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Introductie 

T.C.  Bilthoven

• Een daaraan gerelateerde ontwikkeling is ook dat 
sinds april 2015 meerdere gasontbrandingslampen 
door de Europese Unie verboden zijn. Alleen 
bestaande voorraden van de lampen (die TC 
Bilthoven op dit moment gebruikt) mogen nog 
wel worden verkocht en zijn dus eindig. 

• De vraag is dus niet óf, maar wanneer TC Bilthoven 
met de aanschaf van LED tennisbaanverlichting aan 
de slag gaat.

• Steeds meer tennisverenigingen overwegen de aanschaf van LED tennisbaanverlichting. 
Vanwege de afschaffing van de ecotaks (subsidie op energieverbruik) en de 
aantrekkelijke beschikbare subsidies sinds enkele jaren is de interesse in de aanschaf 
van LED tennisbaanverlichting verder toegenomen. 

• BOSA: ‘Subsidie Stimulering bouw en Onderhoud SportAccommodaties’), geldig vanaf 1 
januari 2019.
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Waarom willen we het graag?

T.C.  Bilthoven

• Besparing energie • Betere kwaliteit licht

• Besparing kosten• Comfort / gemak

• Besparing energie tot wel 65%

• Langere levensduur

• Minder onderhoud

• Beter licht (daglicht, constant, 
contrast, alertheid )

• Gelijkmatigheid verlichting

• Minder lichthinder (in-en om de baan)

• Direct aan en uit te schakelen

• bediening via PC, tablet of 
smartphone  (per baan)

• Dimbaar in stappen

• Energie, onderhoud, Netbeheer

• Subsidie mogelijkheden

• Gunstige financiering

LED verlichting is beter voor het milieu 
- lager energieverbruik resulteert in minder CO2 uitstoot -

De huidige voorraden van gasontbrandingslampen zijn eindig
- Sterkte toename energie kosten en vervangingskosten lampen -



4

BOSA subsidie

T.C.  Bilthoven

• Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

• Deze nieuwe regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een 
deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat (vanaf 1 januari 2019)

Wat is het

Minimale 
investing & 
verwerking 
aanvragen

Duur & bedrag

Wie komt in 
aanmerking

• Rechtsvormen die niet btw-plichtig zijn. Voorbeelden zijn: verenigingen, 
stichtingen, coöperaties en BV’s zonder winstoogmerk

• Tot 2024 is een budget van 87 miljoen per jaar beschikbaar (kan aangepast / 
gereduceerd worden door de overheid)

• Het subsidiebedrag moet minimaal €5.000 bedragen

• Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld (op = op principe)

Subsidie 
mogelijkheden

• De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW (kidscourt bijv)

• Duurzame investeringen extra subsidiepercentage van 15%, dus 35% (LED), en 
vanaf 2020 wordt het subsidiepercentage verlaagd naar 30%



Offertes inhoud & voorkeur

T.C.  Bilthoven

• 2 offertes (Sportverlichting.com, Sportstroom) – voorkeur gaat 
naar sportverlichting.com

• 3 leveranciers armaturen; Philips (Signify), Triple A, Lumosa (NL)

• Selectie leveranciers obv bekendheid in NL / inventarisatie andere 
clubs (ULTC Iduna, SHOT)

• Beide LED verlichting leveranciers adviseren Lumosa vanwege:

• Beste kwaliteit / prijs verhouding

• Veel clubs kiezen voor Lumosa

• Meest uitgebreide lichtmanagementsysteeom 
(gebruikersvriendelijke app, koppeling met KNLTB 
afhangbord, aansturing via mobiele telefoon

• Beste gelijkmatigheid: 8 lichtbronnen per mast

• (Philips heeft bijv maar 1 bak - minder flexibel)

• Afstellen / richten spots reeds in fabriek in Nederland

• Garantie 10 jaar aangevraagd

Bediening met LumosaTouch



Licht sterkte

T.C.  Bilthoven

• LUX is een eenheid van lichtsterkte en 300 LUX (bron knltb) is 
gemiddeld voor acceptabele kwaliteit voor clubcompetitie / 
wedstrijden, zie overzicht rechts

• Bij verschillende clubs geinformeerd en zijn achteraf voor te laag 
aantal LUX gegaan - > 500 LUX werd geadvisieerd (toptennis) - de 
lampen zijn dimbaar zodat we flexibel kunnen omgaan met 
energieverbruik. 

• Het prijsverschil tussen 300 LUX naar 500 LUX staat niet in 
verhouding tot vergroting kwaliteit en flexibilteit gebruik van het 
licht, daarom heeft een hogere LUX de voorkeur voor TC 
Bilthoven
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Investering

T.C.  Bilthoven

• Offerte geeft garantie aan 
van 10 jaar

• Financiering mogelijk via 
NWB bank, aflossing in 5 
jaar tegen 0.69% rente

Item Bedrag Aantal

1) Materiaalkosten

Lumosa type CS860 (16) € 31.600 16

Lumosa type CS660 (8) € 14.360 8

Mastkabels, kapjes, Lumosa Touch € 8.060 24

Totaal materiaal kosten € 54.020

2) Arbeidskosten

Montage, controle, aansluitingen € 8.150

Totaal arbeidskosten € 8.150

3) Fabrieksgarantie 10 jaar € 2.880 24

BTW € 13.661

3) Financieringskosten

0.69% rente op 45K lening € 952 Totale rentekosten 5 jaar

Totale bruto kosten € 79.663

35% BOSA subsidie -€ 27.549 Excl rente kosten

Sponsoring leverancier -€ 5.000

Netto investering incl rente kosten € 47.114 Te financieren via bank
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Jaarlijkse besparing & terugverdientijd

T.C.  Bilthoven

Jaarlijkse besparing kosten bijna 9.000 euro - Identiek aan aflossing lening 
in 5 jaar - Neutral cash effect voor TC Bilthoven

• De besparing na aflossing lening resulteert in een jaarlijks significant positief cash effect

Item Bedrag Opmerking

Jaarlijkse besparing (incl BTW) Voor details zie ook bijlage

Besparing electriciteit € 3.942 obv 500 branduren

Aansluitings kosten € 950

Onderhoud / vervanging € 2.548

Totaal excl BTW € 7.440

BTW 21% € 1.562

Totaal incl BTW € 9.002

Minus gem. jaarlijkse rente kosten -€ 191 Total rente € 932 euro

Jaarlijkse besparing energie kosten € 8.812 5.3 jaar terugverdientijd

Netto investering (incl rente kosten) € 47.114 € 9.000 aflossing per jaar (lening  € 45.000)
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Financierings mogelijkheden

T.C.  Bilthoven

• Lening tegen 0.69%, in 5 jaar terugbetalen. 

• Voorwaarde: gemeente moet 100% garant staan*

• Lening 45.000 euro - total rente kosten 952 euro

1

2

3

• Lening tegen 1,65%, in 5i jaar terugbetalen. 

• Geen verdere voorwaarden / garantiies nodig

• Totale rente kosten 2.228 euro

• Zelf betalen uit eigen kas

• Significante negatieve impact op kas positie

*  Gemeente de Bilt kan garant staan dmv borstelling - business case indienen – uitsluitsel na 
ongeveer 4 / 6 maanden



Planning

T.C.  Bilthoven

2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3

Aanvraag procedure gemeente 
borgstelling – 4 / 6 maanden

BOSA subsidie aanvraag – 4 / 6 maanden

Regelen 
lening 
NWB 
bank

Aanleg 
LED*

ALV 3 
december 

2019

* Na voorjaarscompetitie
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Terugverdientijd 5.1 jaar, exclusing financiering kosten

T.C.  Bilthoven


