
Waarborgfonds Sport:
voor financiering van  
sportaccommodaties

SWS Duurzaam
Vanaf 2016 is het voor sportverenigingen mogelijk bij RVO 
(www.rvo.nl) een aanvraag voor 30% subsidie in te dienen voor 
investeringen in maatregelen die leiden tot energiebesparing of 
het opwekken van duurzame energie ten behoeve van de eigen 
sportaccommodatie. 

Op maat gemaakt product

Zekerheid bij nieuwbouw, verbouw en  
aankoop van sportaccommodaties

Ga voor meer informatie naar www.sws.nl

MEER INFO 

OVER SWS

Stichting Waarborgfonds Sport
Dorpskade 34a
2291 HR Wateringen

SWS is ook te volgen op social media

T 070-7524729
 I www.sws.nl

lTwitter  i Linkedin

SWS ziet veel verenigingen die investeren 
in zonnepanelen en LED-verlichting. 
De terugverdientijd van deze inves-
teringen is afhankelijk van de hoogte 
van de investering en de besparing die 
gerealiseerd kan worden. In de regel ligt 
deze tussen de 7 en 10 jaar. Dit terwijl 
de investeringen over het algemeen 
een levensduur van meer dan 20 jaar 
hebben. Veel sportverenigingen zullen, 
ondanks de subsidie niet in staat zijn 

om de investeringen uit eigen middelen 
te bekostigen. Een lening bij de bank 
kan er voor zorgen dat de investering 
gefinancierd kan worden. SWS heeft 
voor dit type investeringen een product 
ontwikkeld met de mogelijkheid borg-
stellingen te verlenen tot 100% van de 
benodigde leensom.

Neem voor meer informatie 
contact met ons op!



Sport wordt gezien als een bindende factor in onze samen-
leving. Sportverenigingen in Nederland dragen niet alleen 
bij aan het sportieve aspect, maar zorgen tevens voor een 
grote sociale betrokkenheid. Goede sportaccommodaties zijn 
daarom van groot belang.

SWS heeft een eigen vermogen dat de komende jaren naar verwachting 
groeit tot ruim 17 miljoen euro. Dit vermogen wordt gebruikt voor het 
verstrekken van borgstellingen aan banken ten behoeve van sport-
verenigingen. Van de renteopbrengsten van het vermogen worden de 
jaarlijkse exploitatiekosten grotendeels betaald. Voor de dienstverlening 
aan sportverenigingen kan SWS daardoor een relatief laag tarief rekenen. 

Wat doet Stichting Waarborgfonds Sport?

SWS in cijfers

Indien sportverenigingen voor hun investering, in bijvoorbeeld een clubgebouw of veld,  
geld willen lenen bij een bank, dan biedt een borgstelling van SWS de bank doorgaans 
voldoende zekerheid om de lening te verstrekken. Voor het verstrekken van de borgstelling 
hanteert SWS als voorwaarde dat voldoende wordt aangetoond dat de vereniging de lening 
in de toekomst redelijkerwijs kan terugbetalen.

Onze werkwijze

Ga voor meer informatie naar www.sws.nl

Het aantal sportverenigingen dat een aanvraag voor een borgstelling indient bij SWS is 
de afgelopen jaren sterk toegenomen. Enerzijds door een aangescherpt kredietbeleid bij 
banken en een afname van subsidiestromen, anderzijds door een grotere bekendheid van 
het fonds en een toename van het aantal gemeenten waar SWS mee samenwerkt.

SWS helpt sportverenigingen  
bij het verkrijgen van de  
benodigde financiering
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Sporters geholpen met  
vernieuwing van hun  
accommodatie:

Verenigingen geholpen  
met vernieuwing van  
hun accommodatie:
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TOTAAL INVESTERINGEN 
MET BETROKKENHEID SWS
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14 € 43,9 MILJOEN
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15 € 48,4 MILJOEN
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13 € 43,6 MILJOEN


