
Afspraken sportbonden inzake De Groene Club 

Steeds meer sportbonden sluiten zich aan bij De Groene Club. Wat kan je als sportbond en 

sportvereniging verwachten? En wat verwachten we van de sportbond? 

Introductie 

De Groene Club is een initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Wij willen 

verenigingen een gezonde financiële positie geven over de as van duurzaamheid. We richten ons 

daarbij in eerste instantie op kostenbesparing door het energieverbruik van verenigingen terug te 

dringen. Energie is namelijk vaak 10-15% van de begroting.  

Subsidieregeling NOC*NSF 

Sportverenigingen die voldoen aan onderstaande definitie kunnen een kosteloos begeleidingstraject 

van De Groene Club volgen door een subsidie van het Ministerie van VWS t.w.v. € 2.000. De 

subsidieregeling staat open voor sportaanbieders die: 

• (Gedeeltelijk) Eigenaar zijn van de accommodatie, of; 

• Geen eigenaar zijn van de accommodatie maar de energierekening van de 

sportaccommodatie betalen en laten afschrijven van een bankrekening die op naam staat 

van de sportaanbieder, en: 

• De investeringen in duurzame maatregelen die uit het begeleidingstraject voortkomen voor 

haar rekening neemt 

Begeleidingstraject 

Om sportverenigingen volledig te ontzorgen naar een duurzame accommodatie hebben wij een 

vijfstappenplan ontwikkeld: 1) energieadvies, 2) plan van aanpak, 3) mogelijkheid best-value, 4) 

financieel advies en 5) ondersteuning realisatie. De Groene Club biedt in eerste instantie inzicht in de 

huidige energiesituatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren. Vervolgens stellen we 

samen met de vereniging een plan van aanpak op en denken mee met financiële oplossingen. Wij 

halen de beste deals uit de markt voor veelvoorkomende duurzame maatregelen, maar het staat 

verenigingen vrij om een andere (lokale) keuze te maken. Tevens vragen wij alle relevante subsidies 

aan en bepalen de fiscale voordelen. Uit ervaring weten we dat we een vereniging in één jaar kunnen 

verduurzamen.  

Partner Klimaatroute 

Klimaatroute is het energieadviesbureau die sportverenigingen begeleidt namens De Groene Club. 

De sportvereniging ontvangt één aanspreekpunt die het gehele traject met de vereniging doorloopt.  

Klimaatroute voert met ervaren adviseurs en zelf ontwikkelde software een QuickScan uit bij de 

vereniging op locatie. De adviseur kijkt tijdens de opname naar de verlichting, regeltechniek, isolatie, 

verwarming, watergebruik en mogelijkheden tot opwekken van duurzame energie. Het rapport 

wordt binnen twee weken persoonlijk met de vereniging besproken om eventuele onduidelijkheden 

weg te nemen. Verenigingen hebben naar aanleiding van deze opvolging de mogelijkheid om direct 

offertes aan te vragen. Klimaatroute kan hierbij een rol spelen bij het selecteren van leveranciers of 

het opvragen van offertes, maar dit is absoluut niet verplicht om onafhankelijkheid te waarborgen. 

Na de opvolging worden verenigingen gedurende minimaal één jaar begeleidt bij het nemen van 

stappen tot een meer energie efficiënte beleid. In dit traject ontvangen verenigingen tevens 

begeleiding bij aanvragen van alle relevante subsidies, financiering en het bepalen van fiscale 

voordelen bij het investeren in energiebesparing. 



Partner Essent 

Voor de veelvoorkomende grote duurzame maatregelen zonnepanelen en LED-veld/baanverlichting 

heeft De Groene Club de best-value uit de markt gehaald. De best-value is een combinatie van 

kwaliteit, prijs, service, leveringszekerheid en ervaring van uitvoerende installateurs. Verenigingen 

hoeven niet zelf op onderzoek uit.  

Een onafhankelijke expert heeft per maatregel een Programma van Eisen opgesteld waar de 

aanbieding aan moet voldoen. Inmiddels hebben wij via marktuitvragen in Essent een partner 

gevonden die best-value kan leveren aan onze verenigingen voor veelvoorkomende duurzame 

maatregelen. Wij hebben een raamwerkcontract opgesteld met Essent en haar servicepartners over 

de te bieden kwaliteit, prijzen, garanties en onderhoud, wijze van communicatie met deelnemers en 

kwaliteit en ervaring van uitvoerende installateurs. Voor maatregelen die Essent niet (of niet best-

value) kan aanbieden wordt een onafhankelijke markuitvraag gedaan of een andere best-value 

partner gezocht. Verenigingen zijn overigens niet verplicht om maatregelen bij De Groene Club af te 

nemen. Het staat hen vrij om een andere (lokale) keuze te maken. Onze adviseurs vergelijken alle 

opgevraagde offertes op een onafhankelijke manier en doen een aanbeveling. 

De Groene Club behoudt haar imago als betrouwbare partner voor onze verenigingen. Wij werken 

samen met Essent zodat clubs best-value op maatregelen ontvangen én volledig ontzorgd worden. 

Wij zijn transparant over het proces om tot de best-value te komen op maatregelen. Essent biedt 

daarnaast leveringszekerheid doordat haar service partners landelijke dekking hebben.  

Wat verwachten wij van de sportbond? 

• Een proactieve benadering van sportverenigingen om deel te nemen aan De Groene Club 

o Indien gewenst kan Klimaatroute betaalde werving verzorgen met een belteam 

o Communicatiemateriaal als mailings en toolkits zijn ontwikkeld voor de KNVB maar 

zijn beschikbaar voor andere bonden om door te ontwikkelen  

• Een inschatting van het aantal deelnemende verenigingen per kwartaal 

o Er moet vooraf capaciteit worden vrijgemaakt bij de energieadviseurs 

• Een vast contactpersoon en eens per kwartaal overleg over de voortgang 

• Hosten van een periodieke kick-off bijeenkomst voor verenigingen 

o De Groene Club verzorgt de inhoud 

Wat verwachten wij van de sportvereniging? 

• Aanmelding via www.degroeneclub.nl/doe-mee 

• Het volgen van een kick-off bijeenkomst (fysiek of online) 

• Eén vast aanspreekpunt binnen de vereniging 

• Bestuurder(s) aanwezig bij bespreken adviesrapport 

• Intentie om quick wins met een terugverdientijd binnen de vijf jaar uit te voeren (bijv. LED 

binnenverlichting, bewegingssensoren en tijdschakelaars) 

• Intentie om in ieder geval één grote maatregel te nemen (bijv. LED veldverlichting of 

zonnepanelen) 

AVG 

Verenigingen gaan bij aanmelding op de website akkoord met het privacy statement van de KNVB. 

KNVB is verantwoordelijk voor het aanmeldproces en de juiste behandeling van persoonsgegevens. 

KNVB doet het uiterste om op integere en legale wijze te handelen en verwacht dit ook van andere 

bonden. 

http://www.degroeneclub.nl/doe-mee
https://www.youtube.com/watch?v=bpxlf66chpc&feature=youtu.be
https://www.knvb.nl/info/3043/privacy


Tijdslijn 

Bovenstaande afspraken tussen KNVB en andere sportbonden die zich aansluiten bij De Groene Club 

gelden tot 1 juli 2021. Verenigingen kunnen zich tot 1 juli 2021 aanmelden, mits de subsidie van het 

Ministerie van VWS nog toereikend is.  

 

 

 

 


