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Aanleiding 

ACON heeft zich als hoofdsponsor verbonden aan de Vechtdal Rally welke jaarlijks wordt verreden 

rondom Hardenberg. De Vechtdal Rally is een rally met ambitie met als thuishaven Hardenberg. Ze 

wil niet de grootste rally van Nederland zijn, maar wel de mooiste, meest uitdagende, de gezelligste 

en de compactste rally zijn. 

 

Omdat ACON zich actief inzet voor CO2-reductie heeft ACON aan haar sponsorschap wel een 

voorwaarde gekoppeld. Aangezien een rally gepaard gaat met de nodige CO2-uitstoot, vindt ACON 

dat de uitstoot van deze CO2 gecompenseerd dient te worden.  

 

Uitwerking: 

 

De organiserende stichting heeft het initiatief van ACON omarmt en neemt haar 

verantwoordelijkheid. Zij hebben derhalve besloten als eerste rally organisatie de uitgestoten CO2 op 

een mooie manier te compenseren. De totale hoeveelheid CO2-uitstoot van de deelnemende equipes 

tijdens de wedstrijd zal worden berekend en zal door de organisatie worden gecompenseerd door te 

investeren in een Fair Climate Fund (www.fairclimatefund.nl) project in ontwikkelingslanden.  

 

De Vechtdal Rally heeft gekozen voor een project in India. In veel derde wereld landen wordt nog 

volop gekookt op hout. De niet efficiënte kooktoestellen verbruiken zeer veel hout en veroorzaken 

dus erg veel CO2-uitstoot. Het koken gebeurt bovendien binnenshuis waardoor erg veel mensen ziek 

worden of zelfs sterven door de rook die in huis ontstaat.  

 

De door de Vechtdal Rally gekozen organisatie voorziet de gemeenschap Bagepalli Coolie Sangha in 

India van een biogasinstallatie waar organisch afval wordt omgezet in biogas. Deze manier van koken 

voorkomt schadelijke rook in huis, vermindert CO2-uitstoot, ruimt organisch afval op en bespaart 

huishoudens kerosine, veel hout en tijd. Meerdere vliegen in één klap. 

 

Buiten dit kunnen de teams vrijwillig ook de CO2-uitstoot compenseren welke wordt veroorzaakt 

door het heen en weer reizen naar Hardenberg. De opbrengst hiervan zal ook worden gebruikt voor 

het project in Ethiopië. 

 

Lemelerveld, 23 december 2018 

 
M.A. van Thulden 

ACON B.V. 

  

http://www.fairclimatefund.nl/
http://www.fairclimatefund.nl/

