
Bouwen van een energie-neutrale 

sportaccommodatie in eigen beheer! 

Pilot  

F.C. Oldemarkt 

http://www.overijssel.nl/


Kengetallen van F.C. Oldemarkt 

Vereniging 
 

- 1932,  

- 350 leden  

- Vier seniorenteams 

- 35+ D en 35+ H 

- 13 jeugdteams   

Oude accommodatie  

 
- 4 bouwfasen, niet toegankelijk voor rolstoel! 

- Kantinedeel > 25 jaar , niet geïsoleerd, oude CV installatie 

- Toiletgroep brrrrrrr. , Keuken verouderd , EHBO afgetimmerd in berging 

-  4 kleedkamers + 1 voor scheidsrechter (afgekeurd!)   



Duurzame nieuwbouw als uitgangspunt! 

3D schets: 2009 

Seizoen 2009/2010 
 

- Energieneutraal  

- Onderhoudsvriendelijk  

- Functioneel, 6 kleedkamers, terras! 

- Sfeervol  

- Lange termijn > 25 jaar 

- Samenwerken en ontwikkelen met lokale partijen 

   



Voordelen van duurzaam bouwen  

Vereniging  Besparen op verbruikslasten fossiele energie! 
  Besparen op onderhoud door vrijwilligers  
  Toename comfort 
   
Doelgroep:   Voetballers (sporters) als doelgroep voor 
   bewustwording energieverbruik 
 
Algemeen:      Toekomstwaarde door o.a.  
  Sport tegenhanger bewegingsarmoede  
  Spelenderwijs aanleren teamsport en lifetime skills  
  Leefbaarheid in dorp  
 
Innovatie:   Stimuleert innovaties in de bouw 
  via lokale ondernemers (sponsors!)   
 
 



Dikke schil, gebouw gebonden installatie, Vloerverwarming lage temp., 

warmtepomp met open bron,  PV- panelen 126 m2 opbrengst 16.500 Kwh, 18 

zonthermische panelen aandeel 48%, Energiezuinige verlichting.  Aansluiting 

electriciteitsnet (saldering) en gas (legionella bestrijding + back up).  

Ontwerp techniek:  

Trias Energetica 

 

Op basis van 

geschat  

Ruimte gebruik  

en  

o.a. 21.000 

douchebeurten 



F.C. Oldemarkt; 

• Instemming Leden via ALV  voor privatisering (oprichting Stichting) 

• Instemming voor investering   

• Toezegging inzet leden voor zelfwerkzaamheid. 

• Instellen bouwcommissie! 

 

 
 

 

DB vraagt om duurzaam verenigen! Duurzaam bouwen vraagt om samenwerking 



Oprichten stichting Sportpark Oldemarkt (privatisering) 

 

• Meer invloed op nieuwbouw accommodatie  

• o.a. met oog op duurzame uitgangspunten. 

• En met oog op door gemeente berekende huursom. 

 

• Gunning opdrachten aan locale partijen (sponsors)!  

 

• BTW voordeel voor gemeente !!!! 

 

• Afstemmen met de belastingdienst !!!!!!!!!!!!! 

 

 
 

 

DB vraagt om duurzaam verenigen! Duurzaam bouwen vroeg bij F.C. Oldemarkt om  

een andere organisatievorm! 



PRIVATISERING F.C. OLDEMARKT 

 

Gemeente 

Stichting 

Bestuur 

Bouwcommissie 

Fiscus! 

Uitvoerende partijen! 

http://www.google.nl/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.kearn.nl/joomla/images/stories/vergaderen.jpg&sa=X&ei=f44wTN2-L9yhOMnigdAB&ved=0CAUQ8wc4Ag&usg=AFQjCNFZoIkB0sXkGFHr4RlpbTsNqlA5iA
http://www.google.nl/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.radio1.be/files/images/r1_pepi_ambtenaar_0.jpg&sa=X&ei=To0wTO6gD9-HOPCCgNgB&ved=0CAUQ8wc4VQ&usg=AFQjCNFK_nIm15T0mSb57n0br_ys3pl1dg


Overzicht oogt simpel maar 

praktijk is complex 

– Er ligt geen draaiboek over te doorlopen proces!  

– Draagvlak bij gemeente loopt over veel schijven 

– Draagvlak binnen vereniging is er, maar geduld raakt op 

– Contacten met adviseurs en opdrachtnemers 

– Vrijwilligers versus “professionals” 

– Lokaal geheugen is zeer dynamisch  

– Vertrouwen  

– Tijdsdruk 

– Kansen 

– Tegenvallers 



Kosten energiemaatregelen bij nieuwbouw 

Kosten nieuwbouw           677.000   Euro 

Kosten planvoorbereiding            50.000   Euro 

Overig (leges, nuts, riolering, weg, sloop)         75.000   Euro 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal plaatje             802.000  Euro 

 

 

(Voor) investering Energiemaatregelen  = 120.000 Euro 

 

16,5 % van 727.000 

 

Terugverdientijd = +/- 15 jaar!             

---------------------------------------------------------------------------------- 

DB subsidies     80.000 Euro =  11% van 727.000 Euro  



Tips van F.C. Oldemarkt 

1. Ontwikkel als club een eigen visie 

2. Kijk hierbij verder dan de korte termijn 

3. Bouw aan en verbind netwerken  

4. Tekenen en rekenen is vanaf het begin belangrijk 

5. Zorg dat je afspraken goed schriftelijk vastlegt   

6. Kijk om je heen, ga niet onnodig zelf het wiel uitvinden. 

 

CONCLUSIE: KOM IN CONTACT MET……………..  

 
www.duurzaamverenigen.nl 



 



 

Samenwerken tussen Professionals & vrijwilligers  

is een mooie uitdaging! 

Gemeente Steenwijkerland 

Installatiebedrijf Vredenburg  

Bouwbedrijf Poelsema  

Architect Kristinson 

Metaalbedrijf Pompstra 

Grond en straatwerk Jos de 

Kleine 

Etc.  

Bestuur F.C. Oldemarkt 

Stichting Sportpark 

Oldemarkt 

Bouwcommissie F.C. 

Oldemarkt  

Vele bouw- vrijwilligers 



Tabel 1:        Algemene kenmerken MKBA  (Bus 2015)  

                   (inspiratie Sev 2005 met aanvulling begrip impact (Faber et al. 2015).  
Input  Througput Output  Throughcome Outcomes  
  Activiteiten  

  
  Effectiviteit  Doorwerking  

Bronnen  

die door 

stakeholder(s

)   

beschikbaar 

worden 

gesteld 
  

Om van input 

output te maken 

moeten er 

activiteiten 

worden 

ontplooit. 

Tijdens deze 

activiteiten voegt 

stakeholder(s) 

meerwaarde toe. 

Efficiency gaat 

over de 

verhouding 

tussen input en 

output (intern).  

Tastbare 

resultaten die 

de 

stakeholder(s) 

voortbrengt en 

levert aan 
klanten. 

Mate waarin 

vooraf gestelde 

doelen over 

output en 

outcome worden 

gerealiseerd. 

Er wordt geen 

relatie gelegd met 
de input. 

De uiteindelijke 

effecten die de 

output weet te 

bewerkstellingen 

bij mensen in de 

maatschappij 

vormt de outcome. 

  

 Direct zichtbaar  
  

  

 

 

 

 

Impact 

Effecten die 

na langere 

tijd 
optreden!   

- Bedoeld en onbedoeld. 

- Positief of negatief 

- Gevolg output of externe factoren 
  

Financiële           

Personele       

Materiële       

Netwerk       

Goodwill       

        



Tabel 2  Overzicht maatschappelijke  “kosten” en baten   

                accommodatie Oldemarkt  (Bus 2015)   
Voetbal Nieuwbouw  

Buitensportaccommodatie  

 

Kosten Baten 

E
c
o

n
o

m
is

c
h

 

Aspecten die vaak onder 

de aandacht zijn bij 

beslissers vanuit de 

publieke sector 

- Grondkosten 

- Aanleg/Bouwkosten 

- Leges 

- beheer onderhoud 

  Exploitatie (bewijslast 

vereniging) 

- Eigendomsverhoudingen  

- BTW 

- OZW 

….. 

Aspecten die meestal 

niet in beeld zijn bij 

publieke sector.  

  

Aansluiting Nutsvoorz. 

Verzekering, Beveiliging, 

Plankosten 

(voor derden)  

Duurzaamheid? 

Toekomstwaarde? 

Verbinden diverse sectoren? 

N
ie

t 
E

c
o

n
o

m
is

c
h

 

Aspecten die vaak onder 

de aandacht zijn bij 

beslissers vanuit de 

publieke sector 

  Eigen zichtbaarheid (naamsbekendheid) 

Politieke winst (gunfactor) 

Leefbaarheid 

Gezondheid 

Aspecten die meestal 

niet in beeld zijn bij 

publieke sector.  

Besparing inzet vrijwilligers 

Politiek:  (kans op conflicten) 

                 (tijdsinvestering) 

 

- Organiseren zelfredzaamheid bij 

  projectplanning/ management 

- Innovatief aanbesteden 

- Versterken lokale netwerken 

- Betrouwbare overheid! 

 
 

 


