
Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert 
zakelijke projecten die een positieve bijdrage 
leveren aan de verduurzaming van Nederland.

Heeft jouw sportvereniging plannen om te
investeren in de sportaccommodaties?
Of het nu gaat om een verbouwing van  
de kleedkamers, uitbreiding van het clubhuis of 
verduurzaming van het sportpark, investeren
kost geld. De Sportlening van het 
BNG Duurzaamheidsfonds biedt uitkomst. 
Met de Sportlening kun je de werkzaamheden 
meteen laten uitvoeren zonder eerst te sparen 
of de reserves aan te spreken. Samen maken 
we jouw vereniging klaar voor de toekomst!

www.sportlening.nl

Voor een duurzamer 
Nederland

Investeren in je 
sportaccommodatie?

http://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/maatwerklening


Deze verenigingen gingen je al voor
met een Sportlening: In zes stappen van idee naar realisatie!

Het aanvraagproces van de Sportlening bestaat uit zes stappen. Lees hier wanneer je een lening
kunt aanvragen, wat je nodig hebt en welke stappen je doorloopt. Neem online deze stappen:

MOLENDUINBAD NORG

Locatie: Norg (gemeente 
Noordenveld)

Financiering voor: Warmte-
pompen, het plaatsen van 
zonnepanelen en dakrenovatie 
en -isolatie.

Resultaat: Het zwembad
bespaart door inzet van warmte-
terugwinning en twee warmte-
pompen 60% aardgas en
verstookt op jaarbasis straks
zo’n 50.000 m3 minder gas.
Het meerverbruik aan
elektriciteit voor de warmte-
pompen wordt opgelost door 
zonnepanelen op het dak 
te plaatsen, nadat het dak 
vernieuwd en geïsoleerd is.

AMSTERDAMSE TENNIS-
CLUB KADOELEN

Locatie: Amsterdam

Financiering voor: Nieuw
clubgebouw met zonne-
panelen, warmtepomp en 
warmteterugwininstallatie.

Resultaat: 
Het BNG Duurzaamheidsfonds 
financiert de bouw van 
het clubhuis, zodat de vereniging 
een toekomstbestendige club 
kan zijn waar mensen veilig 
kunnen sporten.
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1.
Duurzaam 

idee

2. 
Borgstelling 

bij SWS

3. 
Aanvragen 

lening

5. 
Offerte

6. 
Bouwdepot

4. 
Beoordeling van 

de aanvraag

Sportlening Sportlening 
aanvragen?

Voor sportverenigingen aangesloten bij NOC*NSF, 
sportstichtingen, koepelorganisaties in de sport en
vergelijkbare sportorganisaties. Meer informatie:

www.sportlening.nl
√   Voor projecten van € 10.000,- tot € 1.000.000,-

√   Marktconforme rente

√   Maximale looptijd van 15 jaar

√   Financiering tot 100% met borging SWS/gemeente 

      (geen eigen inbreng vereist).  SWS borging tot maximaal

      € 250.000,-

√   Afsluitvergoeding van 0,5%, met een minimum van € 350,-  

      en een maximum van € 1.250,-

√   Boetevrij vervroegd aflossen

De hierin opgenomen informatie is uitsluitend informatief en van algemene aard 
en kwalificeert niet als enige vorm van advies of aanbeveling. SVn heeft de hierin 
opgenomen informatie zorgvuldig opgesteld, maar mogelijk kan de informatie niet 
(meer) kloppen of voor u passend zijn.

https://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/leningen/sportlening/aanvraagproces-sportlening/
http://www.sportlening.nl

