Duurzaamheid
voor Verenigingen
WAAROM SSNB?
SSNB is al jaren dé partner voor sporten en bewegen in Noord-Brabant. Wij zijn
onafhankelijk en objectief in onze advisering. Door sportverenigingen te helpen
verduurzamen, dragen wij bij aan vitale en toekomstbestendige sportverenigingen
én een beter milieu. Daarnaast ondersteunt SSNB verenigingen met Personeelsdiensten (werkgeverschap) en gemeenten in Noord-Brabant bij bijvoorbeeld het
opstellen van een nieuwe sportvisie en de uitvoering daarvan.

BENIEUWD NAAR WAT SSNB VOOR JOUW SPORTVERENIGING
KAN BETEKENEN?
Wij helpen jouw vereniging op basis van mogelijkheden binnen de club stappen te
zetten op het gebied van het verduurzamen van jullie sportaccommodatie.
Kijk snel op ssnb.nl/duurzaam of neem direct contact op met Miriam van Moll.

Miriam van Moll
Projectleider Duurzaamheid
06 20 49 19 09
m.v.moll@ssnb.nl

SSNB Sportservice Noord-Brabant
Torenallee 3 | 5617 BA Eindhoven | 088-2468111 | info@ssnb.nl

Als sportvereniging kun je tegenwoordig niet meer om het thema
duurzaamheid heen. Als bestuurder
is het alleen niet eenvoudig om hier
goede keuzes in te maken. Vooral de
investering is daarbij een grote uitdaging; investeren in duurzaamheid
bespaart de vereniging uiteindelijk
veel geld, maar om het geld daarvoor vrij te maken is niet eenvoudig.

SSNB VOOR JOUW
VERENIGING

SSNB HELPT VERENIGINGEN
VERDUURZAMEN
SSNB helpt verenigingen al jaren om
goede keuzes te maken rondom het
thema duurzaamheid. Ook ondersteunen wij verenigingen bij de uitvoering
en realisatie van duurzaamheidstrajecten. Wij hebben de adviseurs, ervaring
en expertise in huis om jouw sportvereniging hierbij volledig te ontzorgen.
Over de kosten van onze ondersteuning
hoef je je geen zorgen te maken. SSNB
krijgt subsidie vanuit de Provincie,
omdat wij de belangrijkste uitvoeringspartner in Noord-Brabant zijn. Zodoende
kunnen wij onze diensten geheel kosteloos aan verenigingen aanbieden. Op
deze manier hebben wij de afgelopen
jaren al honderden sportverenigingen in
de provincie geholpen bij de verduur
zaming van sportparken en accommodaties.
Zo houden wij Brabant in beweging!

DUURZAAMHEID: WAAR KUN
JE ALS VERENIGING MEE AAN
DE SLAG?
Verenigingen besparen dankzij de
ondersteuning van SSNB direct al veel
geld. Door te investeren in een duurzame sportomgeving maken wij verenigingen fit-for-the-future. Hierbij richten

wij ons zowel op quick-wins en be
sparingsmogelijkheden op korte termijn
om van daaruit ook investeringen met
een hoog rendement, zoals de inzet
van zonnepanelen, te beschouwen.
In de eerste fase van het verduur
zamingsproces kun je als vereniging al
snel duizenden Euro’s besparen op de
jaarlijkse energielasten. Door het uitbannen van plastic en kartonnen bekertjes voor eenmalig gebruik, kun je als
vereniging als snel €1.000 besparen.
Dit kan oplopen tot €3.000 besparing
bij inzameling van petflesjes (en blikjes
vanaf 2023).
Onderstaand een aantal voorbeelden
van duurzaamheidsvraagstukken waar
SSNB vaker bij ondersteunt.
Besparing energiekosten en
CO2-reductie
Stijgende energiekosten vormen
een grote bedreiging voor sport
verenigingen. Gelukkig zijn er goede
oplossingen die helpen om energie
te besparen, zelf op te wekken en
verspilling tegen te gaan.
Denk hierbij aan inzet van o.a. dak/
muur/vloer isolatie, ledverlichting,
zonnepanelen en een warmtepomp.

Circulariteit
De verwerking van restafval is de
afgelopen jaren steeds duurder ge
worden. Door afval goed te scheiden,
hergebruik van materialen en duur
zame aanleg van sportvelden kan al
snel een financieel voordeel worden
gerealiseerd.
Klimaatadaptatie
Vanwege klimaatverandering ont
komen verenigingen er niet aan om
ook aanpassingen in de eigen sport
omgeving te doen. Door o.a. regen
water op te vangen, groene daken en
pleinen te realiseren en schaduwplekken te creëren speel je als vereniging
in op de steeds extremere weer
omstandigheden.
Milieuvriendelijk beheer
Een gezond sportklimaat betekent dat
we het gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen willen uitbannen
op sportvelden. We willen gezond
kunnen sporten in een pesticidevrije
omgeving.
Kortom: genoeg redenen om
samen met SSNB te kijken naar
de verduurzaming van jouw
sportvereniging.

In onze advisering en begeleiding
vinden wij het belangrijk dat we een
aanpak kiezen die gericht is op de
specifieke kenmerken van jouw sportvereniging. Binnen het begeleiding
straject doorlopen we een stappenplan
met elke vereniging. Deze stappen zijn
gebaseerd op de momenten waarop
de meeste sportverenigingen een
helpende hand goed kunnen gebruiken.
Stap 1 – Kennismaking & Quickscan
De Experts Duurzaamheid van SSNB
komt langs om kennis te maken op de
verenigingslocatie. Door middel van
een Quickscan maken we inzichtelijk
welke duurzame maatregelen jouw
vereniging kan nemen.
Stap 2 – Plan van Aanpak
Samen met de bestuurder/project
manager van jouw vereniging stelt de
Expert Duurzaamheid van SSNB een
gefaseerd Plan van Aanpak op.
Stap 3 – Begeleiding & Realisatie
De Expert Duurzaamheid begeleidt
jouw vereniging bij de beoordeling van
offertes en het uitwerken van een
financieringsplan. Hierbij wordt ook
gekeken naar mogelijke subsidies en
externe financieringsmogelijkheden.
Stap 4 - Nazorg
Tijdens de realisatie van de duurzame
maatregelen is de Expert Duurzaamheid jouw vraagbaak. Ook bij even
tuele onduidelijkheden of problemen
staan wij voor jouw vereniging klaar.

