
Clubgebouw voorlopig 
gesloten? 5 tips voor het 
besparen van energie 

Besparen is makkelijker dan u 
denkt! Doe de gratis energiescan

“Er zijn grote ambities voor spor-
tend Flevoland en we kunnen door 
samen te werken veel bereiken 
in de provincie.” aldus Robbert 
Bonsink, projectleider bij Sport-
service Flevoland. U kunt terecht 
voor een uitgebreide energiescan, 
waarna hulp geboden wordt bij 
de uitvoering van de mogelijkhe-
den die voortkomen uit deze scan. 
Denk daarbij aan het maken van 
een business case of het bieden 

van ondersteuning bij een tech-
nisch haalbaarheidsonderzoek. 
Ook financiering is mogelijk vanuit 
de Provincie Flevoland. Heeft u al 
eerder een energiescan laten ma-
ken? Dan wordt u geholpen om de 
maatregelen uit die energiescan te 
realiseren. 

Er is qua verduurzaming name-
lijk veel mogelijk. Voorbeelden 
hiervan zijn het aanbrengen van 

led(veld)verlichting, het plaatsen 
van verbeterde isolatie en het effi-
ciënter inregelen van verwarming 
en ventilatie. Door de verschillen-
de maatregelen kan veel van uw 
energieverbruik worden bespaard. 
Door het plaatsen van zonnepa-
nelen op het dak van uw accom-
modatie, kunt u zichzelf voorzien 
in uw eigen energiebehoefte. Maar 
ook kleine aanpassingen zoals bij-
voorbeeld het plaatsen van tussen-
meters of schakelklokken kunnen 
al een verschil maken. Daarbij kan 
ook het creëren van bewustwor-
ding onder uw leden een aanzien-
lijke besparing teweegbrengen.

Heeft u interesse om me-
teen aan de slag te gaan met 
energiebesparing en/of het 
opwekken van energie bij 
uw vereniging? Neem dan 
vrijblijvend contact op via 
info@eef-flevoland.nl of 
bonsink@sportflevo.nl.  
Bellen kan ook via 085 – 
4000 300 of 06 - 34 11 96 60. 

Zodra de corona maatregelen het 
toelaten worden er in alle Flevo-
landse gemeenten energiecafe’s 
georganiseerd. Met verschillende 
sprekers (waaronder collega-ver-
enigingen die u voorgingen) en de 
mogelijkheid om ervaringen uit te 
wisselen bieden deze bijeenkom-
sten de uitgelezen mogelijkheid 
om een start te maken met de con-
cretisering van de verduurzaming 
van uw vereniging of sportaccom-
modatie. 
Bent u geïnteresseerd in het ver-
duurzamen en zou u daarom graag 
aan willen sluiten bij een energie-
café, laat het ons dan weten door te 
mailen naar  
bonsink@sportflevo.nl

Verduurzamen van sportverenigingen  
en accommodaties; start vandaag nog! 

Aan de slag? 

Wij komen naar  
u toe in 2021

Sportkantines en clubgebouwen moeten met de huidige maat-
regelen helaas voorlopig nog even dicht blijven. Een grote sport-
held zei ooit; “elk nadeel heeft zijn voordeel”. Dus… heeft u al 
gedacht aan het besparen van energie de komende periode?  
Hieronder staan 5 tips die u gemakkelijk uit kunt voeren om 
energie te besparen: 

TIP 1 |  Zet vriezers en koelkasten zoveel  
mogelijk uit

TIP 2 | Beperk sluipverbruik van apparaten
TIP 3 | Zet de thermostaat op vorstvrij
TIP 4 | Zet de boiler uit
TIP 5 | Laat lichten niet onnodig aan staan

EEF en Sportservice Flevoland bieden in samenwerking met NOC*NSF 
een gratis energiescan aan sportverenigingen en -accommodaties in de 
provincie Flevoland aan. Op basis van de uitkomsten van de scan wordt 
een verduurzamingsplan gemaakt. EEF kan vervolgens adviseren en on-
dersteunen bij de realisatie en financiering van de te nemen maatregelen. 

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en Sportservice Flevo-
land hebben de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk sport-
verenigingen en sportaccommodaties in de provincie Flevoland te 
helpen verduurzamen. 

LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult 
maandelijks een pagina in de FlevoPost. 
In de serie artikelen wordt de sport in Fle-
voland van alle kanten belicht. Er komen 
Flevolandse sporters aan het woord, aan 
sport gelieerde thema’s worden behandeld 
en sportevenementen uitgelicht. Deze 
maand extra aandacht voor de verduur-
zaming van sportverenigingen. Wie 
meer informatie wil, kan contact op-
nemen met Robbert Bonsink, tele-
foon: 0320-251113 of via mail: 
bonsink@sportflevo.nl. 
www.sportflevo.nl 

Duurzaam in Flevoland
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Er hebben al enkele mooie 
verduurzamingstrajecten in 
Flevoland plaatsgevonden. 
Hieronder zijn twee voorbeel-
den uit Flevoland te vinden. 
Deze initiatieven geven een 
mooi voorbeeld van de ver-
duurzamingsmaatregelen die 
genomen kunnen worden  

Financiering voor zonnepane-
len Sportcomplex De Rietlan-
den in Lelystad. 
Op het dak van Sportcomplex 
De Rietlanden in Lelystad is een 
PV-installatie met 1.410 zonne-
panelen gerealiseerd. EEF heeft 
de helft van de investering in 

het zonnestroomsysteem gefi-
nancierd. 

Sportverenigingen Noordoost-
polder pakken verduurzaming 
gezamenlijk aan
De interesse van sportvereni-
gingen om hun accommo-
datie te verduurzamen in de 
gemeente NOP is groot. EEF 
heeft voor tien verenigingen uit 
de gemeente de mogelijkhe-
den uitgezocht en financiering 
verstrekt om energiescans uit te 
voeren. 

Lees meer op:
www.eef-flevoland.nl/case

Flevolandse voorbeelden 
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