
Rabobank 
o Impact fonds

Op weg naar circulair:
• Voorkomen afval – geen eenmalig plastic/ bekers;

Energietransitie kansen financieel gezonde 
sportverenigingen door energie besparen:
o Waarom bezoekt u deze workshop?
o Leiden als onderdeel van Holland Rijnland, RES doelen;
o TRIAS Energetica;
o Ondersteuning energiescans, De groen Club en start 

budget via sportakkoord;
o Goede voorbeelden sportverenigingen in Leiden;
o Vragen;

Inhoudsopgave verduurzamen Sportcongres 19 november 2022



Versterk 
jouw 

initiatief met 
het Rabo 

Impactfonds
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Criteria Rabo Impactfonds

 Aanvrager is klant van de bank en een niet op winst gerichte organisatie/stichting/project (geen individu)

 Het project:
 is financieel en uitvoerend haalbaar
 wordt geïnitieerd in en heeft impact op de regio Leiden-Katwijk 
 realiseert impact op het gebied van één van de vijf maatschappelijke thema’s
 wordt doorverwezen naar Rabo ClubSupport als het puur de lokale leefomgeving versterkt. Voorbeelden hiervan zijn: 

feestjes, jubilea, events en verbouwingen die niet bijdragen aan de thema’s
 vindt plaats binnen één jaar na toezegging

 Bijdrage is minimaal 750 euro en maximaal 10.000 euro (incl BTW)

 Bijdragen voor verenigingsgebouwen (clubhuizen, kantines ed) komen alleen in aanmerking als dit leidt tot 
verduurzaming
 Aanvrager heeft subsidie aangevraagd bij de overheid en hierover uitsluitsel ontvangen.
 Toekenning bedraagt max 50 % van het resterende bedrag na aftrek van de verkregen subsidie.

Op www.rabo.nl/lh/impactfonds is alle informatie en vergaderdata terug te vinden en kan de aanvraag gestart worden.
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Een aantal belangrijke voorwaarden op een rij 



Impactfonds

5



Een aantal voorbeelden

Duurzaam Ondernemen/ 
energietransitie
 Bijdrage aan bijeenkomst 

ondernemersvereniging over 
Duurzaam Ondernemen 

 Bijdrage aan initiatieven die 
ten goede komen aan 
verduurzaming.

 Circulariteit; een nieuw aan te 
leggen basketbalveld van 
gerecycelde materialen; 
recycling eigen afval

 Elektrisch transport 
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Projecten die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit het Rabo Impactfonds:

Banking 4 Food / Financieel 
Gezond Leven
 Lokale initiatieven die 

bijdragen aan het stimuleren 
van duurzame/gezonde 
voeding

 Educatieprogramma’s op 
scholen rondom financiële 
zelfredzaamheid 

 Groene schooltuintjes met 
groente en fruit

 Projecten tbv afname 
voedselverspilling 

 De gezonde sportkantine 
 Projecten rondom de 

voedselbank. Toegang tot 
voedsel voor iedereen.

Duurzaam 
wonen/energietransitie
 Verduurzamen van 

maatschappelijk vastgoed 
(ledverlichting, zonnepanelen, 
warmtepompen, ed)

 Initiatief wijkvereniging om de wijk 
te vergroenen

 Opstarten energiecoöperatie
 Bijdrage voor een energie/ 

Duurzaamheidsmarkt
 Elektrische duo-fiets
• Financieel Gezond Leven
 Lokale initiatieven die de dialoog 

‘praten over geld’ stimuleren.
 Programma’s voorlichting en 

preventie cybercrime (jeugd)



Leidse KOPlopers 
Herbruikbare bekers bij sportverenigingen

• Remco Paulusma (Gemeente Leiden)

• Nieuwe wetgeving limiteert het gebruik van wegwerpbekers per 2024

• Wij gaan jullie helpen met de stap naar herbruikbare bekers

• Wil je meedenken over de aanpak? Of gebruikt jouw vereniging al herbruikbare bekers?                 

Laat het mij weten via r.paulusma@leiden.nl

Hard plastic bekers bij 
Leidse KOPloper:

het Universitair 
Sportcentrum



Energiebesparing
Regionale Energietransitie (RES) Holland Rijnland April 2021



Waarom hier aanwezig?



Internationale klimaatafspraken in Parijs 

 Bijna 200 landen maken afspraken
 Doel: wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden Celsius te beperken

Klimaatakkoord van Nederland 

 Doel: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990), 95% minder CO2-
uistoot in 2050 (t.o.v. 1990)

 Iedere regio stelt een Regionale Energiestrategie (RES) op

RES 1.0 Holland Rijnland

 De regio Holland Rijnland heeft een RES 1.0 opgesteld.

2016

2019

2021

Regionale Energiestrategie Holland Rijnland

Waarom energie transitie



Ambities per onderdeel

Regionale Energietransitie (RES) Holland Rijnland April 2021

Warmte

In 2050 verwarmen 
we alleen nog via 
duurzame bronnen

Duurzame Mobiliteit

In 2030 11% minder 
energieverbruik 
t.o.v. 2014

Energiebesparing

In 2030 15% 
energiebesparing 
t.o.v. 2014 realiseren. 

Elektriciteit

In 2030 1,03 TWh
extra duurzame 
elektriciteit opwekken
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Regionaal energiesysteem: 
verdeling CO2-uitstoot

Woningen

Industrie en 
overig

Land- en 
tuinbouw

0,8 
Mton

0,5 
Mton

0,3 
Mton

Diensten 0,6 
Mton

Mobiliteit 0,8 
Mton

26%

20%
27%

18%

9%

HvdV6



Dia 12

HvdV6 Taartdiagrammen nog aanpassen, 
Harnold van der Vegte; 19-3-2021
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Uitgangspunten

 In 2030 een energiebesparing 
realiseren van 11% t.o.v. ons 
energieverbruik in 2014

 Grootste besparingspotentieel ligt 
in gebouwde omgeving, en daarna 
mobiliteit

 Bij energiebesparing van 11% in 
mobiliteit en 15% in gebouwde 
omgeving, wordt ambitie van 11% 
energiebesparing in 2030 gehaald

 In 2050 een energiebesparing 
realiseren van 30% t.o.v. ons 
energieverbruik in 2014
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Belangrijkste inzichten en te nemen stappen

Trias energetica:

 Verspilling voorkomen;

 Eerste stap in aanpassingen = isoleren!;

 Ook energiebesparing mogelijk door gebruik te maken van 
efficiëntere elektrische technologieën;

Grotere opgave:
 Combinatie van zonnepanelen en windturbines zorgt voor 

stabiele energieproductie;



- enegie scans;
- regelingen Leiden

- subsidies
voor sport verenigen

De groen 
club:
Klimaat
route
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energie scans:
Inzicht door een energie scan:

 Elektriciteit verbruik;
 Warmte (gas of stadswarmte) ;
 (Warm) water:

 Advies opbouw:

 verbeter opties ;
 investering ;
 opbrengst ;

 Voorbeeld rapport voor mkb (goed  vergelijkbaar met sport)
 Klimaatroute - quickscan - Rapport

Artikel maandag in “sleutel stad” energie scans voor horeca
Gemeente Leiden heeft nog tientallen gratis energiescans in de aanbieding | Sleutelstad
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energie scans en subsidies:

Subsidies voor het verduurzamen van uw sportvereniging | 
Klimaatroute:
• Bosa
Investeert u minimaal € 12.500 in sportmaterialen en bouw- of 
onderhoudskosten, dan kunt u over dit bedrag 20% subsidie krijgen. Investeert 
u in energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptie, dan 
komt u in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% in totaal)
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) | Subsidie | Dienst 
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

• SDE++ (bij opwekken)

• Energie investeringsaftrek
Bent u een sportvereniging of stichting en wilt u investeren in energiebesparende
maatregelen? Dan kunt u gebruik maken van de energie-investeringsaftrek. U kunt
hiermee 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit levert gemiddeld
11% voordeel op. Daarnaast heeft u de gebruikelijke afschrijving van uw investering én
profiteert u direct van de energiebesparing die uw investering oplevert.
• Fiscaal voordeel MIA en Vamil | Klimaatroute
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Regelingen in Leiden:
(zie ook de  flyer in de tas)

• Energie scans (t.w.v. ruim 500,- euro) via de groen club;

• Investeringsbijdrage 1.500,- euro voor eerste stapuitvoering van 
maatregelen;

• Lening zakelijk ook voor maatschappelijke instellingen;
• Subsidies en Duurzame leningen | GaGoed Leiden
• Duurzaamheidsfonds Leiden Zakelijk | Duurzaam Bouwloket

• Gemeente Leiden samenwerken met sportverenigingen
• https://www.youtube.com/watch?v=QS6sJ3BCH5Q



Voorbeelden:
sportverenigingen die al 
op weg zijn:
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Een van de vele die traject gerealiseerd hebben:

Scylla: een voorbeeld (omdenken)

• Verlichting naar LED

 warmte last lager;
 licht in delen geschakeld;
 energie besparing = kosten besparing.

• Subsidie aan kunnen vragen bij Rijk

 hal eigendom gemeente;
 overeenkomst gesloten.

Voorwaarden delen kennis.
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Aanpak binnen een vereniging:

Suggestie:

 Geen taakverzwaring van een voorzitter;
 Kennis binnen de vereniging benutten;
 Stel een duurzaamheid commissie op;
 Betrokken op het onderwerp vinden binnen de club;
 Ga op bezoek bij collega verenigingen die al stappen hebben gezet;

 Maak gebruik van de energie scan – onafhankelijk inzicht.



vragen?


