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beste 100 duurzame initiatieven en 
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Inleiding

Studentenverenigingen vervullen een uiterst belangrijke rol in onze 
samenleving. Deze verenigingen zijn niet alleen essentieel in het 
vergaren en overdragen van sociale vaardigheden, maar hebben ook 
een belangrijke voorbeeldfunctie ten opzichte van hun leden en an-
dere organisaties. Met jaarlijks tienduizenden nieuwe leden hebben de 
verenigingen een zeer groot bereik binnen studerend Nederland. 
Studenten identificeren zich graag met hun vereniging en 
willen zich op allerlei vlakken inzetten voor de 
vereniging. Het is daarom evident dat de Nederlandse 
studentenverenigingen een cruciale rol spelen in de ontplooiing van 
de studenten en daarmee de ontwikkeling van onze samenleving.
Eén van de grote uitdagingen in onze samenleving is de 
transitie naar een duurzame wereld. Studenten zijn hierbij, als 
jonge generatie en toekomstige sleutelrolspelers, een zeer 
belangrijke doelgroep. Daarbij is de studententijd een 
cruciale vormende periode in het leven. Voor de verenigingen is daarom 
vanuit hun invloedrijke positie tegenover studenten een uiterst 
belangrijke rol weggelegd in de transitie naar een 
duurzame samenleving.

Wij streven ernaar samen te zorgen dat de Nederlandse 
studentenverenigingen vooruitstrevend zijn op het 
gebied van duurzaamheid en daarmee een maatschappelijk 
verantwoord voorbeeld naar studenten zijn. Op deze manier 
kunnen we de invloedrijke Nederlandse student beter op de 
hoogte stellen van duurzame ontwikkelingen en op een bewustere 
manier laten omgaan met duurzaamheid in hun dagelijks 
leven en werk.
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Wordt jouw vereniging
de duurzaamste vereniging 

van Nederland?
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Waarom De Groene Pint?
De term ‘duurzaamheid’ komt steeds vaker ter sprake en het 
lijkt een steeds belangrijker thema te worden in de huidige 
maatschappij. Desondanks is het vaak niet helemaal duidelijk 
hoe je duurzaamheid implementeert binnen je studenten-
vereniging. Met het opzetten van de Groene Pint streven wij er-
naar om bewustzijn omtrent duurzaamheid te vergroten onder 
studentenverenigingen. Dit willen wij op twee manieren bereiken:

Door de individuele prestaties van verenigingen inzichte-
lijk te maken en te vergelijken. Hierdoor kunnen wij goede 
voorbeelden delen en kunnen verenigingen van 
elkaar leren, zodat niet elke vereniging opnieuw het wiel
hoeft uit te vinden.

S4S zal jaarlijks een duurzaamheidsranglijst publiceren 
die voor verenigingen als stimulans zal werken om nog 
harder aan de slag te gaan met duurzame vraagstukken.
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Puntentelling

De Groene Pint is de duurzaamheidsranglijst voor 
Nederlandse studentenverenigingen. De winnaar van De 
Groene Pint wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst welke is 
opgesteld door stichting Students4Sustainability (S4S). Dit is gebeurd 
in samenwerking met Studenten voor Morgen, Urgenda en profes-
soren van het CML (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden). 

Een totaal van 400 punten is te verdienen in 4 verschillende 
categorieën; sociëteit (120 punten), inventaris & consumabel (100 
punten), integrale benadering (100 punten) en externe uitingen 
(80 punten). De gehele vragenlijst telt 31 losse vragen, waarvoor 
een variabel aantal punten verdiend kan worden. Een volledige 
versie van de vragenlijst kan worden gevonden op de website. 

Na de inzendingen van de vragenlijsten zijn alle vragen 
nagekeken door een team van 6 onafhankelijke studenten.  Aan 
de hand hiervan is voor elke vereniging een eindscore bepaald en is 
een ranglijst opgesteld. De nummer één van de ranglijst heeft de prijs 
gewonnen voor duurzaamste studentenvereniging van Nederland.
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De Groene Pint 2019 
Top 10

1. D.S.V. Sint Jansbrug
2. C.S. Veritas
3. K.S.V. Sanctus Virgilius
4. W.S.V. Ceres
5. C.S.R. Delft
6. L.A.N.X.
7. Delftsche Studenten Bond
8. A.S.V. Taste
9. L.V.V.S. Augustinus
10. Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap

Tegenwoordig draagt vrijwel iedere vereniging al een steentje bij aan 
het groener maken van hun vereniging. Wij zijn ontzettend trots om 
hier de top 10 groenste verenigingen van heel Nederland aan u te pre-
senteren. Graag delen wij een aantal van hun duurzame initiatieven.
 
Het concept van zonne-energie is algemeen bekend tegenwoordig. 
Wanneer je vereniging in een gunstige positie staat, is het erg rendabel 
om zonnepanelen te installeren. Onder andere studentenvereniging 
W.S.V. Ceres  is hier mee bezig. Echter kan je als vereniging ook groene 
stroom gebruiken zonder dit zelf op te hoeven wekken. GreenChoice 
is bijvoorbeeld een goede optie; ze zijn een van de grootste boombe-
schermers ter wereld en hebben al meer dan 2 miljoen bomen geplant. 
Onder anderen D.S.V. Sint Jansbrug maakt gebruik van deze energie-
leverancier om hun vereniging weer een stukje duurzamer te maken. 
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De vleesindustrie heeft de afgelopen tijd veel publiciteit gekregen. De 
productie van vlees leidt tot enorm hoge CO2 uitstoot. C.S. Veritas 
pakt dit probleem aan door een vegetarisch menu op te stellen en 
deze te promoten onder de leden. Daarnaast zijn zij bezig met het 
realiseren van een afvalpers die de hoeveelheid afval zal verminderen. 
Nadat het afval bij Veritas wordt opgehaald, wordt het gescheiden. 

Naast veranderingen binnen de vereniging, is het erg belangrijk dat 
de mindset van de leden ook verandert. Bij C.S.R. Delft zijn ze hier 
druk mee bezig. Eerder werd jaarlijks het Kringboekje van c.a. 20 
pagina’s geprint, maar tegenwoordig is hier een heel ander systeem 
voor. Leden moeten zichzelf inschrijven om het boek online te mogen 
ontvangen. Hiermee wordt overmatig papierverbruik voorkomen én 
laat je de leden ook nadenken over het milieu door een verandering 
als deze. Bovenstaande initiatieven, zowel klein als groot, zijn mooie 
voorbeelden om de wereld en uw vereniging net iets groener te maken! 
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Duurzame initiatieven

Energieverbruik

• Tijdschakelaars op lichten en andere elektrische 
apparaten (printers, oplaadpunten etc..).

• Zorg dat je meerdere apparaten gemakkelijk met 
één schakelaar uit kan zetten.

• Gebruik spaarlampen.
• Zorg voor goede isolatie: hardschuimplaten 

in het dak, dubbel glas en tochtstrip langs de 
ramen.

• Let op het energielabel van koelkasten en andere 
koelsystemen.

• Als je lid bent van een energiecoöperatie neem 
je energie af die lokaal is opgewekt. Naast het 
afnemen van lokale energie kan je er ook voor 
kiezen zelf producent te worden door mee te 
investeren in een installatie. Deze energiecoöpe-
raties zijn ook vaak goedkoper dan andere ener-
gieleveranciers. Kijk op www.greenchoice.nl voor 
geschikte energie- coöperaties!
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Toilet

• Plaats bewegingssensoren om het watertoevoer 
te reguleren. 

• Plaats bewegingssensoren bij de kranen zodat 
deze niet kunnen blijven doorlopen.         

• Repareer lekkages zo snel mogelijk.
• Plaats een waterstop in het toilet.
• Stel de vlotter lager af.
• Plaats een spoelonderbreker.

Consumabel

• Op www.rankabrand.nl kan je bekijken hoe hoog 
jullie (bier)merk scoort als het gaat om maatre-
gelen nemen tegen CO2 uitstoot en klimaatver-
andering.

• Bespreek samen met de leverancier het thema 
duurzaamheid. Vaak staan ze open om te helpen 
bij bijvoorbeeld het verduurzamen van de bier-
koeling. Je zou ook duurzame biertjes kunnen 
opnemen in je assortiment.

• Gebruik glazen zo vaak mogelijk zonder af te 
wassen.

• Spoel glazen af met koud water.
• Zorg dat de plastic bekertjes gerecycled plastic 

is.
• Er bestaan ook hardcups. Dit zijn glazen ge-

maakt van hard plastic. Deze kun je uiteraard 
meerdere malen gebruiken en breken minder 
snel dan glas. 

• Op www.ecoconcepts.nl Kan je goedkoop duur-
zame plastic en kartonnen bekers aanschaffen. 

• Adressen van bedrijven die plastic bekertjes inza-
melen staan op www.bekerrecycling.nl
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• Bied altijd minstens één vegetarische maaltijd 
aan.

• Serveer standaard één dag in de week geen 
vlees.

• Doe mee aan de vleesvrije week.
• Maak vegetarische maaltijd aantrekkelijk: goed-

koop/extra luxe.
• Maak de hoofdmaaltijd vegetarisch en laat het 

vlees optioneel zijn.

Integrale benadering

• Organiseer een duurzame week (kledingruil, ve-
getarisch eten, 10 min in het donker borrelen)

• Presenteer je duurzaam. Wanneer je als vereni-
ging laat zien duurzaamheid serieus te nemen 
worden meer mensen bewust van de noodzaak 
van duurzaam handelen. Jullie zijn een voor-
beeld!

• Organiseer wedstrijden binnen leden om op leu-
ke duurzaamheidsinitiatieven te komen.

• Maak gebruik van een duurzaamheidscommissie.
• Stuur interesse enquêtes over duurzaamheid 

naar alle leden.
• Maak een aparte duurzaamheidspagina op de 

verenigingswebsite of creëer een platform.
• Zet duurzaamheid op de agenda van commis-

sies en besturen.
• Laat medewerkers actief meedenken in het vin-

den van duurzame oplossingen.
• Plaats bordjes met een reminder het licht en 

andere elektronische apparaten uit te doen.
• Koop zelf de juiste schoonmaakmiddelen: groe-

ne biologische schoonmaakmiddelen zijn het 
best. Vermijd agressieve middelen.
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• Sluit een samenwerking met groene energieleve-
ranciers en geef leden korting op schone ener-
gie!

• Organiseer een kledingruil middag
• Benefietactie op de borrelvloer: laat studenten 

biertjes halen aan de tap voor het goede doel. 
De biertjes worden dus wel betaald maar niet 
getapt! Maak er een wedstrijd van welke groepe-
ring de meeste biertjes doneert!
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Duurzame feitjes

Wat zit er in de vuilnisbak?

Basisonderwijs
Verpakkingen

Weggegooid voedsel

Papier

Varia
Secundaironderwijs

Verpakkingen

Weggegooid voedsel

Papier

Varia

2016 was het warmste jaar ooit 
volgens NASA en NOAA.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Wist je dat...
...er per product zo veel 

afval wordt geproduceerd!

1 tandenborstel

1 kg aluminium

1 telefoon

1 computer

1 gouden ring

=1 kg =10 kg =500 kg

...een gemiddeld persoon 
ongeveer 60 baden

aan water 

per dag verbruikt!

...de prijs van zonnepanelen
nu ongeveer 100 keer 
minder is dan in 1977!

...je met 15 minuten douchen
120L water verbruikt

Met 120L  water kan ook
500 gram groenten 

geproduceerd worden!

...in 1910 bestond Glacier 
National Park nog uit 150 gletsjers,

dit was in 2017 nog maar 26

1910

2017

...1 steak gelijk staat aan 
1 boom
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Contact

Zijn er nog vragen naar aanleiding van de uitreiking of wil je 
graag met je vereniging meedoen aan De Groene Pint 2020?

Neem contact met ons op via:

verenigingen@students4sustainability.nl

Of neem een kijkje op:

www.students4sustainability.nl

Students4Sustainability Delft
(S4S)
Mekelweg 8
2628CD Delft
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