
Qua verduurzaming bij sportverenigingen is er 
veel mogelijk. Veel meer dan verenigingen vaak 
verwachten. Denk aan het aanbrengen van led-
(veld)verlichting, het plaatsen van betere isolatie 
en het efficiënter inregelen van verwarming en 
ventilatie. Maar ook kleine aanpassingen met 
tussenmeters en bewustwording kunnen een 
groot verschil maken. Energie Expertisecentrum 
Flevoland (EEF) en Sportservice Flevoland (SSF) 
willen samen zoveel mogelijk sportverenigingen 
en - accommodaties helpen naar een duurzame 
toekomst.

Deze sportverenigingen  
gingen u al voor en kozen 

 voor verduurzamen. 
Laat u inspireren!

Led bij VV Nagele 
Energiebesparing 
bij S.V. Batavia ‘90

Zonnepanelen op 
sportcomplex  
De Rietlanden

Op twee trainingsvelden van voetbalvereniging 
Nagele is de oude veldverlichting volledig vervangen 
door Ledverlichting. Het EEF heeft bijgedragen 
aan het financieel mogelijk maken van deze 
verduurzaming door de verstrekking van een 
standaard financiering. Door over te stappen op 
ledverlichting bespaart VV Nagele aanzienlijk op de 
jaarlijkse kosten van de geleverde groene elektriciteit. 
De voetbalvereniging verbruikt zo minder stroom 
waardoor kosten bespaard worden en de contributie 
voor de leden betaalbaar blijft.

Voetbalclub S.V. Batavia ’90 uit Lelystad heeft een 
energiescan laten uitvoeren door het EEF. In eerste 
instantie leverde dit vooral bewustwording op.  
En zelfs dat maakte direct verschil. Want met een 
aantal kleine aanpassingen met tussenmeters heeft  
de voetbalclub dankzij de scan het energiegebruik 
in het kantinegebouw binnen een maand bijna 
gehalveerd. Dus ook zonder investering is besparen 
al mogelijk.

Op basis van een uitgevoerde energiescan werd 
sportcomplex De Rietlanden geadviseerd om een PV-
installatie met ruim 1400 zonnepanelen op het dak 
te plaatsen. Met een -mede- door het EEF mogelijk 
gemaakte financiering, is deze installatie gerealiseerd. 
Met de hoeveelheid stroom die door deze installatie 
wordt opgewekt, kan het sportcomplex niet alleen 
zichzelf, maar ook grotendeels de nabijgelegen 
scholengemeenschap van groene stroom voorzien.

‘‘De financiering van het EEF heeft ons 
echt een drempel over geholpen. En met de 
realisatie van de ledverlichting kan onze club 
niet alleen verder groeien, maar zijn we ook 
steeds meer klaar voor een energiezuinige 
toekomst.’’

Bestuurder VV Nagele

‘Een energiescan laten maken loont.  
Onze vereniging heeft in een aantal maanden 
tijd al ruim € 7.500 bespaard door toepassing 
van aan klaar kleine aanpassingen in de 
energievoorziening. En daar komt maandelijks 
alleen nog maar meer bij. Energie én geld 
besparen wordt met de energiescan wel heel 
gemakkelijk!’

Voorzitter S.V. Batavia ’90

Sportservice en EEF  
helpen u graag met  
energiebesparing

Gratis Energiescan  
voor BSC Almere 
De gratis energiescan maakte voor BSC Almere 
inzichtelijk welke maatregelen de club kon treffen om 
energie te besparen. Bijvoorbeeld door het vervangen 
van koelkasten, het instellen van lichtsensoren, het 
vervangen van verlichting voor LED in het clubgebouw 
en in de indoor trainingshal. Alles bij elkaar bespaart BSC 
Almere dankzij de scan jaarlijks € 8.000 euro. En dat kan 
de club weer mooi investeren in verduurzaming.
 



Blijf niet te lang plannen maken. 
Maar ga aan de slag!

Begin  
vandaag nog!

De Energiescan geeft u inzicht in uw huidige 
energieverbruik en laat u zien waarop u, met uw 
comfortwensen, makkelijk geld kunt besparen. 
Ook geeft het u inzicht hoe gemakkelijk u uw 
investering terugverdient. Kortom: de scan 
geeft u een volledige inventarisatie van al uw 
energiebesparingsmogelijkheden. Ook krijgt u van 
ons een verduurzamingsplan waarmee u direct 
aan de slag kunt.

Energiescan

Heeft u vragen of advies nodig over 
verduurzaming? Neem dan contact  
met ons op. Wij helpen u graag! 

Energie Expertisecentrum Flevoland
Bezoekadres (op afspraak) Gemeentehuis Lelystad, 
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad Telefoon 085 4000 300  
Mail info@eef-flevoland.nl www.eef-flevoland.nl 
 
Sportservice Flevoland 
Bezoekadres Het Ravelijn 50, 4e etage 8233 BR Lelystad 
Telefoon 0320 25 11 13 Mail info@sportflevo.nl
www.sportflevo.nl
 
Partners van EEF en SSF zijn: Provincie Flevoland en NOC*NSF

 
 

 
Bent u geïnspireerd geraakt 
door de voorbeelden van 
sportverenigingen…?
 
Wij geven u graag een 
aantal voorbeelden om zelf 
mee aan de slag te gaan! 
 

Mogelijkheden  
voor sport-
verenigingen

In slechts drie stappen kunnen het EEF en SSF u al op 
weg helpen met de eerste verduurzamingsstappen: 

Stap 1 Koppel je energiemeters met het systeem  
 van EEF. Zo krijgen wij inzicht in uw verbruik. 

Stap 2 We komen langs voor een onderzoek op locatie. 
 
Stap 3 We ontwikkelen aan de hand van deze   
 informatie een energieplan. Hierin staan 
  mogelijke maatregelen vermeld, wat deze  
 maatregelen opleveren en hoe u deze   
 maatregelen doorvoert.

Stappenplan verduurzamen

Makkelijk verduurzamen  
door bijvoorbeeld:

Het EEF en Sportservice Flevoland hebben 
de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk 
sportverenigingen en bijbehorende accommodaties 
in de provincie Flevoland te helpen verduurzamen. 
Door samen te werken zorgen we voor een 
maximale impact en kunnen alle sportverenigingen 
en - accommodaties in Flevoland rekenen op hulp, 
advies en financiering.

Maak van 
verduurzamen  
een sport!

Wilt u graag op grotere schaal verduurzamen? Maar 
houdt de investering in de voorbereiding u tegen, omdat 
de maatregelen mogelijk niet rendabel of haalbaar zijn? 
Hiervoor hebben wij de EEF verduurzamingsvoucher. 
Met deze voucher financiert u voorbereidingskosten van 
verduurzamingsmaatregelen. Het bedrag wordt alleen 
op u verhaald als blijkt dat de maatregel zich terug 
verdient of haalbaar is. Zo loopt u geen enkel risico!

Verduurzamingsvoucher
Ledverlichting langs het veld

Warmtepomp in het clubhuis

Zonnepanelen op het dak

Isoleren van het dak, de leidingen 
en ramen van het clubhuis

Slim inregelen van energieverbruik


