
ENERGY BATTLE 2016
 

- BATTLE SESSIE 1-

Hoofddorp, 23 november



1. Introductie

• Doel BATTLE SESSIES

• Stand van zaken ENERGY BATTLE

Zonnepanelen
-     Elke overstapper op zonnepanelen levert 5 punten op
- Daarnaast voor elke 5 panelen 1 punt erbij (14 panelen = 

5+2=7 punten)
- Registratie door insturen aankoopfactuur door club (15 nov 

‘16 – 15 nov ‘17)

Groene Stroom
-     Elke overstapper op groene stroom levert 5 punten op
- Grote overstappers (>10.000 Kwh) tellen 3x mee (15 pnt)
- Aanmelding/registratie via website Tegenstroom of 

insturen overstapbewijs door club (15 nov ‘16 – 15 nov ‘17)
Awareness

Award

http://www.energybattle.nu/


Agenda

1. Welkom, introductie en agenda
2. Voorstelronde
3. Inzichten uit de installatieronde
4. Rondje langs de velden 
5. Duurzaamheid, waarom? - Tegenstroom
6. Duurzaamheid, hoe? - NMCX
7. De Toolbox
8. Next steps - InHolland
9. Communicatie

10. Afsluiting



2. Voorstelronde

Pieter Verhoogt
Voorzitter EB-team
Game-management
Relatie gemeente

Ellen Verhoogt
communicatie & 
financiën 

Henri Volkers
Techniek, website

Gerard Meijer
Techniek, monitoring- 
systeem

Gert-Jan Regtuit
Relatie bedrijven (Toolbox)
Coördinator techniek



3. Inzichten installatieronde

• Installatie van het Energie Monitoring Systeem (EMS) was 
gelijk extra check op elektrotechnische  installatie

• Bevindingen:
• Fase en nul aansluiting omgewisseld
• Aansluitdraden niet of onvoldoende aangedraaid
• Driefasen aansluiting ongelijk afgezekerd
• Driefasen aansluiting zwaarder afgezekerd dan bekabeling 

aan kan
• Fasenvolgorde niet volgens specificatie
• Overbelaste groepen, met name in de keukens



4. Rondje langs de velden

• Hoeveel leden? Hoeveel velden?

• Waar vermoeden jullie kansen om besparingen te realiseren?

• Hoe denken jullie de leden van de vereniging te betrekken bij 
de ENERGY BATTLLE?

MHC De Kikkers
Hockey
Nieuw-Vennep

SV Hoofddorp
Voetbal
Hoofddorp

RKSV Pancratius
Voetbal
Badhoevedorp

TV Rijsenhout
Tennis
Rijsenhout

TC Zwaanshoek
Tennis
Zwaanshoek

MHC De Reigers
Hockey
Hoofddorp

Hoofddorp Pioniers/
ETO    
Honkbal, Hoofddorp



5. Duurzaamheid, waarom? 

• Tegenstroom

• Andrea van de Graaf





Wat is er aan de hand?

• Aarde warmt op: 2015 warmste jaar ooit

• Overstromingen en droogtes, steeds extremer

• Mislukte oogsten, hongersnood

• Mensen op de vlucht

• Chaos



Wie zegt dat…?

• Klaas Knot
• ABP
• De Paus
• Philips, Coca Cola, Unilever, 

Google
• 195 wereldleiders
• Leonardo DiCaprio….



Carbon Bubble…. Wat?

• Oliereserves kunnen niet worden gebruikt
• Veel investeringen in olie zijn waardeloos
• Geld weg….. (stranded assets)

Hebben wij daar last van?

 

Onze pensioenfondsen 
investeren massaal in olie!



100% duurzaam in 2030, kan het?

• Technisch? Ja

• Financieel? Ja

• Mensen/personeel: Ja

Het KAN als we WILLEN

Is het makkelijk? 



Wat levert het op?

• Betaalbare energie

• Onafhankelijkheid, veiligheid

• Heel veel banen

• Behoud van de aarde….



Wat kunnen jullie doen?

En wat levert het op?



Doen jullie mee?



6. Duurzaamheid, hoe?

• NMCX, Centrum voor duurzaamheid

• Jorrit Leiting



Visie op duurzaamheid

Jorrit Leijting, Projectleider Energie



Visie op duurzaamheid
Het Klimaatakkoord

❖  Opwarming aarde beperken tot max. 2 graden maar liever 1,5 graad

Het Energieakkoord

❖ 14% hernieuwbare energie in 2020 (16% in 2013)

❖ 1,5% energiebesparing per jaar

❖ 100 PJ besparing in 2020

ENERGIETRANSITIE



Waarom verduurzamen?

Doel 1: €€€
Want besparen is geld vergaren

Doel 2: de aarde, het klimaat, de gezondheid van iedereen

Doel 3: Voorkomen van chaos, oorlogen



Hoe verduurzamen?
STAP 1: Verlaag het energieverbruik

STAP 2: Wek duurzame energie op

STAP 3: Koop (lokale) duurzame energie



Subsidie
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie 
sportaccomodaties (EDS)

❖ 6 miljoen subsidie

❖ Per 2 januari 2017

❖ 30 % van materiaalkosten

❖ Energieadvies (EPA) voor groot deel bekostigd (€ 500,-)

❖ Tussen € 3000,- en € 125.000,-



Lening
❖ Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

❖ Kosteloze borgstellingsregeling

❖ SWS werkt samen met Triodos, Rabobank en ABN-AMRO

❖ Rente 2,5 – 4 %

❖ Vrije keuze bank!



Lease
Sportstroom ondersteunt verenigingen met verduurzamen waaronder:

❖ Energie Prestatie Advies (EPA of energiescan)

❖ Verkoop/lease LED verlichting en zonnepanelen

❖ Collectieve inkoop van stroom

Vrije keus in lease-organisatie!



Energieke regio Haarlemmermeer
Verduurzamingstraject voor bedrijven, maatschappelijk vastgoed en 
verenigingen

❖ Ondersteund en begeleid door NMCX en Stichting Energieke regio

❖ Lokale adviseurs

❖ Van Quickscan naar BigScan

❖ Nadruk op binnencomfort, energiezuinigheid en verdiencapaciteit

❖ Ambassadeurschap



Neem contact op met
Jorrit Leijting

Projectleider Energie

06 51431730

Jorrit.leijting@nmcx.nl



7. De toolbox

• Doel toolbox

• Procedures om tot afspraken/offertes/deals te komen

• Introductie van de partners & proposities



Toolboxpartners & proposities

• 100% groene stroom

• Scherpe tarieven voor clubs en leden

• Consultancy duurzaamheid

• Visieontwikkeling en implementatie

• Zonnestroom voor clubs en leden

• Gratis dak scan

• Spaarsysteem voor clubs

• Marketing tools voor ledenacties

• Support bij crowd funding

• Energiezuinige keukenapparatuur

• Minimaal 15% korting op factuur



Toolboxpartners & proposities

• Inpandig verlichting techniek

• Gratis analyse scan

• Goud, zilver en brons advies incl. terugverdien

• Led veldverlichting

• Offertes incl. gratis business case

• 5 jaar garantie of 2 jaar onderhoud

• Zonnepanelen voor clubs en leden

• Spaarsysteem voor clubs

• Kostenloze schouw op locatie

• Rendement berekening op basis van verbruik



8. Next steps

• Product development

• In Holland



Een mobiele app
Een project vanuit Hogeschool Inholland



De opdracht

▶ Twee minor opleidingen – twee groepen:

▶ Mobile

▶ Cloud



Het bouwen van een API

▶ Geeft applicaties toegang tot de data

▶ Is nu compleet



Wat kan een app?

▶ Notificaties sturen

▶ Constant standen bijhouden

▶ Altijd weten of er iets aan de hand is



Werkwijze

▶ Vergaderingen

▶ Veel feedback

▶ Pseudo-scriptie



Waar zijn wij nu mee bezig?

▶ Prototype: klikbaar model

▶ Drie apps: Android, Windows, en iOS





9. Communicatie

• Deelnemersbordjes
• Media partners
• Sociale media
• Persbericht

www.energybattle.nu

Facebook: energybattle2016

Twitter: @energybattle_nu



10. Afsluiting

• Bruikleenovereenkomst

• BATTLE SESSIE 2 en 3:  
• woensdag 11 januari
• woensdag 8 maart


