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Energiescans sportverenigingen Brielle

Geachte mevrouw Roskam,
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 16 maart ontvangt u hierbij de offerte voor energiescans
bij sportverenigingen.
AANLEIDING
De gemeente Brielle organiseerde in 2015 samen met Stimular een bijeenkomst voor
sportverenigingen over energiebesparing. De verenigingen waren enthousiast, maar lopen aan
tegen de verdere uitvoering van maatregelen, mede doordat de subsidieregeling waarover is
gesproken al snel uitgeput was. De gemeente Brielle wil de verenigingen met serieuze interesse
een stap verder helpen met een energiescan.
DOEL
Maximaal 5 sportverenigingen een stap verder helpen met energiebesparing door middel van
een energiescan.
WERKWIJZE

EN

ACTIVITEITEN

De gemeente Brielle schrijft sportverenigingen aan met het aanbod voor een gratis energiescan.
Stimular maakt een opzet voor de brief. De verenigingen melden zich bij Stimular aan voor de
scan. Stimular plant een afspraak in en geeft door welke gegevens verzameld dienen te worden
(o.a. energiefacturen). Vervolgens bezoekt Stimular de vereniging. Tijdens het bezoek worden
de wensen en mogelijkheden van de vereniging besproken t.a.v. grote investeringen
(zonnepanelen, nieuwe veldverlichting e.d.) en wordt een ronde door het gebouw gemaakt op
zoek naar besparingsmogelijkheden. Binnen enkele weken na het bezoek, stuurt Stimular een
rapportage van de energiescan naar de vereniging.
De rapportage bestaat uit:

Korte inleiding

Analyse van het energieverbruik en de energiefacturen

Overzicht van quick-wins: maatregelen die (vrijwel) niets kosten en direct een bespring
opleveren.

Overzicht van grotere maatregelen die om een investering vragen. Voor deze maatregelen
wordt een indicatie van kosten, besparingen en de terugverdientijd gegeven. Per maatregel
is aangegeven of deze in aanmerking komt voor subsidies en zoja, welke. Er wordt
aangegeven wat de invloed van de subsidie is op de kosten en de terugverdientijd van de
maatregelen.

Omschrijving van belangrijkste uitgangspunten, voorwaarden en procedure van de
relevante subsidieregelingen.

Stichting Stimular
Bezoek- en postadres:
Scheepmakershaven 27c
3011 VA Rotterdam

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

010 - 238 28 28
010 - 437 93 03
mail@stimular.nl
www.stimular.nl

Inschr. K.v.K. 41133987
Bankrel. ABN/AMRO
Rekeningnr. 48.16.24.856
BTW nr. NL-8023-04461 B01

De verenigingen bespreken de energiescan binnen het bestuur en kunnen daarna aan de slag
met het uitvoeren van maatregelen. Optioneel kan Stimular ook het vervolgtraject
ondersteunen. Hiermee wordt de drempel verlaagd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Deze
ondersteuning kan bestaan uit hulp bij opvragen en beoordelen van offertes, voorbereiden van
de subsidie-aanvraag, meedenken over praktische knelpunten bij uitvoering e.d. (mede naar
wens van de vereniging).
PLANNING
Vanwege de doorlooptijd van het plannen, uitvoeren scan, bespreken in bestuur, offertes
opvragen en uiteindelijk subsidie aanvragen, is het aan te bevelen de scans uiterlijk rond de
zomer 2016 uit te voeren. Dan is er daarna voldoende tijd om een subsidie-aanvraag op 1-12017 goed voor te bereiden.
TIJDBESTEDING

EN

BEGROTING

De geraamde tijdsinvestering van Stimular bedraagt 8 uur per energiescan. Het uurtarief van
Stimular in 2016 bedraagt € 109,- (excl. BTW, incl. reis en productiekosten). De kosten vanuit
Stimular zijn daarmee € 872,- (excl. BTW) per scan. Bij 5 energiescans komt dit uit op
€ 4.360,- (excl. btw). Desgewenst kunnen ook minder of juist meer scans worden uitgevoerd.
Indien aanvullende ondersteuning gewenst is, stelt Stimular voor om dit op basis van werkelijk
bestede uren te doen (€ 109 excl. btw per uur). Per vereniging kan een maximum van
bijvoorbeeld 6 of 8 uur worden gesteld.
OPDRACHT

EN

ONDERTEKENING

Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zie
www.stimular.nl/voorwaarden.
Wilt u zo vriendelijk zijn deze offerte te aanvaarden door deze schriftelijk te bevestigen onder
vermelding van "Energiescans sportverenigingen Brielle".
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze offerte, dan kunt u contact opnemen met
Stefan Romijn (010 – 238 28 27) of Adriaan van Engelen (010 - 238 28 20).

Met vriendelijke groet,

t 010 – 238 28 27
e s.romijn@stimular.nl

