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Sportstroom is een collectief van inmiddels meer dan 1000 sportverenigingen, die in een vrijwillige 
samenwerking afspraken maken met landelijke aanbieders, om op die manier besparingen mogelijk te 
maken voor de deelnemende verenigingen. De belangrijkste producten waarop uw vereniging gegarandeerd 
kan besparen, zijn Energie en Afvalinzameling. 
 
 
Energie 
Het principe binnen de productgroep Energie is dat Sportstroom een prijsafspraak heeft met de contract-
leverancier waarin staat dat zij, i.c.m. gas en electra, te allen tijde goedkoper moeten zijn en blijven dan, in 
ieder geval, de grote drie: Essent, Eneco en NUON. 
  
Op voorhand kunnen we niet vertellen hoe groot het voordeel zal zijn, hiervoor is de bandbreedte te groot. 
De verschillen variëren per vereniging van enkele honderden tot duizenden euro's, afhankelijk van de 
verbruiken, evt. toeslagen die men nu betaalt (en bij Sportstroom niet), leverancier etc. 
Om een goede voordeelberekening te kunnen maken hebben wij de nota's nodig van zowel gas als elektra 
met de jaarverbruiken en de tarieven, want hierop kunt u GEGARANDEERD besparen via Sportstroom.  
 
U ontvangt dan een overzicht waarop de te behalen voordelen zijn onderbouwd; dit doen wij om geen 
'appels met peren' te gaan vergelijken, aangezien er veelal ook allerlei andere kosten worden doorberekend 
door energieleveranciers wat bij Sportstroom niet het geval is. 
 
De deelnemers van het collectief, inmiddels ruim 1100, worden rechtstreeks gefactureerd door de 
leverancier volgens de overeengekomen tarieven. Iedere verenigingen, stichting en bedrijf kan geheel 
kostenloos meedoen, want Sportstroom bestaat door en voor de sportverenigingen. 
 
 
Afvalinzameling 
Het principe binnen de productgroep Afvalinzameling is dat SportStroom een prijsafspraak heeft met een 
landelijke contractleverancier, waarin o.a. staat dat zij, in principe, minimaal 10% goedkoper moet zijn dan 
andere aanbieders (in de praktijk oplopend tot tientallen procenten). 
  
Om er achter te komen hoeveel voordeel dit voor uw vereniging betekent, nodigen wij u uit een 
voordeelberekening te laten maken. U ontvangt dan een offerte via e-mail. 
  
Om een goede voordeelberekening te kunnen maken hebben wij de (jaar) nota's nodig van de 
afvalinzameling met liefst de frequenties van de lediging(en) en de inhoud van de container(s), want hierop 
kunt u GEGARANDEERD besparen via SportStroom. Ziet u onze website voor het aanvraagfomulier 
afvalinzameling. 
  
Door de bemiddeling van SportStroom worden door de contractleverancier geen maandelijkse vaste kosten, 
w.o. huur containers en of milieutoeslag in rekening gebracht, wat wel het geval is bij bijna alle andere 
leveranciers. Ook hiervoor geldt: iedere vereniging, stichting en bedrijf kan geheel kostenloos meedoen.  
 
 
Wij informeren u graag nader wat Sportstroom verder voor uw vereniging kan betekenen. Want er zijn tal van 
andere manieren waarop sportverenigingen kunnen besparen of verdienen, zoals o.a. extra inkomsten via 
een modern plasmascherm in uw clubhuis, of extra inkomsten via uw website met ‘OnzeClubWinkel’. Kijkt u 
op onze website www.sportstroom.nl voor verdere informatie 
 
Wij  zien graag uw aanvraag tegemoet, zodat we ook u kunnen laten meeprofiteren van ons collectief. Ziet u 
onze website voor het aanvraagfomulier. Indien er aanvullende vragen zijn, kunt u gerust een email sturen 
naar info@sportstroom.nl. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Jeen Visser 
Coördinator SportStroom 


