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SPORTVERENIGINGEN EN ENERGIELASTEN 

Duurzaamheid is voor de Partij van de Arbeid (PvdA) een belangrijk thema. De PvdA wil dat 

Drenthe in 2035 energieneutraal is. We staan voor een duurzame maatschappij. Een samenleving 

die zichzelf in stand kan houden, zonder uitputting van grondstoffen, landbouwgronden en 

arbeidskracht. Energiebesparing is het belangrijkst. Wat je niet verbruikt, hoef je niet op te 

wekken.  

 

Nu kampen sportverenigingen in Drenthe met enorm hoge energielasten. Lasten die zo hoog zijn 

dat het voortbestaan van de verenigingen in gevaar kan komen. Daarbij speelt ook nog eens de 

discussie in veel gemeenten dat de sportaccommodaties worden overgedragen aan de 

verenigingen. Sportverenigingen hebben in de visie van de PvdA een ontzettend belangrijke rol in 

de lokale gemeenschappen in Drenthe. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid vindt de PvdA dat 

iedere bewoner in zijn nabijheid de toegang moet hebben tot de basisvoorzieningen; daaronder 

vallen nadrukkelijk ook sportvoorzieningen. Verder ziet de PvdA sport als hèt bindmiddel van de 

samenleving. Voldoende bewegen is essentieel voor een gezond leven. Voldoende bewegen op 

jeugdige leeftijd is het beste fundament voor een gezonde toekomst.  

 

Het is volgens de PvdA dan ook logisch duurzaamheid en lagere energielasten voor 

sportverenigingen aan elkaar te koppelen. En dat doen wij door dit Plan Voor Duurzame 

Accommodaties (PVDA) te presenteren. Naar het lichtende voorbeeld van de Assense 

voetbalvereniging Achilles 1894 (zie kader), geven wij in dit plan via een aantal stappen in grote 

lijnen aan hoe een sportvereniging kan komen tot lagere energielasten. 

 

Achilles 1894 en energiebesparing 

Achilles 1894 heeft eind 2014 een sponsorcontact afgesloten met Energiewacht, waardoor de door 

Achilles 1894 aangeschafte zonnepanelen en -collectoren de komende jaren kosteloos worden 

onderhouden. Het is de volgende stap in het project 1894 Energie Collectief, waarin Achilles 1894 - 

samen met deelnemende inwoners van Marsdijk en Peelo - sportpark Marsdijk én woningen zo 

duurzaam mogelijk inricht. 

  

Het 1894 Energie Collectief begon zo’n drie jaar geleden, toen Achilles 1894 de inkomsten van sponsors 

en subsidies terug zag lopen. Besparen werd vervolgens het toverwoord. Besparen op gas en 

elektriciteit. Lichten op tijd uit, kranen dicht, stekkers uit de stopcontacten als apparaten niet werden 

gebruikt en aanwezige apparatuur effectief gebruiken. 

 

En zie, de energierekeningen vlogen omlaag, dus konden er meer euro’s worden uitgegeven aan andere 

(voetbal)zaken. Daarnaast werden er zonnepanelen en -collectoren aangeschaft, die goedkoop en 

duurzaam energie opwekken. En nu Energiewacht het onderhoud voor haar rekening neemt, profiteert 

Achilles 1894 optimaal van de opbrengst. 

 

 

Onze ambities reiken echter verder. Door ook de leden van de vereniging en eventueel alle 

inwoners van de lokale gemeenschap te betrekken bij het terugbrengen van de (eigen) 

energielasten, kan nog een veel grotere stap worden gezet in het realiseren van een duurzaam, 

leefbaar én sportief Drenthe.   



 

 

Dit plan is geen handleiding hoe een vereniging om dient te gaan met duurzaamheid. Het kan 

inspiratie geven om tot een bepaalde aanpak te komen om de energielasten terug te brengen. Zo 

kunnen sommige stappen voor de ene vereniging wel en voor de andere vereniging niet 

interessant zijn. 

 

Wij hopen in elk geval dat iedere sportvereniging in Drenthe inspiratie kan vinden in dit plan om 

het energieverbruik terug te brengen. 

 

 

Partij van de Arbeid Drenthe, maart 2015 

 

Peter Zwiers, Ronald Koch, Rudolf Bosch & Jan Feiken 

 

 

 

 



AAN DE SLAG: STAPPENPLAN 

 

Een eerste gedachte is vaak dat, wanneer het over duurzaamheid bij sportverenigingen gaat, er 

zonnepanelen en –collectoren aangeschaft moeten worden. Voordat het zover is, zijn er echter 

nog grote slagen te maken zonder dat er (veel) geïnvesteerd hoeft te worden. Het is dan ook een 

kwestie van goed kijken naar de specifieke situatie van de sportvereniging welke stappen er gezet 

moeten en kunnen worden. Het is daarbij aan te raden om het ook in stappen te gaan verdelen. 

Voer eerst de eenvoudig te realiseren stappen uit en ga daarna pas aan de slag met de volgende 

stap. Zo blijft het beheersbaar en zijn ook meteen de resultaten te zien van de stappen. Dat is 

meteen motiverend. Het zal stimuleren om het energieverbruik nog verder naar beneden te 

brengen. 

 

Voor het succesvol terugdringen van de energielasten onderscheiden wij de volgende stappen: 

 

Formeren duurzaamheidsteam 

Energiescan uitvoeren 

Besparen en makkelijke maatregelen 

Samenwerking zoeken 

Leden, omwonenden en sponsoren betrekken 

Energie opwekken 

 

 

STAP 1: KRIJG INZICHT IN ENERGIEVERBRUIK EN 

BESPARINGSMOGELIJKHEDEN 

Om te beginnen is het belangrijk een goed inzicht te 

krijgen in de mogelijkheden om te besparen op de 

energiekosten ingezoomd op de specifieke situatie van 

de vereniging. Door het inschakelen van een 

energieconsulent krijg je inzicht in deze mogelijkheden. 

Het energieverbruik van de vereniging wordt in kaart 

gebracht en je krijgt inzicht in de mogelijkheden hoe je 

kunt besparen op bijvoorbeeld verlichting, verwarming 

en productkoeling. En je krijgt advies hoe je snel (zonder 

al te ingrijpende vervangingen) energie (en dus geld) 

kunt besparen. Houd er rekening mee dat veel 

organisaties met een eigen belang adviseren. Een 

onafhankelijke consulent is moeilijk te vinden. Met 

regelmaat zitten er commerciële belangen achter een 

advies. 

 

In plaats van een consulent in te schakelen kan ook een 

energiescan worden uitgevoerd om de energie-

besparingsmogelijkheden in beeld te krijgen. Er zijn 

Energiebelasting 

Een belangrijk aandachtspunt in het 

komen tot lagere energielasten, is de 

bijzondere opbouw van de energie-

belasting. Over de eerste 10.000 Kwh 

wordt namelijk aanzienlijk meer 

betaald dan over alles wat daarboven 

wordt verbruikt.   

 

Deze informatie maakt het des te 

interessanter om bij een laag verbruik 

te investeren in opwekking van energie 

door middel van bijvoorbeeld 

zonnepanelen en –collectoren. De 

terugverdientijd wordt dan aanzienlijk 

lager. Dit aspect is belangrijk om voor 

te leggen aan bijvoorbeeld de Drentse 

Energie Organisatie (DEO) wanneer er 

wordt geïnvesteerd. Zij kunnen goed 

inschatten in hoeverre de begroting 

reëel is. 



diverse energiescans op de markt. Deze zijn over het algemeen minder specifiek en bieden minder 

handvatten om aan de slag te gaan. Voor leden van het amateurconvenant van FC Groningen via 

Energy Valley zijn er wel mogelijkheden om energiescans met subsidie uit te laten voeren. Er  

wordt nog gekeken of deze subsidie ook ingezet kan worden voor het inwinnen van een consult. 

 

 

De ervaringen van verenigingen die al duurzaam zijn gegaan, leert dat het belangrijk is om binnen 

de vereniging één trekker voor het omlaag krijgen van de energielasten te hebben. Door deze 

trekker de ruimte te geven om te handelen (binnen afgesproken kaders) kan er op een 

slagvaardiger wijze worden gehandeld. Daarnaast wordt aanbevolen om één bestuurslid vrij te 

maken voor deze taak. Het kan erg tijdsintensief worden, waardoor het gewenst is om het niet 

onder te laten sneeuwen door andere belangrijke zaken die ook moeten gebeuren. 

 

 

 

Opbouw energierekening van een sportvereniging 

De energiekosten van een sportvereniging worden in belangrijke mate bepaald door een aantal 

posten. Deze worden hieronder opgesomd, met daarbij kort mogelijke oplossingen. 

 

Energieverbruik kantine 

Koelkasten en diepvriezen    verminderen of vervangen 

Verlichting      sensoren en led-lampen 

Verwarming       slimme thermostaat, betere isolatie 

 

Energieverbruik kleedkamers 

Verlichting    sensoren en led-lampen 

Waterverwarming     zonnecollectoren en waterbesparende douchekoppen 

Verwarming    slimme thermostaat en tijdsklok, betere isolatie 

 

Energieverbruik veldverlichting 

Veldverlichting   led-lampen 



STAP 2: INVESTEER IN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN  
 

Laaghangend fruit 

Voorafgaand aan het inschakelen van een consulent of voorafgaand aan het laten verrichten van 

een energiescan, kunnen direct al maatregelen worden genomen om het energieverbruik terug te 

dringen en daarmee te besparen op energiekosten. Gebruikers van sportaccommodaties zijn van 

nature vaak niet heel energiezuinig ingesteld. Zo blijft bijvoorbeeld de verlichting in de kleedkamer 

aan tijdens de training, wordt de verwarming niet altijd op tijd uitgezet en staan verschillende 

apparaten onnodig aan tijdens de zomervakantie. Alleen al door hier goed en kritisch naar te 

kijken is ongeveer 25% van het stroomverbruik terug te dringen. Het gaat dan om bewustzijn en 

bewustwording. Dat geldt niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de leden. Soms kunnen 

door een eenvoudige sensor al heel veel branduren worden voorkomen. Dat is een voordeel dat 

rechtstreeks de portemonnee in gaat.  

 

Ook het aanbrengen van tochtstrippen en het vervangen van lampen kan al aanzienlijk in het 

verbruik schelen. Dit soort stappen stimuleren ook om door te gaan met verduurzamen. Maak 

deze resultaten inzichtelijk. Dat is niet alleen leuk voor degenen die met het project bezig zijn, 

maar hierdoor gaat het project ook leven bij de leden.  

 

 



STAP 3:  KIJK NAAR SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN 

Samen sta je sterker. Het loont de moeite om te kijken of er mogelijkheden zijn om samen met 

anderen te investeren in energiebesparingen maatregelen.  

 

Samen met de leden 

Veel leden willen zelf ook graag lagere energielasten. Dat biedt ook kansen voor de sport-

vereniging. Door samen aan de slag te gaan, dalen de kosten voor de vereniging en kunnen er zelfs 

inkomsten ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

Samen met andere verenigingen 

Led-verlichting voor de sportvelden is moeilijk om een korte terugverdientijd op te realiseren. Dit 

wordt eenvoudiger wanneer dit collectief wordt gedaan. De lasten per vereniging dalen dan 

aanzienlijk. Sport Drenthe kan het initiatief nemen om de verenigingen te verzamelen en te komen 

tot een collectieve inkoop. 

 

Sport Drenthe 

Sport Drenthe wil graag fungeren als aanspreekpunt voor de sportverenigingen. Sport Drenthe kan 

fungeren als schakel tussen de vereniging en andere organisaties. Sport Drenthe kent de weg naar 

overheden en andere organisaties. Daarmee kan zij verenigingen de weg wijzen als zij daar zelf niet 

uitkomen. Aan het einde van dit plan zijn de contactgegevens opgenomen van zowel Sport Drenthe als 

andere interessante organisaties. Ook is per gemeente de contactpersoon uit de PvdA aangegeven. Ook de 

PvdA helpt graag de verenigingen om te komen tot lagere energielasten.  

 
 

Samen zonnepanelen en –collectoren kopen 

Door samen met de leden aan de slag te gaan kan er 

een krachtige bundeling ontstaan op de inkoop. Er 

kan niet alleen verdiend worden aan de inkoop, 

maar ook op de installatie. Door dit bij de lokale 

installateur te doen, is de installateur in staat om 

met een lagere prijs te komen, maar ook om een 

beter aanbod naar de vereniging te komen.  

 

Daarbij kan een staffel worden overeengekomen om 

zoveel mogelijk voordeel te krijgen voor de 

vereniging. Er kan bijvoorbeeld worden 

overeengekomen dat er € 50,00 per aangeleverde 

klant in de kas van de vereniging vloeit. Daarmee 

komt een deel van het bulkvoordeel ten gunste van 

de vereniging en hebben tegelijkertijd de leden een 

lagere prijs terwijl ze ook nog eens de vereniging 

steunen.  

Samen energie inkopen bij NLD 

Via NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam) 

Energie, een coöperatieve energiepartner 

voor het Noorden, kan er gezamenlijk energie 

worden ingekocht. Iedereen die klant wordt 

van NLD Energie levert jaarlijks € 75,00 op 

voor de vereniging. Daarnaast investeert NLD 

Energie haar winsten in lokale initiatieven in 

het Noorden. Daarmee komen de uitgaven 

aan energie ook indirect ten goede aan 

kleinschalige duurzame ontwikkelingen in het 

Noorden. Wanneer er een aanzienlijk aantal 

klanten wordt aangeleverd, levert dat een 

aanzienlijk bedrag op voor de vereniging. 

 

Het is de bedoeling om een energiecoöperatie 

op te richten voor de sportverenigingen in 

Drenthe. De verenigingen kunnen dan 

rechtstreeks profiteren van de opbrengsten. 

Dit is een continue inkomstenbron om 

duurzame maatregelen te kunnen nemen.  



STAP 4: BRENG FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR INVESTERINGEN IN ENERGIEBESPARENDE 

MAATREGELEN IN BEELD  
 

Zoals hiervoor aangegeven komen er binnenkort via Energy Valley mogelijkheden om energiescans 

met subsidie uit te laten voeren. Er zijn echter ook mogelijkheden om de te plegen investeringen 

in energiebesparende maatregelen te laten financieren. Een aantal van die mogelijkheden wordt 

hier op een rijtje gezet. 

 

Energielening DEO 

De Drentse Energie Organisatie (DEO) kent de energielening. Dit is een lening met een relatief lage 

rente voor duurzame investeringen van minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000,-, waarbij DEO 

maximaal 50% financiert. Op de website www.energieleningdrenthe.nl is meer informatie te 

vinden over de lening en is ook de lening aan te vragen.   

 

 

Sponsoring 

Duurzaamheid biedt extra kansen op sponsoren aan te trekken. Veel bedrijven zijn geïnteresseerd 

om duurzaamheid te sponsoren. Het is een concreet project en het is daarnaast langlopend, 

terwijl er maar eenmalig geïnvesteerd hoeft te worden. 

 

Bruidsschat gemeenten 

Veel gemeenten zijn op dit moment accommodaties aan het privatiseren. Hoewel de situatie per 

gemeente sterk verschilt, zijn er soms mogelijkheden om een bruidsschat van de gemeente mee te 

krijgen. Deze zou ingezet kunnen worden om de vereniging structureel naar lagere energielasten 

te brengen. 

 

Europese subsidies 

Er is op dit moment geen structurele subsidie beschikbaar voor duurzame maatregelen. Onlangs 

was er een SDE-subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. De volgende tender wordt geopend op 

31 maart. Deze is voor grootverbruikers. Zodra er een nieuwe tender beschikbaar komt, is deze via 

de DEO aan te vragen. Zij kunnen ook meer informatie geven over de mogelijkheden van en de 

voorwaarden verbonden aan de subsidie.  

 

BTW over de aanschaf van zonnepanelen 

Verenigingen die onder de kantineregeling vallen, kunnen hun BTW niet aftrekken van de belasting. 

Hierdoor zijn investeringen 21% duurder dan verenigingen die niet onder de kantineregeling vallen. Bij de 

berekeningen is het belangrijk om dit mee te nemen. Het kabinet werkt aan een subsidieregeling voor 

sportverenigingen met ingang van 1 januari 2016. Hoe dit er uit komt te zien is op dit moment niet 

bekend. 

Een paneel voor een paneel 

Het bedrijf (of de particulier) sponsort  1 of meerdere zonnepanelen en krijgt in ruil daarvoor een paneel 

op een afzonderlijk bord waarop de sponsoren van de duurzame maatregelen staan. Daarmee maakt de 

sponsor ook zichtbaar dat er is gesponsord in duurzaamheid en krijgt de sponsor een structurele plek 

tegen een eenmalige investering.  



CONTACTEN 
 

Sport Drenthe 

www.sportdrenthe.nl 

0528-233775 

info@sportdrenthe.nl 

 

Drentse Energie Organisatie  

www.drentseenergieorganisatie.nl  

info@drentseenergieorganisatie.nl   

0592-365888 

 

Natuur- en Milieufederatie Drenthe 

www.nmfdrenthe.nl 

c.teule@nmfdrenthe.nl 

0592-311150 
 

Achilles 1894    

Rudi Smit  

secretaris@achilles1894.nl  

 

PvdA Drenthe    

Peter Zwiers  

peter_zwiers@kpnmail.nl   

06-18846352  
 

Ronald Koch 

rhhkoch@ziggo.nl   

06-52505713 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terugverdienmodel zonnepanelen voor sportverenigingen
€ 5.000 p.h. Incl Btw Op uren Op materiaal Bij 20.000 kwh ex. Btw

Aantal huizen Kosten totaal Installatie 15% Materiaal 85% % kwantumkorting Kwantumkorting 50% ledenvoordeel Voordeel per huis Kosten vereniging
1 € 5.000,00 € 750,00 € 4.250,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00
2 € 10.000,00 € 1.500,00 € 8.500,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00
3 € 15.000,00 € 2.250,00 € 12.750,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00
4 € 20.000,00 € 3.000,00 € 17.000,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00
5 € 25.000,00 € 3.750,00 € 21.250,00 2% € 425,00 € 212,50 € 42,50 € 17.287,50
6 € 30.000,00 € 4.500,00 € 25.500,00 2% € 510,00 € 255,00 € 42,50 € 17.245,00
7 € 35.000,00 € 5.250,00 € 29.750,00 2% € 595,00 € 297,50 € 42,50 € 17.202,50
8 € 40.000,00 € 6.000,00 € 34.000,00 2% € 680,00 € 340,00 € 42,50 € 17.160,00
9 € 45.000,00 € 6.750,00 € 38.250,00 2% € 765,00 € 382,50 € 42,50 € 17.117,50

10 € 50.000,00 € 7.500,00 € 42.500,00 5% € 2.125,00 € 1.062,50 € 106,25 € 16.437,50
11 € 55.000,00 € 8.250,00 € 46.750,00 5% € 2.337,50 € 1.168,75 € 106,25 € 16.331,25
12 € 60.000,00 € 9.000,00 € 51.000,00 5% € 2.550,00 € 1.275,00 € 106,25 € 16.225,00
13 € 65.000,00 € 9.750,00 € 55.250,00 5% € 2.762,50 € 1.381,25 € 106,25 € 16.118,75
14 € 70.000,00 € 10.500,00 € 59.500,00 5% € 2.975,00 € 1.487,50 € 106,25 € 16.012,50
15 € 75.000,00 € 11.250,00 € 63.750,00 5% € 3.187,50 € 1.593,75 € 106,25 € 15.906,25
16 € 80.000,00 € 12.000,00 € 68.000,00 5% € 3.400,00 € 1.700,00 € 106,25 € 15.800,00
17 € 85.000,00 € 12.750,00 € 72.250,00 5% € 3.612,50 € 1.806,25 € 106,25 € 15.693,75
18 € 90.000,00 € 13.500,00 € 76.500,00 5% € 3.825,00 € 1.912,50 € 106,25 € 15.587,50
19 € 95.000,00 € 14.250,00 € 80.750,00 5% € 4.037,50 € 2.018,75 € 106,25 € 15.481,25
20 € 100.000,00 € 15.000,00 € 85.000,00 7% € 5.950,00 € 2.975,00 € 148,75 € 14.525,00
21 € 105.000,00 € 15.750,00 € 89.250,00 7% € 6.247,50 € 3.123,75 € 148,75 € 14.376,25
22 € 110.000,00 € 16.500,00 € 93.500,00 7% € 6.545,00 € 3.272,50 € 148,75 € 14.227,50
23 € 115.000,00 € 17.250,00 € 97.750,00 7% € 6.842,50 € 3.421,25 € 148,75 € 14.078,75
24 € 120.000,00 € 18.000,00 € 102.000,00 7% € 7.140,00 € 3.570,00 € 148,75 € 13.930,00
25 € 125.000,00 € 18.750,00 € 106.250,00 7% € 7.437,50 € 3.718,75 € 148,75 € 13.781,25
26 € 130.000,00 € 19.500,00 € 110.500,00 7% € 7.735,00 € 3.867,50 € 148,75 € 13.632,50
27 € 135.000,00 € 20.250,00 € 114.750,00 7% € 8.032,50 € 4.016,25 € 148,75 € 13.483,75
28 € 140.000,00 € 21.000,00 € 119.000,00 7% € 8.330,00 € 4.165,00 € 148,75 € 13.335,00
29 € 145.000,00 € 21.750,00 € 123.250,00 7% € 8.627,50 € 4.313,75 € 148,75 € 13.186,25
30 € 150.000,00 € 22.500,00 € 127.500,00 7% € 8.925,00 € 4.462,50 € 148,75 € 13.037,50
31 € 155.000,00 € 23.250,00 € 131.750,00 7% € 9.222,50 € 4.611,25 € 148,75 € 12.888,75
32 € 160.000,00 € 24.000,00 € 136.000,00 7% € 9.520,00 € 4.760,00 € 148,75 € 12.740,00
33 € 165.000,00 € 24.750,00 € 140.250,00 7% € 9.817,50 € 4.908,75 € 148,75 € 12.591,25
34 € 170.000,00 € 25.500,00 € 144.500,00 7% € 10.115,00 € 5.057,50 € 148,75 € 12.442,50
35 € 175.000,00 € 26.250,00 € 148.750,00 7% € 10.412,50 € 5.206,25 € 148,75 € 12.293,75
36 € 180.000,00 € 27.000,00 € 153.000,00 7% € 10.710,00 € 5.355,00 € 148,75 € 12.145,00
37 € 185.000,00 € 27.750,00 € 157.250,00 7% € 11.007,50 € 5.503,75 € 148,75 € 11.996,25
38 € 190.000,00 € 28.500,00 € 161.500,00 7% € 11.305,00 € 5.652,50 € 148,75 € 11.847,50
39 € 195.000,00 € 29.250,00 € 165.750,00 7% € 11.602,50 € 5.801,25 € 148,75 € 11.698,75
40 € 200.000,00 € 30.000,00 € 170.000,00 8% € 13.600,00 € 6.800,00 € 170,00 € 10.700,00
41 € 205.000,00 € 30.750,00 € 174.250,00 8% € 13.940,00 € 6.970,00 € 170,00 € 10.530,00
42 € 210.000,00 € 31.500,00 € 178.500,00 8% € 14.280,00 € 7.140,00 € 170,00 € 10.360,00
43 € 215.000,00 € 32.250,00 € 182.750,00 8% € 14.620,00 € 7.310,00 € 170,00 € 10.190,00
44 € 220.000,00 € 33.000,00 € 187.000,00 8% € 14.960,00 € 7.480,00 € 170,00 € 10.020,00
45 € 225.000,00 € 33.750,00 € 191.250,00 8% € 15.300,00 € 7.650,00 € 170,00 € 9.850,00
46 € 230.000,00 € 34.500,00 € 195.500,00 8% € 15.640,00 € 7.820,00 € 170,00 € 9.680,00
47 € 235.000,00 € 35.250,00 € 199.750,00 8% € 15.980,00 € 7.990,00 € 170,00 € 9.510,00
48 € 240.000,00 € 36.000,00 € 204.000,00 8% € 16.320,00 € 8.160,00 € 170,00 € 9.340,00
49 € 245.000,00 € 36.750,00 € 208.250,00 8% € 16.660,00 € 8.330,00 € 170,00 € 9.170,00
50 € 250.000,00 € 37.500,00 € 212.500,00 8% € 17.000,00 € 8.500,00 € 170,00 € 9.000,00
51 € 255.000,00 € 38.250,00 € 216.750,00 8% € 17.340,00 € 8.670,00 € 170,00 € 8.830,00
52 € 260.000,00 € 39.000,00 € 221.000,00 8% € 17.680,00 € 8.840,00 € 170,00 € 8.660,00
53 € 265.000,00 € 39.750,00 € 225.250,00 8% € 18.020,00 € 9.010,00 € 170,00 € 8.490,00
54 € 270.000,00 € 40.500,00 € 229.500,00 8% € 18.360,00 € 9.180,00 € 170,00 € 8.320,00
55 € 275.000,00 € 41.250,00 € 233.750,00 8% € 18.700,00 € 9.350,00 € 170,00 € 8.150,00
56 € 280.000,00 € 42.000,00 € 238.000,00 8% € 19.040,00 € 9.520,00 € 170,00 € 7.980,00
57 € 285.000,00 € 42.750,00 € 242.250,00 8% € 19.380,00 € 9.690,00 € 170,00 € 7.810,00
58 € 290.000,00 € 43.500,00 € 246.500,00 8% € 19.720,00 € 9.860,00 € 170,00 € 7.640,00
59 € 295.000,00 € 44.250,00 € 250.750,00 8% € 20.060,00 € 10.030,00 € 170,00 € 7.470,00
60 € 300.000,00 € 45.000,00 € 255.000,00 8% € 20.400,00 € 10.200,00 € 170,00 € 7.300,00
61 € 305.000,00 € 45.750,00 € 259.250,00 8% € 20.740,00 € 10.370,00 € 170,00 € 7.130,00
62 € 310.000,00 € 46.500,00 € 263.500,00 8% € 21.080,00 € 10.540,00 € 170,00 € 6.960,00
63 € 315.000,00 € 47.250,00 € 267.750,00 8% € 21.420,00 € 10.710,00 € 170,00 € 6.790,00
64 € 320.000,00 € 48.000,00 € 272.000,00 8% € 21.760,00 € 10.880,00 € 170,00 € 6.620,00
65 € 325.000,00 € 48.750,00 € 276.250,00 8% € 22.100,00 € 11.050,00 € 170,00 € 6.450,00
66 € 330.000,00 € 49.500,00 € 280.500,00 8% € 22.440,00 € 11.220,00 € 170,00 € 6.280,00
67 € 335.000,00 € 50.250,00 € 284.750,00 8% € 22.780,00 € 11.390,00 € 170,00 € 6.110,00
68 € 340.000,00 € 51.000,00 € 289.000,00 8% € 23.120,00 € 11.560,00 € 170,00 € 5.940,00
69 € 345.000,00 € 51.750,00 € 293.250,00 8% € 23.460,00 € 11.730,00 € 170,00 € 5.770,00
70 € 350.000,00 € 52.500,00 € 297.500,00 8% € 23.800,00 € 11.900,00 € 170,00 € 5.600,00
71 € 355.000,00 € 53.250,00 € 301.750,00 8% € 24.140,00 € 12.070,00 € 170,00 € 5.430,00
72 € 360.000,00 € 54.000,00 € 306.000,00 8% € 24.480,00 € 12.240,00 € 170,00 € 5.260,00
73 € 365.000,00 € 54.750,00 € 310.250,00 8% € 24.820,00 € 12.410,00 € 170,00 € 5.090,00
74 € 370.000,00 € 55.500,00 € 314.500,00 8% € 25.160,00 € 12.580,00 € 170,00 € 4.920,00
75 € 375.000,00 € 56.250,00 € 318.750,00 8% € 25.500,00 € 12.750,00 € 170,00 € 4.750,00
76 € 380.000,00 € 57.000,00 € 323.000,00 8% € 25.840,00 € 12.920,00 € 170,00 € 4.580,00
77 € 385.000,00 € 57.750,00 € 327.250,00 8% € 26.180,00 € 13.090,00 € 170,00 € 4.410,00
78 € 390.000,00 € 58.500,00 € 331.500,00 8% € 26.520,00 € 13.260,00 € 170,00 € 4.240,00
79 € 395.000,00 € 59.250,00 € 335.750,00 8% € 26.860,00 € 13.430,00 € 170,00 € 4.070,00
80 € 400.000,00 € 60.000,00 € 340.000,00 8% € 27.200,00 € 13.600,00 € 170,00 € 3.900,00
81 € 405.000,00 € 60.750,00 € 344.250,00 8% € 27.540,00 € 13.770,00 € 170,00 € 3.730,00
82 € 410.000,00 € 61.500,00 € 348.500,00 8% € 27.880,00 € 13.940,00 € 170,00 € 3.560,00
83 € 415.000,00 € 62.250,00 € 352.750,00 8% € 28.220,00 € 14.110,00 € 170,00 € 3.390,00
84 € 420.000,00 € 63.000,00 € 357.000,00 8% € 28.560,00 € 14.280,00 € 170,00 € 3.220,00
85 € 425.000,00 € 63.750,00 € 361.250,00 8% € 28.900,00 € 14.450,00 € 170,00 € 3.050,00
86 € 430.000,00 € 64.500,00 € 365.500,00 8% € 29.240,00 € 14.620,00 € 170,00 € 2.880,00
87 € 435.000,00 € 65.250,00 € 369.750,00 8% € 29.580,00 € 14.790,00 € 170,00 € 2.710,00
88 € 440.000,00 € 66.000,00 € 374.000,00 8% € 29.920,00 € 14.960,00 € 170,00 € 2.540,00
89 € 445.000,00 € 66.750,00 € 378.250,00 8% € 30.260,00 € 15.130,00 € 170,00 € 2.370,00
90 € 450.000,00 € 67.500,00 € 382.500,00 8% € 30.600,00 € 15.300,00 € 170,00 € 2.200,00
91 € 455.000,00 € 68.250,00 € 386.750,00 8% € 30.940,00 € 15.470,00 € 170,00 € 2.030,00
92 € 460.000,00 € 69.000,00 € 391.000,00 8% € 31.280,00 € 15.640,00 € 170,00 € 1.860,00
93 € 465.000,00 € 69.750,00 € 395.250,00 8% € 31.620,00 € 15.810,00 € 170,00 € 1.690,00
94 € 470.000,00 € 70.500,00 € 399.500,00 8% € 31.960,00 € 15.980,00 € 170,00 € 1.520,00
95 € 475.000,00 € 71.250,00 € 403.750,00 8% € 32.300,00 € 16.150,00 € 170,00 € 1.350,00
96 € 480.000,00 € 72.000,00 € 408.000,00 8% € 32.640,00 € 16.320,00 € 170,00 € 1.180,00
97 € 485.000,00 € 72.750,00 € 412.250,00 8% € 32.980,00 € 16.490,00 € 170,00 € 1.010,00
98 € 490.000,00 € 73.500,00 € 416.500,00 8% € 33.320,00 € 16.660,00 € 170,00 € 840,00
99 € 495.000,00 € 74.250,00 € 420.750,00 8% € 33.660,00 € 16.830,00 € 170,00 € 670,00

100 € 500.000,00 € 75.000,00 € 425.000,00 8% € 34.000,00 € 17.000,00 € 170,00 € 500,00



TOELICHTING BIJ PARTICIPATIEMODEL 

 

Wanneer leden via de sportvereniging hun zonnepanelen kopen, dan ontstaat er een 

kwantumkorting. De installateur kan goedkoper leveren indien er meer geleverd moet worden. 

Van dit voordeel vloeit 50% rechtstreeks naar de kas van de vereniging als voordeel op hun 

aanschaf van zonnepanelen. 

 

Des te meer leden of omwonenden er meedoen, des te groter wordt de korting en des te groter 

wordt het voordeel voor de vereniging. 

 

Het bijkomend voordeel is dat ook de participanten goedkoper uit zijn dan wanneer ze het 

afzonderlijk zouden doen. Ook zij profiteren van 50% korting. 

 

Dit model is getoetst door een grote installateur van zonnepanelen. Tarieven kunnen in de praktijk 

afwijken. Het model dient als voorbeeld voor onderhandelingen met de eigen installateur.  

 


