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Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen
De helft van de sportverenigingen met een eigen
accommodatie en/of kantine heeft de afgelopen vijf jaar in
energiebesparende maatregelen of duurzame
energieopwekking geïnvesteerd. Bij de grote verenigingen
(> 300 leden) is dit bij twee op de drie verenigingen, bij
kleine verenigingen (≤ 100 leden) is dit bij twee op de vijf
het geval (figuur 1).
De meeste verenigingen (44%) hebben een
sportaccommodatie én kantine in eigen beheer (met name
buitensporten). Een enkele vereniging beschikt alleen over
een kantine (6%) of alleen over een sportaccommodatie
(6%). Ruim twee vijfde van de verenigingen beschikt niet
over een eigen accommodatie of kantine. Het zijn met
name de verenigingen die zowel over een
sportaccommodatie als kantine beschikken die in
duurzaamheid hebben geïnvesteerd.
Sinds 2016 is aantal verenigingen met eigen
voorzieningen dat investeerde in duurzaamheid
toegenomen. In 2016 gaf 40 procent van de verenigingen
aan de afgelopen jaren energiebesparende maatregelen
te hebben genomen. In 2018 was dat 49 procent.
Een derde van de verenigingen investeerde in
energiebesparende maatregelen (figuur 1). Zowel

Weet niet
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investeringen in energiebesparende maatregelen als
duurzame energieopwekking zijn sinds 2016 gestegen.
Investeringen in de afgelopen vijf jaar
De afgelopen vijf jaar investeerden verenigingen
voornamelijk in verlichting. De helft van de verenigingen,
die investeerden deden dat in binnenverlichting, drie op de
tien in sportveldverlichting en een kwart in
buitenverlichting (figuur 2). Kleine verenigingen namen
vaker maatregelen voor binnenverlichting, grote
verenigingen vaker voor sportveldverlichting. Een derde
van de verenigingen investeerde in zonnepanelen en/of
zonnecollectorsysteem. Dit zijn voornamelijk (middel)grote
verenigingen.
Hoewel de meting uit 2016 niet exact vergelijkbaar is met
2018, kan voorzichtig worden geconstateerd dat
verenigingen de afgelopen jaren meer zijn gaan investeren
in zonnepanelen/zonnecollectorsystemen. De verwachting
is dat dit de komende jaren doorzet. Een aantal
toegekende subsidieaanvragen voor zonnepanelen/
zonnecollectorsystemen is nog niet uitgevoerd en
verenigingen gaan nog subsidie aanvragen (zie EDSregeling). Dit geldt in mindere mate voor maatregelen op
het gebied van verlichting (binnen-, buiten- en
sportveldverlichting). Daar is inmiddels het nodige
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Figuur 2. Maatregelen waarin de afgelopen vijf jaar door verenigingen in is geïnvesteerd (% sportverenigingen, n=175)
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geïnvesteerd en zien we sinds 2016 een geringe stijging.
Investeringen in warmtepomp en/of warmteterugwinning
stijgen minimaal. Dit is mogelijk meer een ontwikkeling
voor de langere termijn bij nieuwbouw of renovatie van
accommodaties. Voor isolerende maatregelen is minder
belangstelling.

energiebesparende maatregelen of duurzame
energieopwekking. Bijna één op de tien verenigingen
verwachtte in 2018 nog een aanvraag te doen. Zij
verwachten met name voor isolatie en zonnepanelen een
aanvraag in te dienen. Een kwart van de verenigingen is
van plan om na 2018 een subsidieaanvraag te doen.

Bekendheid EDS-regeling
EDS staat voor de subsidieregeling Energiebesparing en
Duurzame energie Sportaccommodaties. Vanaf januari
2016 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen
subsidie aanvragen voor maatregelen gericht op
energiebesparing en verduurzaming (isolatie,
zonnepanelen, LED-verlichting e.d.). De helft van de
verenigingen met een eigen sportvoorziening is bekend
met de EDS-regeling (51%). Op het moment van het
onderzoek (voorjaar 2018) had een derde van de
verenigingen (die de regeling kent) de afgelopen jaren een
subsidieaanvraag gedaan. De meeste aanvragen werden
voor zonnepanelen (71%), sportveldverlichting (29%) en
binnenverlichting (27%) ingediend. Over het algemeen
worden de aanvragen toegekend. Een enkele keer is een
aanvraag voor isolatie van wand, vloer en/of dak of
vervanging van glas afgewezen.

Verantwoording
In het voorjaar van 2018 zijn de verenigingen uit het MI
Verenigingspanel die beschikken over een eigen
sportaccommodatie en/of kantine, bevraagd over
duurzaamheidsmaatregelen bij hun voorzieningen en de
bekendheid met de EDS-regeling. Door de samenstelling
van het panel en de weging van de respons zijn de
uitkomsten representatief voor de sportverenigingen in
Nederland. In totaal werkten 317 verenigingen mee.

Een derde van de verenigingen heeft in 2018 of de
komende jaren belangstelling voor subsidie op

Eerdere factsheets:
Poel, H. van der, Kalmthout, J. van & Slot-Heijs, J.J.
(2017). Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen
(factsheet 2017/7). Utrecht: Mulier Instituut.
Poel, H. van der & Kalmthout, J. van (2015).
Energiebesparing bij sportverenigingen (factsheet 2015/7).
Utrecht: Mulier Instituut.

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, gericht op de bevordering en uitvoering van sportonderzoek voor beleid en samenleving.

