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Betreft: Compensatie stijging energie prijzen 

Geacht college, 

Het onderwerp van gesprek in Nederland dit jaar is de stijging van de energie prijzen. Inmiddels zijn er 

door de landelijke overheid maatregelen afgekondigd voor o.a. particulieren en bedrijven. Voor 

verenigingen en andere organisaties is het nog onduidelijk of, en zo ja op welke wijze, er 

compensatiemaatregelen zullen volgen.  

Ook wij als voetbalvereniging Sportclub Emmeloord worden binnenkort geconfronteerd met de forse 

stijging van de kosten voor elektriciteit en gas.  

 
 

Vandaar dat wij ons richten tot u, omdat het voor ons vijf voor twaalf is en wij anders op korte termijn 

maatregelen zullen moeten afkondigen. 

 

Maatregelen die wij niet willen nemen omdat wij het belangrijk vinden dat we op een gezonde wijze 

kunnen sporten. Ook zullen de consequenties gevolgen hebben voor de jeugdteams, waar sporten 

juist zo belangrijk is. Van de ruim 650 leden is meer dan de helft 18 jaar of jonger. Daarnaast willen 

wij voorkomen dat juist diegenen, die het niet meer kunnen betalen (door de hogere contributie), 

straks moeten stoppen met voetballen.  

Uiteraard zijn wij de gemeente erkentelijk voor de zeer prettige samenwerking. Toch doen we vanuit 

Sportclub Emmeloord een beroep op de gemeente Noordoostpolder om te kijken naar tijdelijke 

compensatiemaatregelen, waarbij zeer zeker open staan voor andere oplossingen. Hierbij onder 

andere doelend op het gebruik van de aanwezige lichtmasten. 

Als bestuur is het duidelijk dat wij dit niet zomaar kunnen betalen c.q. accepteren zonder vergaande 
consequenties. Ofschoon we de nodige energie besparende maatregelen hebben getroffen, moeten 
wij als bestuur ook de volgende opties kritisch overwegen: 
 
a) De stijging doorbelasten in de contributies vanaf 1 januari 2023. Dit betekent dat onze contributies 
met circa 50% omhoog zullen gaan.  
 
b) De extra kosten doorberekenen in bijvoorbeeld onze kantineprijzen. Dit zal als gevolg hebben, dat 
onze consumpties 2x zo duur worden en er daardoor waarschijnlijk juist minder wordt verbruikt.  
 
c) Het beperken van het douchen – bijvoorbeeld om het doordeweeks niet toe te staan. Uit oogpunt 
van gezondheid en zeker in de winterperiode niet aan te bevelen.  
 
d) Het beperken van het gebruik van elektriciteit o.a. geen licht aan op het (trainings-) veld. Dit zal 
betekenen dat wij voor een groot deel van het jaar de doordeweekse trainingen moeten beperken.  
 
e) Combinatie van bovenstaande opties. 



Uit analyse is gebleken dat de huidige energiekosten grotendeels worden veroorzaakt door de 

aanwezige veldverlichting, op zowel hoofveld, als veld 3. Het vervangen van de huidige lampen voor 

LED verlichting zal een enorme besparing op het energieverbruik opleveren. De aanwezige 
verlichtingsmasten op het sportcomplex van Sportclub Emmeloord zijn eigendom van de gemeente. 

Sportclub Emmeloord maakt als huurder gebruik van de faciliteiten welke behoren bij het 

sportcomplex, met dien verstande dat de kosten voor energie voor haar rekening zijn. 

Vanuit Sportclub Emmeloord doen wij een verzoek aan de gemeente Noordoostpolder om de 

vervanging van deze lampen nogmaals op de agenda te zetten, alsmede het verzoek om te kijken 

naar financiële hulp voor op de korte termijn.  

In afwachting van uw reactie.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Hoofdbestuur Sportclub Emmeloord 

Gert Verduin & Jeroen van der Zwaard  


