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Datum 29-9-2022 

NAAR EEN ENERGIE NEUTRALE SPORTCOMPLEX 

1. Op weg naar een Energieneutraal voetballend Dordrecht 

De amateur voetbalverenigingen zijn tijdens het voorzittersoverleg van 11 oktober akkoord gegaan met de door 

Zet Duurzaam Stappen aangeboden Quick Scan. Marcel Eichhorn is eigenaar van Zet Duurzaam Stappen, heeft 

als vrijwilliger de afgelopen 8 jaar de het sportcomplex van GSC ODS verduurzaamd. Op basis van deze ervaring 

is een Quickscan ontwikkeld, waar de accommodatie binnen 3 maanden energieneutraal kan worden gemaakt. 

Een belangrijke stap om als voetbalverenigingen onafhankelijk te worden van de energiemarkten is om de 

energiebalans zo snel mogelijk (3 maanden) energieneutraal te krijgen. Doel is om de kosten weer te krijgen op 

het niveau van voor de energiecrisis. 

 

2. Tijdschema Ambities.  

Ambities zijn er om uit te spreken. Het doel is om eind 2025 zelf zoveel energie op te wekken dat uitgaande van 

de huidige energieregels, de zelf opgewekte energie alle kosten dekt van de energieleverancier. 

 Ambitie  

2023 Energieneutraal Gedurende een jaar de benodigde energie zelf 
produceren. 

2024 Energie leveren Door optimalisatie van het energiegebruik, hou 
je energie over.  

2025 (zonder salderingsregeling) Budgetneutraal Energieprijzen zijn afhankelijk van de 
energiemarkt en wet en regelgeving. 
Wijzigingen proberen wij zoveel mogelijk binnen 
het plan op te vangen. 

 

Energieneutraal 2023 

Energieneutraal betekent dat de energie die gedurende een jaar nodig is volledig zelf wordt opgewekt. Zolang de 

salderingsregeling nog van toepassing is, betekent dit dat je geen kosten meer hebt aan energie.  

Vaste kosten aan levering voor gas en licht, zoals energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en BTW, 

blijven voorlopig nog bestaan. 

Energie leveren 2024 

Om alle kosten gedekt te krijgen moet er meer energie geproduceerd worden dan we als vereniging zelf verbruiken. 

Deze extra energie leveren we dan aan derden bijvoorbeeld een energieleverancier. Met de opbrengst van deze 

externe levering kunnen we die extra kosten dekken.  
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Budgetneutraal 2025 

Met het verdwijnen van de salderingsregeling wordt de vereniging afhankelijk van uur/dag/week of maandprijzen 

van de energieleverancier. De energiehuishouding wordt middels slimme software (Domotica) en afspraken met 

de energieleverancier zo ingeregeld, dat je bijvoorbeeld door opslag de ‘dure uren/dagen/weken’ van energie 

verbruik kan mijden. 

. 

3. Energieverbruik 

Het totaal energieverbruik op basis van de meest actuele jaarnota 2020 en 2021 

Verbruik verenigingen 2022  

Aantal verenigingen 10  

Verbruik stroom 431.027 kWh 

Terug levering 20.910 kWh 

Gas 89.450 m3 

 

Op basis hiervan kunnen de huidige energielasten worden uitgerekend voor verschillende energieleveranciers. 

Hieronder is uitgerekend wat de energierekening zou worden bij drie verschillende energieleveranciers op basis  

van de energieprijzen zoals die werden aangegeven door www.gaslicht.com op 22-24 oktober 2022.   

Energie kosten 

Totale energiekosten op basis het gemiddelde van de eerste drie aanbieders:. 

Energierekening (incl BTW) per jaar per maand 

Totale lasten € 709.441,38 € 59.120,12 

   
 

De energielasten op basis van de huidige energiekosten  

minimaal  € 2.119  per jaar 

maximaal € 155.134 per jaar 

  

http://www.gaslicht.com/
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4. De investeren in energieverbruik naar nul: 

Ook al hebben de verenigingen voetbal gemeen, ieder gebouw, verbruik en gebruik is anders. De totale 

energiebehoefte in kWh is van de verenigingen bekend. 

Om onze energiedoelen te realiseren moeten er investeringen worden gedaan om energie te behouden (vast te 

houden), te besparen en te produceren. Op basis van een beter inzicht in het daadwerkelijke energiegebruik 

(4_weken)  kan er per vereniging en gebouw een plan van aanpak worden gemaakt.  

De doelstelling is om in Q4 2022 een groot gedeelte van de installatie te hebben gerealiseerd. Dan kunnen we in 

Q1/Q2 2023 al beginnen met inregelen van de componenten op basis van de verzamelde data. Totale 

Investeringsbehoefte 

Totale investering energieverbruik naar nul 

Investering   

Energie behoefte 1.304.617  kWh 

Kosten per kWh € 1,68 incl BTW 

Totale investering € 2.191.756 incl BTW 

Afgerond € 2.200.000 incl BTW 

Bosa subsidie 30%               -/- € 660.000 incl BTW 

Netto behoefte € 1.540.000 incl BTW 

 

Volgorde investeringen   

Zonnepanelen 1 Daar waar mogelijk in combinatie met isolatie 

Domotica 2 Meten is weten, nu gaat er nog veel energie verloren 

Warmtepompen warmte/koeling 3 Produceren van warmte en warmdouchewater 

Isolatie 4 Vloerisolatie en dakisolatie 

Energieopslag 

5 De grootste energievraag is warmte, door gebruik te 
maken van warmte in en rond het gebouw kan er veel 
bespaard worden 

Zonnecollectoren 
6 Thermische energie is bij voldoende energie opslag een 

hele efficiënte manier van energie produceren 

   

Kleine toepassingen 

7 Kleine veranderingen zoals Ledverlichting in het gebouw, 
tochtstrippen, radiatorfolie en het uit en aanzetten van 
apparaten (2 domotica) hebben de meeste verenigingen 
al gerealiseerd 

 
 

 

Inregelen systemen 8 Energie die je niet gebruikt kost het minst.  
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5. Realisatie energieneutraal 

Op basis van de energiefactor kan je bepalen welke mate van inspanning er nodig is om een sportaccommodatie 

energie neutraal te maken. 

Vereniging Energiefactor 

DFC 2,36 

Dubbeldam 2,94 

EBOH 2,11 

FC Dordrecht amateurs 2,62 

GSC/ODS 0,07 

RCD 1,89 

sc Emma 2,05 

SSW 1,78 

SV Oranje Wit 1,48 

Wieldrecht 2,15 
 

De energiefactor geeft de verhouding tussen het verbruik en de energie die zelfgeproduceerd kan worden. In 

deze eerste opzet wordt uitgegaan van elektriciteit. 

 Energiefactor  Realisatie Periode 

0 – 1 Energieleverancier Super eenvoudig 3 maanden 

1 – 1,5 Energieneutraal Eenvoudig 3 maanden 

1,5 – 2,0 Energie besparen Kleine aanpassingen 3 – 6 maanden 

2,0 – 3,0 Energie behouden Meerdere aanpassingen 6 – 12 maanden 

  

Voor nu en in de toekomst, dient er een balans te worden gevonden tussen productie energie, opslag en kosten.  
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6. Continuïteit, Investering en Kosten  

Verenigingen zijn erbij gebaat dat het kosten niveau weer teruggaat naar dat van voor de crisis. Iedere maand 

vertraging zorgt voor hogere kosten. 

 


