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VOORZITTERSOVERLEG 
DORDTSE VOETBALVERENIGINGEN    
Adres: Pijl 43 
3328 KP Dordrecht 
Mail: evught@chello.nl 
 
 
Aan:   Wethouder Sport, de heer Merx 
   Wethouder Duurzaamheid, mevrouw de Jonge 
   Postbus 8 
   3300 AA Dordrecht                                                                                                              
Cc:  Voorzitter Sportraad, de heer Rob Weeda 
    
 
Datum: 7 november 2022 
 
 
 
Geachte heer Merx en mevrouw de Jonge, 
 
bij de behandeling van het programma Sportparken in de gemeenteraad, werden de sport 
verenigingen uitgenodigd te reageren op het voorliggende programma. De voorzitters van de 
Dordtse voetbalverenigingen hebben dit gedaan met onze brief van 10 maart 2022.  
De wereld is inmiddels drastisch veranderd en de wensen van de voetbalverenigingen zijn nu zodanig 
dat er op het gebied van de energietransitie haast moet worden gemaakt met de uitvoering, willen 
de voetbalverenigingen niet in grote financiele problemen komen. 
Alle voorzitters van de Dordtse voetbalverenigingen voorzien namelijk grote financiele problemen als 
gevolg van de stijgende energieprijzen. Op dit moment zijn de 10 Dordtse 
amateurvoetbalverenigingen zo’n € 60.000 per maand kwijt aan energiekosten. Sommige 
energiecontracten lopen echter nog dit jaar danwel begin 2023 af en zullen moeten worden verlengd 
tegen de dan geldende tarieven. Hoewel de verwachting is dat de huidige energieprijzen weer gaan 
dalen, zal dit toch leiden tot hogere lasten bij verlenging van de energiecontracten. 
 
In onze brief aan de toenmalige wethouder Sport van 10 maart van dit jaar hebben wij al 
aangegegen: 

• Alle voetbalverenigingen hebben duurzaamheid als belangrijk aandachtspunt in 
hun beleid. Gevraagd wordt dan ook om gemeentelijke steun in financiele en 
adviserende zin om verenigingen in staat te stellen te komen tot energieneutrale 
accommodaties. Te denken valt o.a. aan het collectief regelen van ledverlichting 
op de complexen voorzover die er nog niet zijn; 

 

• Dit geldt ook voor andere duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen etc. 
Een pro-actieve benadering en het voeren van regie door de gemeente kan 
duurzaamheid bij sportcomplexen een grote impuls geven. 

 
Tijdens het Voorzittersoverleg van de Dordtse voetbalverenigingen op 11 oktober jl. is besloten tot 
een pro-actieve aanpak, door een energiescan uit te laten voeren door Zet Duurzaam Stappen.  De 
eigenaar van Zet Duurzaam Stappen heeft als vrijwilliger van GSCODS bij deze vereniging de 
afgelopen jaren met het bestuur het sportcomplex verduurzaamd en op basis daarvan een Quick 
Scan ontwikkeld. 
Hierbij bieden wij u dan ook het resultaat van deze Quick Scan aan. 
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De uitkomst is dat om het energieverbruik naar nul te krijgen op alle sportcomplexen van de 10 
Dordtse amateur voetbalverenigingen, een investering benodigd is van € 1.540.000 incl BTW. 
 
De voorzitters vragen dan ook om z.s.m. dit budget beschikbaar te stellen uit het bestaande budget 
voor het Sportparkenprogramma, zodat per direct kan worden begonnen met verduurzamen. 
Zoals uit de Quick Scan blijkt, kost elke maand vertraging de Dordtse voetbalverenigingen zo’n € 
60.000,= per maand, oftwel € 720.000,= per jaar. 
 
Een delegatie van de voorzitters wil graag op korte termijn samen met de heer Marcel Eichhorn, 
eigenaar van Zet Duurzaam Stappen, aan u beiden een toelichting geven bij de uitkomsten van de 
Quick Scan en afspreken hoe nu verder. 
  
Deze brief is vooraf voorgelegd aan de voorzitters van de Dordtse amateurvoetbalverenigingen en 
deze hebben alle 10 ingestemd met de inhoud. 
  
 
Hoogachtend, 
 
 
Edwin van Vught 
Voorzitter Voorzittersoverleg Dordtse voetbalverenigingen. 
 


