
Waarom wordt de installatie op deze wijze gefinancierd? 
De aanschaf van de installatie vraagt een grote in-
vestering van circa € 40.000,-. Stichting Sportcentrum 
De Woerd (SSDW) heeft zoals u weet recent flink ge-
investeerd in een nieuwe accommodatie en kan deze 
investering niet zelf doen. Daarnaast schept zij graag 
de mogelijkheid aan haar huurders, gebruikers en ach-
terban deel te nemen aan een verduurzaming van de 
accommodatie.

Waar worden de zonnepanelen geplaatst? 
De zonnepanelen worden geplaatst op het dak boven 
de kleedkamers. Afhankelijk van het type en positione-
ring worden er circa 144 geplaatst.

Wat is het totale jaarverbruik van FC Driebergen? 
Totale jaarverbruik is circa 96.000 kWh, waarvan het 
overgrote deel (circa 90%) wordt verbruikt door de 
lichtmasten.

Waarom wordt niet het gehele jaarverbruik opgewekt? 
In totaal verwachten we circa 35.000 kWh per jaar op 
te wekken. Tijdens de nieuwbouw van het clubhuis is 
het dak boven de kleedkamers versterkt en geschikt 
gemaakt voor het plaatsen van 144 zonnepanelen.

Wie zijn de doelgroepen voor deze actie? 
Doelgroepen zijn de huurders/gebruikers met hun 
achterban (leden, ouders, commerciële partners) en 
gewoon mensen of bedrijven die dit groene initiatief 
steunen.
 
Wat is de minimale inleg? 
De minimale inleg bedraagt € 250,-. We willen graag 
iedereen de mogelijkheid geven mee te doen en tevens 
het aantal deelnemingen beheersbaar houden.

Kan ik meer inleggen? 
Ja, u kunt intekenen in veelvouden (participaties) van 
€ 250,-. Ook is het natuurlijk mogelijk met een aantal 
mensen of een team een paneel te financieren. 

Hoeveel panelen zijn er beschikbaar? 
Er zijn momenteel 144 panelen beschikbaar. Het afge-
nomen paneel wordt op naam gezet van een persoon, 
bedrijf of instelling of natuurlijk per groep.

Kan ik mijn ingelegde geld opeisen? 
Nee, dat kan niet. De inleg is vrijblijvend en wordt ge-
zien als gift.

Hoe verloopt de toewijzing van panelen bij te veel 
vraag? 
Indien er meer vraag is dan aanbod zal de gift gebruikt 
worden om de resterende kosten te financieren. Uw 
naam wordt uiteraard toegekend aan een paneel.

Wie wordt eigenaar van de installatie? 
SSDW, de eigenaar en exploitant van het Sportcentrum. 

Is de inleg overdraagbaar? 
Nee, de inleg is niet overdraagbaar. U kunt wel een 
keuze maken op wiens naam het paneel komt.

Wat zijn de risico’s voor mij als deelnemer? 
De risico’s zijn beperkt tot het ingelegde bedrag. SSDW 
zorgt voor het onderhoud, de opstalverzekering, in-
ning van de SDE+ subsidie en de robuustheid van zon-
nesystemen. 

Wanneer verneem ik of het project doorgaat en of ik 
certificaten toegewezen heb gekregen? 
Half februari 2016 verwachten we dit bekend te kun-
nen maken via een e-mailbericht bij deelname en via de 
website van FC Driebergen. Doorgang van het project 
en de toewijzing van het aantal panelen is afhankelijk 
van het aantal inschrijvingen en de definitieve kosten 
voor implementatie.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Binnen 8 kalenderdagen na verzoek dient u het geld te 
betalen op het daarvoor opgegeven rekeningnummer.

Maakt de SSWD gebruik van subsidies? 
Ja, er wordt gebruik gemaakt van SDE+ subsidie. Dit 
betekent dat de terugverdientijd afhankelijk is van 
de initiële inleg. Dus hoe meer giften, hoe sneller er 
rendement voor de verschillende huurders/gebruikers, 
waaronder FC Driebergen, kan worden gegenereerd.
 
Moeten er bomen worden verwijderd voor een opti-
maal resultaat? 
Door de keuze van de techniek is het onwaarschijnlijk 
dat er bomen verwijderd moeten worden. Schaduwval 
wordt opgevangen door slimme apparatuur die het 
desbetreffende paneel (tijdelijk) uitschakelt. Mocht er 
toch een boom moeten wijken dan zal deze herplant 
worden 

Wat is de rol van Heuvelrug Energie coöperatie (Hé)? 
Inwoners van de Utrechtse Heuvelrug hebben een ei-
gen energiecoöperatie opgericht. Deze coöperatie heet 
Heuvelrug Energie (Hé). Doel van Hé is om de Utrechtse 
Heuvelrug energie neutraal te maken door het uitvoe-
ren van duurzame energieprojecten en het gebruik van 
groene energie uit de eigen regio te stimuleren. Hé is 
een organisatie bestaande uit vrijwilligers en onder-
steunt SSDW en FC Driebergen bij het tot stand komen 
van dit project. Zo heeft zij onder meer de business 
case doorgerekend, documentatie opgesteld en SDE+ 
subsidie aangevraagd. De vrijwilligers van Hé die SSDW 
ondersteunen, zijn tevens ouders van voetballende kin-
deren bij FC Driebergen. Wilt u meer informatie over 
Hé? Kijkt u dan op www.heuvelrugenergie.nl.
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