Heerenveen, oktober 2015

Beste vereniging,
Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens de informatiebijeenkomst ‘sportverenigingen winnen met
energie’. Deze bijeenkomst is georganiseerd voor sportverenigingen met een eigen
accommodatie uit één van de zes gemeenten in Noordoost Fryslân. U heeft tijdens de
bijeenkomst veel informatie ontvangen over wat energiebesparing uw vereniging oplevert. Ook
weet u waarom dit hét moment is om te investeren in energiebesparende maatregelen. Het
vervallen van de ecotaks zorgt namelijk voor hogere energiekosten. Bovendien kunt u vanaf 4
januari 2016 gebruik maken van een aantrekkelijke subsidieregeling ten behoeve van
energiebesparing en energieopwekking door sportverenigingen en –stichtingen.
Om u de gelegenheid te geven de informatie nog eens na te lezen en te delen met uw leden en
bestuur, vindt u hieronder samengevat de inhoud van de presentaties met uitzondering van de
praktijkverhalen. Deze informatie vindt u vanaf 26 oktober ook op de website van Sport Fryslân,
http://www.sportfryslan.nl/energie .
Voordelen om deel te nemen aan dit collectief
Met het organiseren van de informatiebijeenkomsten, het bundelen van kennis en
praktijkervaring en het bijeenbrengen van experts hopen we u veel voorbereidend werk uit
handen te hebben genomen. Maar dat is niet alles. Als u deelneemt aan het project kunt u
profiteren van onderstaande voordelen.
 gereduceerd tarief voor de energiescan en een extra vergoeding door uw gemeente
wanneer u energiebesparende maatregelen doorvoert;
 direct profiteren van de landelijke subsidieregeling (ingang 4 januari 2016) en indien
nodig ondersteuning bij de aanvraag;
 gratis deelname aan de interactieve workshop ‘besparen door gedrag’;
 14 verenigingen kunnen kosteloos gebruik maken van een verenigingsscan;
 lokale bedrijven (sponsoren) worden betrokken bij de installatie en onderhoud;
 nazorg en monitoring tijdens de looptijd van het project;
 en al in 2016 profiteren van lagere energiekosten.
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 11 december a.s. via de website van Sport Fryslân aanmelden voor
deelname aan het project en de energiescan (http://www.sportfryslan.nl/aanmelden). Ook
wanneer u reeds beschikt over een energiescan en (aanvullende) energiebesparende maatregelen
wilt doorvoeren dan kunt u zich via de website van de Sport Fryslan aanmelden voor deelname
aan ons project.

Inleiding
Als vereniging/beheerstichting bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van
uw accommodatie en/of sportveld. Veel verenigingen merken dat de kosten voor onderhoud en
energieverbruik stijgen. Bovendien is sinds dit jaar de mogelijkheid vervallen om een deel van de
betaalde energiebelasting over het voorgaande jaar terug te vragen (Ecotaks). De extra kosten
voor sportverenigingen kunnen hierdoor oplopen tot gemiddeld wel € 1.200,- per vereniging per
jaar.
Voor u is het van belang om deze tegenvaller op te vangen. Dit wilt u bij voorkeur structureel
opvangen zonder dat u jaarlijks hoeft te bezuinigen op bijvoorbeeld clubactiviteiten.
Energiebesparing zou wel eens hét antwoord kunnen zijn om kosten te besparen. Per 1 januari
2016 start een nieuwe landelijke subsidieregeling die verenigingen stimuleert te investeren in
energiebesparing en energieopwekking. Deze subsidieregeling levert u een aanzienlijke
kostenbesparing op. Naast dat investeren in energiebesparing leidt tot minder energiekosten,
kunt u net als veel van uw leden, laten zien dat u zich inzet voor een duurzame samenleving. Een
geeft daarmee tevens het goede voorbeeld richting u leden, bezoekers en andere betrokkenen.
De samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel,
Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a.), provincie Fryslân en Sport Fryslân zetten
zich in voor een duurzame samenleving en een vitaal en toekomstbestendig verenigingsleven en
zijn daarom gestart met dit initiatief.
Sportverenigingen hebben het over het algemeen in financiële zin niet ruim en het doorvoeren
van energiebesparende maatregelen vraagt forse investeringen. Bij de samenwerkende partijen is
daarom aanvullende behoefte ontstaan om specifiek te onderzoeken op welke wijze
verduurzaming (energiebesparing) van de accommodaties van de sportverenigingen op een
kostenneutrale wijze te realiseren valt.
In SportStroom is voor deze pilot een geschikte samenwerkingspartner gevonden die een groot
deel van de uitvoering voor haar rekening neemt.

Energiescan
Energiebesparingsadvies
Uw vereniging ontvangt een energiebesparingadvies nadat op locatie een energiescan is
uitgevoerd. Een bouwkundig ingenieur brengt bij u op locatie het energieverbruik van uw
clubhuis en terrein in kaart en analyseert de gegevens. Alle bevindingen worden vastgelegd in
een leesbaar en begrijpelijk rapport dat concrete handvatten biedt om direct met
energiebesparing aan de slag te gaan. De aanbevelingen worden in volgorde van haalbaarheid
gepresenteerd, voorzien van een schatting van benodigde investeringen en de mogelijkheid tot
zelfwerkzaamheid. U zult verrast zijn hoeveel energie bespaard kan worden door eenvoudige

maatregelen te treffen die nauwelijks geld kosten. Het rapport wordt gepresenteerd tijdens een
interactieve sessie aan het bestuur en betrokken vrijwilligers van uw vereniging.
Het energiebesparingsadvies wordt uitgevoerd door onze samenwerkingspartner SportStroom.
Via een aanmeldformulier op de website van Sport Fryslân kunt u uw vereniging of
beheerstichting tot vrijdag 11 december a.s. aanmelden voor het energiebesparingsadvies.
Binnen enkele werkdagen krijgt u een bevestiging van uw aanmelding en binnen 10 werkdagen
nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen.
Kosten en vergoeding
Er is een korting gerealiseerd voor de energiescan. Daarnaast hebben de ANNO-gemeenten
aangegeven het bedrag vanaf € 500,= te vergoeden. Hierbij geldt als voorwaarde dat u minimaal
één energiebesparende maatregel uit de energiescan dient door te voeren. U betaalt daardoor als
verenigingen nooit meer dan € 500,= voor de energiescan. Indien u bovendien een
subsidieaanvraag indient (minimale materiaalkosten € 3.000,-), kunt u € 500,- extra subsidie
ontvangen voor de energiescan via een subsidieregeling van de overheid (zie onder). In dat geval
is de energiescan voor u kosteloos. U ontvangt als sportvereniging de factuur van SportStroom.
Deze factuur kunt u, wanneer u aan de voorwaarden voldoet, gebruiken voor de vergoeding door
uw gemeente en voor de subsidieaanvraag.
Geen scan, wel deelname aan project
Beschikt u reeds over een energiebesparingsadvies? Uiteraard kunt u deelnemen aan dit initiatief.
Wij zullen nagaan of de energiescan die bij u is afgenomen nog actueel is. Mogelijk dat er grote
wijzigingen aan uw accommodatie zijn doorgevoerd of het gebruik van uw accommodatie is
gewijzigd. Het kan dan zijn dat het energiebesparingsadvies is achterhaald. Ook wordt gekeken
naar de inhoud van de scan. Indien deze aan de juiste voorwaarden voldoet en na 1 januari 2010
is afgenomen, is het zelfs mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor energiesubsidie (mits
u ook investeert in duurzame maatregelen). Wij kunnen u daarbij helpen. Het is dan wel nodig dat
u zich via Sport Fryslân aanmeldt voor deelname aan het project.
Investeren en financieren
Subsidieregeling
Sportverenigingen die via de bond lid zijn van de koepelorganisatie NOC*NSF (dus aangesloten bij
de KNVB, KNLTB, KNHB etc.) kunnen een aanvraag voor 30% subsidie indienen op materiaal (niet
manuren). Indien een sportstichting de aanvrager is kan 15% subsidie worden verkregen. Dit in
verband met teruggaaf van de btw. De minimale investering in duurzame investeringen moet -om
in aanmerking te komen voor subsidie € 3.000,- bedragen. De maximale subsidie betreft 125.000
euro per jaar per maatregel. De subsidie wordt met 500 euro verhoogd als een maatregel
waarvoor subsidie wordt aangevraagd gebaseerd is op een energieadvies (energiescan). Deze
extra verhoging van 500,- voor de energiescan geldt met terugwerkende kracht (energiescan
moet na 1 januari 2010 zijn afgenomen). De energiescan van SportStroom voldoet aan de
voorwaarden van de subsidieregeling. Informatie over de subsidieregeling is ook als extra bijlage
toegevoegd aan het informatiepakket.

De exacte voorwaarden van de subsidieregeling voor duurzame maatregelen staan op de website
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze organisatie is verantwoordelijk voor
de verstrekking van de subsidie. De RVO beschikt over een callcenter waar medewerkers actief
zijn om vragen over de regeling te beantwoorden.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energiesportaccommodaties
Een energiescan, maar (nog) niet investeren
Uit de energiescan, het besparingadvies en presentatie op locatie kan blijken dat het niet slim is
om (nu) te investeren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u beter kunt investeren wanneer uw
accommodatie toe is aan een verbouwing. In dat geval kunt u (op korte termijn) geen gebruik
maken van de subsidieregeling. Uit ervaring blijkt dat u de kosten voor de energiescan ook
zonder het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen vrij snel zijn terugverdient. Door de
energiescan wordt de vereniging zich namelijk bewust van het energieverbruik. Deze
bewustwording en het aanstellen van een energiecoördinator leidt tot aanzienlijk lager
energieverbruik. Een energiescan is geen weggegooid geld. Het levert u zelfs geldt op. De
ervaring is dat middels de energiescan veel ‘laaghangend fruit’ zichtbaar wordt!
Stichting Waarborgfonds Sport
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel
Nederland. SWS is in 1980 opgericht door het Ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto,
nadat eind jaren `70 werd geconstateerd dat sportverenigingen steeds meer moeite hadden
om voor de aanleg, de bouw, de renovatie of de aankoop van de accommodatie een lening te
krijgen.
Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede
accommodaties door sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking met de
gemeente waarin de accommodatie is gevestigd, borgstellingen af aan banken. Sinds haar
oprichting heeft SWS ruim 1800 sportorganisaties geholpen om investeren in de eigen
accommodatie mogelijk te maken. Door een jaarlijkse toename van het aantal toekenning en
is het inmiddels zo, dat er jaarlijks meer dan 50.000 sporters door SWS worden geholpen
met het vernieuwen van de sportaccommodatie.
Als verenigingen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om de duurzame
investeringen te kunnen realiseren, kan een lening worden aangegaan bij een bank. Door borging
van SWS is het voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen.
Zodoende kunnen alle sportverenigingen –die de lening in de toekomst ook redelijkerwijs kunnen
aflossen- gebruik maken van de bovengenoemde regeling.
Als verenigingen voor (een deel van) de duurzaamheidsinvestering (opwekking cq. besparing van
energie) een lening willen afsluiten, kan dat met een 100% borgstelling van SWS tegen een lagere
rente. Borgstelling door de gemeente is in dit specifieke geval niet noodzakelijk. SWS heeft ook
berekend dat de terugverdientijd –afhankelijk van het percentage subsidie dat wordt toegekendook bij volledige bancaire financiering beperkt is.
Voor meer informatie: http://www.sws.nl

Vitaliteitscan
Sport Fryslân stelt voor deelnemende verenigingen een aantal verenigingsscans ter beschikking
(kosteloos). Sport Fryslân selecteert de verenigingen die hiervoor in aanmerking komen. Uw
vereniging wordt beoordeeld op verschillende thema’s. U ontvangt hiervoor een vragenlijst en
indien gewenst neemt Sport Fryslân het initiatief voor een afspraak met het bestuur. De
uitkomsten worden aan u teruggekoppeld. U heeft hierdoor snel in kaart hoe uw verenigingen er
op verschillende onderdelen voor staat, dus hoe vitaal uw vereniging is. Dat is natuurlijk prettig
als u wilt investeren in duurzame maatregelen, maar ook als u zich op andere thema’s wilt
ontwikkelen.
Planning
De planning van het project ziet er als volgt uit:
Fase

Stap

Data/looptijd

Voorlichting

Informatiebijeenkomsten

14 en 26 oktober 2015

Energiebesparingsscan

Aanmelden

14 oktober – 11 december 2015

Subsidieregeling
duurzame
sportaccommodaties
Energiebesparende
maatregelen

Openstelling

4 januari 2016

Besluitvorming

Tot 15 juli 2016

Uitvoering

Tot 16 december 2016

Monitoring en evaluatie
door projectteam

Tot juli 2018

Contact
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met l.bosma@sportfryslan.nl en 0513 – 630 663 of
06 – 13 98 84 52

