsidie

Financiering: Sportlening, St. Waarborgfonds Sport

Crowdfunding en ledenobligaties

Vraag en antwoord

Inhoud:



De noodzaak van verduurzaming

Exploitatielasten stijgen alleen maar

Energiekosten zijn substantieel deel van begroting: gemiddeld 15%

Aanzienlijk deel van de contributie wordt hiervoor aangewend

Directe relatie tussen toekomstbestendigheid en 

exploitatiekosten



Waarom NU aan de slag?

Teruggave energiebelasting is afgeschaft

Energie wordt alleen maar duurder: stroom in 2 jaar tijd met 54%

Energiebelastingen stijgen fors! 

(gas! ODE!)





Waarom NU aan de slag?

BOSA beschikbaar

Gratis begeleidingstraject vanuit NOC*NSF



Nationaal Sport Akkoord :

Begeleidingstraject NOC*NSF

Deelakkoord 3: duurzame Sportinfrastructuur 

bijbehorende subsidieregeling BOSA

Sinds 01-01-2020: gratis begeleidingstraject verduurzaming via NOC*NSF



1. Energiescan van uw accommodatie

Begeleidingstraject NOC*NSF- de stappen:

2. Bespreken energiescan met uw bestuur

3. Plan van aanpak opstellen: wie doet wat?

4. Offertes opvragen / businesscases berekenen

6. Opdrachtverleningen

5. Financiering regelen en subsidies aanvragen / voorbereiden

7. Uitvoering werkzaamheden / monitoring resultaat



Begeleidingstraject NOC*NSF – waar hebben we het 
over?

Bouwkundig en gebouw gebonden technische installaties

Veld / baanverlichting



1. isolatie

2. ventilatie

3. verwarming 

en koeling

4. warm 

water

5. afgifte-
systeem

de 
Juiste

volgorde!



Eerst 
besparen,

dan 
zelf

opwekken!



30% subsidie over afgebakende lijst energiebesparende 

maatregelen

BOSA-subsidie

Hoogte subsidiebedrag bepaalt of vooraf / achteraf 

aangevraagd kan worden



Garantstelling vereist

Arrangement van BNG i.s.m. St. Waarborgfonds Sport

Financiering - sportlening:

1,95% rente – 15 jaar vast



Online crowdfunding platforms beschikbaar

Crowdfunding: geld ophalen bij het grote publiek / de leden

Financiering – crowdfunding en ledenobligatie 

Ledenobligaties: lening aangaan bij de achterban door uitgifte 

obligaties

Jaarlijkse aflossing en renteverplichting aan obligatiehouders

Te combineren met schenking / periodieke gift (fiscaal)

Online platforms en formats beschikbaar



Meer weten?! Kennisvraagje?! 

Bel gerust: 0512-745030 

Mail gerust: contact@sportstroom.nl

www.facebook.com/sportstroom

#sportstroom

@SportStroomNL

mailto:contact@sportstroom.nl
http://www.facebook.com/sportstroom

