
Voorwaarden lidmaatschap 

 

Wat brengt u in? 

1. Uw organisatie committeert zich op directieniveau aan het doel van de Club van 49: dat uw 

organisatie 49% minder CO₂ uitstoot in 2030 t.o.v. van een door uzelf gekozen referentiejaar. 

2. Eén of meerdere vertegenwoordigers van uw organisatie wonen de bijeenkomsten bij die de 

Club van 49 circa 4 keer per jaar organiseert en waarop leden van de Club kennis en ervaringen 

uitwisselen. 

3. Tijdens één van deze bijeenkomsten geeft uw organisatie tekst en uitleg over de voortgang van 

uw CO₂-reductieprogramma, d.m.v. een korte presentatie of vraaggesprek. 

4. Uw organisatie is bereid om (uiteraard binnen redelijke grenzen) vragen te beantwoorden van 

andere Club-leden en kennis met hen te delen over de maatregelen die u binnen uw CO₂-

reductieprogramma heeft genomen.  

5. Om de Club van 49 voldoende slagkracht te geven, vragen wij van elke deelnemende organisatie 

een financiële bijdrage: 

Kleine organisatie     CO₂-uitstoot    < 2.000 ton per jaar €    300 ex btw per jaar 

Middelgrote organisatie    CO₂-uitstoot  < 10.000 ton per jaar    €    700 ex btw per jaar 

Grote organisatie   CO₂-uitstoot  > 10.000 ton per jaar    € 1.500 ex btw per jaar 

 

Deze bijdrage staat los van de abonnementskosten voor uw gebruik van de applicatie SmartTrackers. 

Wat krijgt u van de Club van 49? 

1. Communicatieve ondersteuning om bij SKAO uw betrokkenheid bij een keteninitiatief aan te 

tonen (zie bijlage: CO₂-Prestatieladder eis 3D). 

2. Vermelding van uw organisatie op onze ledenpagina: https://clubvan49.nl/#leden.  

3. Gratis deelname aan interessante strategiesessies en themabijeenkomsten (circa 4 per jaar), 

georganiseerd door SmartTrackers. Tijdens deze bijeenkomsten zal de Club van 49 m.b.v. 

lezingen, presentaties en workshops zo veel mogelijk antwoord proberen te geven op de vraag: 

hoe komt uw organisatie tot 49% reductie?  

4. Gelegenheid om uw oor te luisteren te leggen bij andere Club-leden, ervaringen uit te wisselen 

en best practices te bespreken. 

5. Concrete tips en oplossingen, ingebracht door SmartTrackers, om de gewenste transitie tot 

stand te brengen.  

6. Indien nodig: aanvullende kennis, afkomstig van door SmartTrackers geselecteerde specialisten. 

  

 

 



 

 

CO₂-Prestatieladder eis 3D 

Uit: Handboek CO₂-Prestatieladder 3.1  

Eis 3D 

Het bedrijf neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. 

Doelstelling 

Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking 

met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen. 

Eis 3.D.1.  

Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO₂-reductie in de 

projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk 

uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. 

Maximale score: 20 

Eis 3.D.2.  

Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt. 

Maximale score: 5 

 

 

 

 


