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Energiekosten vormen zo’n twintig procent van 
de begroting van amateurclubs. Zeker in coro-
natijd, waarin de inkomsten tegenvallen en de 
vaste lasten gewoon doorlopen, valt dat weer 
op. Door te verduurzamen, kunnen de energie-
kosten teruggeschroefd worden: gemiddeld 
zo’n 7.000 euro per club per jaar. Onder clubs 
ontstaat dan ook steeds vaker de behoefte 
om energie te besparen en zonnepanelen aan 
te schaffen. Maar hoe pak je zo’n traject aan? 
Niet alle bestuurders hebben daar genoeg tijd 
of kennis voor. Om antwoord te geven op die 
vraag is de KNVB eind 2017 gestart met De 
Groene Club, waarbij clubs ondersteund wor-
den tijdens zo’n traject. In eerste instantie werd 

begonnen met een pilot, waaraan dertig sport-
clubs uit Gelderland, Zuid-Holland en Overijssel 
meededen.

Samenwerking met partners
Het concept bleek een schot in de roos: inmid-
dels werkt De Groene Club samen met meer-
dere sportbonden en is het concept landelijk 
uitgerold. Hoewel De Groene Club een idee uit 
de koker van de KNVB is, kunnen amateurclubs 
uit het hele land zich ervoor opgeven. De voet-
balbond heeft ook andere sportbonden uitge-
nodigd om samen te werken. In de eerste fase 
sloten de KNHB en de KNLTB zich al aan bij De 
Groene Club en inmiddels doen ook de KNBSB, 
het Watersportverbond, de NTTB, de NBB en 
Rugby NL mee. Micha Rots, vanaf de oprichting 
projectleider bij De Groene Club: ‘Het initiatief 
staat nu, dus wij vinden het prima als andere 
bonden er ook gebruik van maken.’
Energieadviesbureau Klimaatroute begeleidt 
clubs tijdens het traject. Naast de quick wins zijn 
er over het algemeen twee grote maatregelen 
die clubs kunnen nemen: ledveld-/baanver-
lichting en zonnepanelen. Voor die investerin-
gen heeft De Groene Club een aanbesteding 
uitgezet. Rots: ‘Wij hebben een marktuit-
vraag gedaan met de onafhankelijke experts 
Nobralux (veld-/baanverlichting) en Soft Energy 
(zonnepanelen) en partijen geselecteerd die 

de beste aanbieding voor sportclubs hebben. 
Inmiddels werken wij alweer anderhalf jaar 
samen met hen. De onafhankelijke experts 
checken voortdurend of hun prijs-kwaliteit-
verhouding nog marktconform is. Zo niet, dan 
vragen we de partijen om een nieuw aanbod.’

Kosteloze begeleiding
Als een club besluit om zich aan te melden voor 
De Groene Club, bestaat het verduurzamings-
traject uit vijf stappen. Rots legt het proces uit: 
‘We beginnen met de energiescan. Een adviseur 
maakt een nulmeting op locatie en brengt de 
bestaande en mogelijke situatie in kaart.  
Als tweede stap volgt het plan van aanpak.  
De adviseur maakt dan een overzicht van 
beschikbare verduurzamingsmaatregelen, 
inclusief investering en terugverdientijd. 
Vervolgens biedt De Groene Club de vereniging 
een offerte aan op basis van onze partners 
in de aanbesteding. De club kan deze offerte 
vervolgens zelf naast die van eigen partners 
– zoals clubsponsors – leggen. Klimaatroute 
vergelijkt de offertes voor de clubs. We stimu-
leren clubs zelfs om ook lokaal offertes op te 
vragen, want je wilt de sponsors niet uitsluiten. 
Uiteindelijk maakt de club zelf een keuze.’

Na het plan volgt de belangrijkste stap: de 
financiering. De Groene Club ondersteunt bij 
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het aanvragen van subsidies en het rondkrij-
gen van de financiering. Rots: ‘Subsidie is een 
punt waar verenigingen vaak vastlopen; het 
aan vragen van BOSA is best wel een papieren 
tijger. Wij vragen als intermediair subsidie aan 
zodra de club ons gemachtigd heeft. Vaak zijn 
er ook op provinciaal of gemeentelijk niveau 
subsidies aan te vragen. Voor een vereniging is 
dat lastig, maar wij hebben ervaring met  
het traject.’ Wat betreft financiering heeft  
De Groene Club een duidelijke filosofie: ama-
teurclubs moeten zo min mogelijk eigen geld 
in duurzaamheid investeren. Rots legt uit: ‘Wij 
adviseren altijd om een lening af te sluiten en 
vooral niet te veel eigen middelen te investe-
ren. Die kunnen beter gebruikt worden voor de 
eigen vereniging. Bij een lening kun je denken 
aan de BNG-sportlening voor duurzaamheid, 
waarbij je kunt lenen tegen 1,95% rente, wat 
voor vijftien jaar vaststaat. Als je investeert, 
moet je zorgen dat het bedrag van de maan-
delijkse rente en aflossing op de lening lager is 
dan de energiebesparing. Zo verdien je direct 

geld op de investering.’ Als laatste stap is er de 
realisatie. De Groene Club kijkt mee tot en met 
de oplevering en doet ook een oplevercontrole.

Dit volledige traject – ter waarde van zo’n twee-
duizend euro – is voor sportclubs kosteloos te 
doorlopen. Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport financiert de trajecten vanuit 
het Nationaal Sportakkoord. Volgens Rots is het 
kosteloze traject één van de redenen achter het 
succes van De Groene Club. ‘Als je vooraf geld 
vraagt, merk je dat de drempel vaak te groot is. 
Je wilt clubs juist laagdrempelig laten kennis-
maken met verduurzaming.’ De formule werkt. 
Op moment van schrijven, eind juli,  
hebben een kleine 700 verenigingen mee-
gedaan met De Groene Club. Ongeveer 610 
daarvan zijn voetbalverenigingen en het  
overige deel is lid van de andere sportbonden. 
In de afbeelding bij dit artikel is te zien hoeveel 
de clubs gezamenlijk geïnvesteerd en bespaard 
hebben, zowel in energie als in euro’s.

Aanrader
Nu is 700 aangesloten verenigingen een mooie 
start, maar Rots hoopt op meer. Elke vereniging 
kan baat hebben bij dit traject, vertelt hij. ‘Alle 
seinen staan op groen voor verduurzaming. 
Clubs kunnen zich via ons traject laten ont-
zorgen, zodat ze er zelf weinig werk van heb-
ben. Ze hoeven het wiel niet opnieuw uit te 
vinden, omdat er een betrouwbare partij is die 
hen helpt. En er is enorm veel subsidie. Eigenlijk 
ben je als vereniging gek als je het niet doet.’
Voorlopig gaat De Groene Club dan ook nog 
wel even door, zegt Rots. ‘Nederland telt zo’n 
3.000 voetbalverenigingen. Het zou mooi zijn 
als we de helft daarvan met verduurzaming 
kunnen ondersteunen. Van dat aantal zijn we 
nu nog 900 clubs verwijderd, maar de komende 
twee seizoenen zullen we vol doorpakken. 
Onze verwachting is dat we er per seizoen  
500 nieuwe clubs bij krijgen. Per maand ver-
welkomen we 50 nieuwe verenigingen en  
afgezien van de winter- en zomerstop gaat dat 
zo’n tien maanden per jaar door. Kijk, de voor-
lopers kunnen wij niet meer helpen, maar de 
grote middengroep wel. Juist zij hebben  
begeleiding nodig bij grotere maatregelen.  
Er valt nog veel terrein te winnen.’
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De teller staat medio juli op zo’n 700 deelnemende clubs.
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