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Sporten toegankelijk en betaalbaar houden!



Stand van zaken in de energiemarkt

Verduurzaam je golfbaan! Waarom?

Verduurzaam je golfbaan! Waar hebben we het over?

Verduurzaam je golfbaan! Wie helpt me er bij?

Verduurzaam je golfbaan! Waar betaal ik dat van?



Prijsontwikkeling gas

Prijsontwikkeling stroom

Rosendaelsche Golf Club



De gasprijs is in 1 
jaar tijd gestegen 
van 0,19 naar 

€ 0,90 cent, een 
vervijfvoudiging. 
Daarmee ligt de 
gasprijs op dit 
moment op de 
hoogste prijs 
ooit.



Bij een gemiddeld 
verbruik van 20.000 
kWh. stroom en 
6.000 m3 gas 
betekent dit een 
stijging van ruim 
€ 6.000,- per jaar.

De stroomprijs is in 1 jaar tijd gestegen van 5 cent per 

kWh. naar ruim 19 cent per kilowattuur. Dit is de hoogste 
prijs sinds 2009.



Vraag en aanbod -> hoogste bieder wint

Nl. volledig afhankelijk van buitenland

Geopolitiek: energie als machtsmiddel Poetin / Loekatsjenko

Te weinig buffervoorraad. Koude winter? …………..

Het einde is nog niet in zicht

Medio 2022 wordt demping verwacht



Verlaging energiebelasting in 1e en 2e schijf



1. Energiebelasting
2. BTW
3. Opslag Duurzame 

Energie (ODE)





Stijging heffingskorting:  € 265,- incl. BTW per aansluiting

Belastingen op gas wijzigen niet

Houdt rekening met een wijziging van uw voorschot met factor 

1,6 (gemiddeld)



Variabel tarief is niet hét antwoord!

Sluit je aan bij een collectief

Cluster je aansluitingen om sneller in de lagere 2e staffel van de 

energiebelasting te komen!

Zorg voor inzicht in je energieverbruik

Verduurzaam je golfbaan!



Energiekosten behoren tot grootste kostenpost van uw golflocatie 

Voor verduurzaming is subsidie beschikbaar, op de energienota niet

Wettelijke verplichting: Informatieplicht energiebesparing

> 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh. stroom 

Handhaving door Milieudiensten





Containerbegrip 

Zo efficiënt mogelijk met energie omgaan

Waar mogelijk duurzame energie inkopen of zelf opwekken

Eventueel schadelijke uitstoot compenseren



Bouwkundige staat van het pand

Technische installaties

Buiten- en baanverlichting



1. isolatie

2. ventilatie

3. verwarming 

en koeling

4. warm 

water

5. afgifte-systeem
de 

Juiste
volgorde!









Het Nationaal Sportakkoord kent deelakkoord: Duurzame Sport

Uitgewerkt in praktische ondersteuning en subsidie

Tweesprong: tot 31-12 en vanaf 01-01-2022

Beschikbaar voor zowel verenigingen als ondernemers



Verenigingen vanaf 01-01-2022:Verenigingen tot 31-12 a.s.:

gratis begeleidingstraject Begeleiding deels verplaatst naar online tool

2 jaar lang begeleiding Hoogte investering bepaalt vergoeding begeleiding

40% stroom en 10% gasreductie Cashback’s mogelijk via online tool

Subsidieregeling BOSA CO2  reductie weegt zwaarder mee dan besparing

Sportlening.nl

Subsidieregeling BOSA
Sportlening.nl

Z.S.M. aanmelden! Op = Op!



Ondernemers vanaf 01-01-2022:Ondernemers  tot 31-12 a.s.:

Begeleidingstraject met  
€ 500,- eigen bijdrage

Begeleiding deels verplaatst naar online tool

Alternatief: SVM-regeling

Hoogte investering bepaalt vergoeding begeleiding

40% stroom en 10% gasreductie Cashback’s mogelijk via online tool

CO2  reductie weegt zwaarder mee dan besparing

Z.S.M. aanmelden! Op = Op!



Bouwkundige scan op locatie

Opstellen plan van aanpak

Beoordeling offertes en monitoring resultaat

Ondersteuning bij financiering en subsidies



Datacheck en vitaliteitscheck

Aanvragen via online tool Sport NL Groen

2 fasen: 

a. planfase (onderzoek naar haalbaarheid investeringen)

b. Implementatiefase: uitvoering investeringsplan

Voor beide fasen gesubsidieerde begeleiding door expert mogelijk!



Bouwkundige scan op locatie

Bespreking scan met ondernemer

Ondernemer bepaalt of vervolg ondersteuning gewenst is



Datacheck en vitaliteitscheck

Aanvragen via online tool Sport NL Groen

2 fasen: 

a. planfase (onderzoek naar haalbaarheid investeringen)

b. Implementatiefase: uitvoering investeringsplan

Voor beide fasen gesubsidieerde begeleiding door expert mogelijk!



Portal GEO/OnCourse blijft leidend bij verduurzaming golfsport!

Beschikbare data ontsluiten voor belanghebbenden

Versnelling verduurzaming realiseren

In delen van GEO/Oncourse zal verwezen worden naar Sport NL Groen



https://sportnlgroen.nl/sportnlgroen/


Voor pandeigenaren of huurders

< 25.000 m3 gas en 50.000 kWh. stroom

Inhuur energieadviseur: 80% vergoeding tot max. € 2.500,-

Alleen energiebesparingsadvies: € 750,- vergoeding 





BOSA-subsidie

Sportlening.nl 

Alternatieve financieringsvormen

Fiscale regelingen voor ondernemers

Algemene regelingen



10% bonussubsidie over afgebakende lijst energiebesparende 

maatregelen: 30% totaal

Hoogte subsidiebedrag bepaalt of vooraf / achteraf aangevraagd kan 

worden

20% subsidie over elke investering in uw accommodatie





Garantstelling vereist

Arrangement van BNG i.s.m. St. Waarborgfonds Sport

1,95% rente – 15 jaar vast



Ledenobligaties

Crowdfunding

Lease / huurkoop



Energie Investeringsaftrek (EIA)

Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen (VAMIL)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)



Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

Nationaal Groenfonds

• Alleen voor GV-aansluitingen > 3*80 A.

• Vooraf aanvragen in november / maart

• 15 jaar lang vaste vergoeding per opgewekte kWh.

• Te combineren met BOSA






