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NIEUWE
SUBSIDIEREGELING
VOOR
ENERGIEBESPARING
IN DE SPORT
Door Leon Janssen Lok

Begin september maakte de rijksoverheid bekend dat sportverenigingen die maatregelen
nemen om hun energieverbruik te verminderen, vanaf 2016 kunnen rekenen op een subsidie
van 30% van de investering. Daarmee wil de minister stimuleren dat sportverenigingen
duurzamer en energiezuiniger worden.
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