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Introductie
De Groene Pint is de ranglijst van de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen op het
gebied van duurzaamheid. De Groene Pint is een initiatief van Students4Sustainability
uitgevoerd in samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen, Studenten voor
Morgen, dé organisatie voor innovatie en duurzaamheid in Nederland.
Studentenverenigingen vervullen een uiterst belangrijke rol in onze samenleving. Deze
verenigingen zijn niet alleen essentieel in het vergaren en overdragen van sociale
vaardigheden, ook hebben ze een belangrijke voorbeeldfunctie ten opzichte van hun leden en
andere 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.
Een van de grote uitdagingen in onze samenleving is de transitie naar een duurzame wereld.
Studenten zijn hierbij, als jonge generatie en toekomstige leiders een zeer belangrijke
doelgroep. Daarbij is de studententijd een cruciale vormende periode in je leven. Er is dus voor
de verenigingen vanuit hun invloedrijke positie tegenover studenten een uiterst belangrijk rol
weggelegd in de transitie naar een duurzame samenleving.
Laten we er samen voor 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 bewuste manier laten omgaan met
duurzaamheid in hun dagelijks leven en werk.
Alle studentenverenigingen en daarmee een zeer groot deel van de Nederlandse
studenten kunnen zich als geheel op het gebied van duurzaamheid sneller ontwikkelen
wanneer inzichtelijk wordt wat de individuele prestaties van verenigingen zijn,
waardoor goede voorbeelden gedeeld kunnen worden. De studentenverenigingen zijn
grootgebruikers, er valt dus veel winst te behalen om ze te verduurzamen. Uw
deelname is dan ook van groot belang!
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Deelname en Toetsingsmethode
Een voorwaarde die De Groene Pint 2020 aan uw deelname stelt, is dat uw vereniging is
aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen. Uw vereniging heeft tot 20 april de tijd
om deze vragenlijst in te vullen op het bijgeleverde antwoordformulier. Mocht u een
tussenbeoordeling willen, is dat mogelijk wanneer u het antwoordformulier voor 2 februari
invult en opstuurt. Wij zullen uw antwoorden dan doornemen en een tussenbeoordeling
geven. Waar mogelijk kunnen wij u dan tips geven voor verbeteringen en kan er in overleg een
bezoek van ons plaatsvinden.
Heeft u vragen of feedback op de manier van toetsing, formulering van bepaalde vragen of
andere aspecten van de vragenlijst? Dan ontvangen wij dit graag via
verenigingen@students4sustainability.nl.
Let op: lees de volgende pagina’s zorgvuldig door vóór u de vragenlijst beantwoordt!
De winnaars van De Groene Pint worden bepaald aan de hand van een door
Students4Sustainability opgestelde vragenlijst. Students4Sustainability heeft deze
vragenlijst in samenwerking met Studenten voor Morgen, Urgenda en professoren van het
CML (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden) ontwikkeld.
De vragenlijst is opgedeeld in vier hoofdonderdelen, te weten de sociëteit, inventaris &
consumabel, integrale benadering en externe uitingen. Het vijfde onderdeel is een
Juryprijs voor het beste duurzame initiatief.
Een belangrijk onderdeel van De Groene Pint is het bundelen en delen van duurzame
initiatieven van verenigingen. Om dit op een goede manier te kunnen verwerken in een
rapport zal er steekproefsgewijs bij verenigingen worden langsgegaan om verslag te doen van
de initiatieven. Tijdens dit bezoek zullen weer steekproefsgewijs enkele vragen uit deze
vragenlijst gecontroleerd worden.
Students4Sustainability hanteert de definitie van duurzame ontwikkeling uit het
Brundtland-rapport: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoetkomt aan
de behoeften van huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties
om in hun eigen behoeften te voorzien te beperken”. Enerzijds hebben wij hier (bewezen)
invulling aan gegeven. Middels de onderwerpen die we in de vragenlijst adresseren proberen
wij u te motiveren om via deze invulling duurzame ontwikkeling na te streven. Anderzijds
vinden wij het net zo belangrijk dat uw vereniging de vrijheid ervaart om een eigen praktische
invulling van duurzame ontwikkeling te kiezen. Veel vragen laten u de keuze om
duurzaamheid vanuit uw eigen perspectief in te vullen.
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Puntentelling en Bewijslast
De vier onderdelen van de vragenlijst zullen even zwaar gewogen worden. Per onderdeel
van de vragenlijst (sociëteit, inventaris & consumabel, integrale benadering en externe
uitingen) zijn punten te verdienen. Voor de juryprijs zal de jury een score van 1 tot 20 geven.
De maximaal te behalen score is daarmee 400 punten. Per vraag is het totaal aantal te behalen
punten vermeld. Op de tweede pagina van de vragenlijst vindt u een overzicht van de te
behalen punten per vraag.
De puntentoekenning vindt in drie rondes plaats. Tot zondag 2 februari heeft u de tijd om
de eerste versie van de vragenlijst in te leveren. Als u dit doet voor 2 februari berekenen wij
uw score aan de hand van de door u gegeven antwoorden en bewijzen. Wij sturen u een
feedbackrapport met toelichting op de puntentoekenning. Dit geeft u de kans om uw
antwoorden te verbeteren of de juiste bewijsstukken toe te voegen, waarna u tot zondag 19
april de tijd heeft om een vernieuwde versie van uw antwoorden en bewijzen in te leveren. Op
basis van uw antwoorden in deze tweede inlever ronde berekenen wij uw eindscore op deze
vragenlijst. De laatste ronde zal bij de meeste verenigingen bestaan uit een persoonlijk bezoek
en zal in april en mei plaatsvinden. In uitzonderlijke situaties kunnen er na dit bezoek nog
aanpassingen gemaakt worden aan uw eindscore.
De punten zullen worden toegekend door de commissie. Deze bestaat uit speciaal
aangestelde onafhankelijke studenten, verbonden aan Students4Sustainability. De commissie
zal alle antwoorden en bewijsstukken per vraag vergelijken en aan de hand van de door
Students4Sustainability opgestelde criteria punten toekennen. Zowel na de eerste als tweede
inlever ronde. Bij alle vragen vindt u een toelichting van de puntentoekenning. Deze
toelichting is voor uw vereniging een indicatie van de criteria die de commissie en het
projectteam van Students4Sustainability gebruiken bij de puntentoekenning. De commissie en
het projectteam van Students4Sustainability behouden het recht om van deze indicatie af te
wijken, mits dit expliciet vermeld wordt in de beoordeling.
Een belangrijk onderdeel van De Groene Pint vragenlijst is het bijvoegen van
beleidsrapporten en/of andere documenten. Wij begrijpen dat het bij enkele vragen lastig
is om het juiste bewijs bij elkaar te verzamelen dat uw antwoord zo overtuigend mogelijk kan
ondersteunen. Wij raden u daarom aan het bewijs toe te voegen dat voor uw idee het best
toepasbaar is op de vraag en mogelijk voor u te verzamelen is. De puntentoekenning hangt
vervolgens deels af van de kwaliteit (en begrijpbaarheid) van de bewijsstukken. Mocht u het
vervolgens niet eens zijn met de gegeven punten voor een bepaalde vraag, kunt u dit altijd nog
in de tweede inlever ronde aangeven. Bij vragen over het aan te leveren bewijs kan gedurende
het proces altijd contact opgenomen worden met de commissie van De Groene Pint via
verenigingen@students4sustainability.nl.
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Vertrouwelijkheid
Wij zullen uw antwoorden en de bijgevoegde beleidsstukken niet openbaar maken. De
gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om na te gaan of er daadwerkelijk wordt voldaan
aan de gestelde vraag. Uw gegevens worden dus uitsluitend ingezien door de commissie en het
projectteam van De Groene Pint.
Toch is een belangrijk deel van duurzame ontwikkelingen transparantie. Er is meer mogelijk
met de verkregen data van uw vereniging dan alleen het deelname aan deze competitie. U kunt
andere verenigingen, beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere geïnteresseerden
ondersteunen met de antwoorden en de gedeelde informatie. Wij stellen het daarom erg op
prijs als u uw antwoorden door middel van openbaarmaking in dienst stelt voor het
verduurzamen van de samenleving.

Publiciteit
Uw vereniging zal op geen enkele wijze negatieve media-aandacht krijgen. Uiterlijk in
juni zal er een rapport gepubliceerd worden door Students4Sustainability. Dit rapport zal ten
eerste bestaan uit een opsomming en uitwerking van alle duurzame initiatieven van
verenigingen. Hierdoor kunnen goede prestaties van verenigingen gedeeld worden, zodat
verenigingen van elkaars initiatieven kunnen leren. Het tweede deel zal bestaan uit een top 10
ranglijst van de meest duurzame studentenverenigingen. Dit jaar zullen er naast uw
vereniging 46 andere Studentengezelligheidsverenigingen uit heel Nederland uitgenodigd zijn
voor deelname aan De Groene Pint.
De nummer één van de ranglijst zal uiteindelijk de prijs winnen voor duurzaamste
studentenvereniging van Nederland. Met het media bereik van alle betrokkenen van De
Groene Pint zijn de verwachtingen dat uw vereniging hiermee grootschalig positieve
publiciteit krijgt.
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Resultaat
Naar aanleiding van de antwoorden van alle deelnemende verenigingen wordt een
ranking vastgesteld van de tien duurzaamste verenigingen. De tien beste verenigingen
worden op volgorde van het totaal aantal punten in de ranglijst opgenomen. Ook is het
mogelijk om de scores op de vier verschillende onderdelen te vergelijken.
Er zijn aankomend jaar meerdere prijzen te winnen (maximaal één per vereniging met
uitzondering van Duurzaamste grote- en kleine vereniging). Elke deelnemende vereniging
krijgt sowieso meerdere rapporten toegestuurd. Verenigingen die lager scoorden dan
verwacht kunnen na de uitreiking van De Groene Pint bij Students4Sustainability een
adviesrapport aanvragen.
Te verdienen prijzen:
Hoofdprijs (De Groene Pint)

Duurzaamste studentenvereniging van Nederland

Subprijzen

Duurzaamste grote vereniging (>600 leden)
Duurzaamste kleine vereniging (<600 leden)
Beste integrale benadering
Juryprijs

Het belangrijkste resultaat van De Groene Pint is om alle studentenverenigingen en
daarmee een zeer groot deel van de Nederlandse studenten, zich als geheel sneller te
laten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Dit is mogelijk door
de individuele prestatie van verenigingen inzichtelijk te maken en te vergelijken, waardoor
goede voorbeelden gedeeld kunnen worden en verenigingen van elkaar kunnen leren, zodat
niet elke vereniging opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.

Uw Deelname
Bedankt dat uw vereniging meedoet aan De Groene Pint 2020! Uw vereniging heeft voor
de eerste inlever ronde tot 2 februari, en voor de tweede inlever ronde tot 19 april de tijd
om deze vragenlijst in te vullen op het bijgeleverde antwoordenformulier! Heeft u vragen
of feedback op de manier van toetsing, formulering van bepaalde vragen of andere aspecten van
de vragenlijst? Dan ontvangen wij dit graag via vernigingen@students4sustainability.nl.

Let op: na 19 april zullen ingevulde vragenlijsten niet meer meegenomen worden!
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Vragenlijst 2020
In onderstaand overzicht ziet u hoe de punten dit jaar verdeeld zijn.

Sociëteit
1.

Reductie Broeikasgassen

15 punten

2.

Reductie elektriciteitsverbruik

15 punten

3.

Reductie waterverbruik

10 punten

4.

Afvalbeleid

20 punten

5.

Groene Energie

20 punten

6.

Langetermijnvisie

15 punten

Inventaris en Consumabel
7.

Alcoholische Dranken

15 punten

8.

Glazen

20 punten

9.

Consumptie Dierlijke Producten

20 punten

10.

Verspilling

15 punten

11.

Catering

10 punten

Integrale benadering
12.

Behaalde successen

15 punten

13.

Uitdagingen

15 punten

14.

Communicatie

15 punten

15.

Ledenparticipatie

20 punten

16.

Medewerkersparticipatie

5 punten

17.

Werkomgeving

5 punten

18.

Maatschappelijke betrokkenheid

19.

Promotie

5 punten

20.

Drukwerk

5 punten

21.

Huizen Leden

10 punten

20 punten
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Externe Uitingen
22.

Investeringen

20 punten

23.

Reizen

10 punten

24.

Kleding Consumptie

5 punten

25.

Samenwerkingsverbanden

5 punten

26.

Groene Pint Promotie

5 punten

27.

Duurzame Introductie Stunt

15 punten

Juryprijs
28.

Beste duurzame initiatief

20 punten
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Sociëteit
1.

Reductie Broeikasgassen

15 punten

Is het reductie broeikasgassen van uw vereniging in de afgelopen drie jaar afgenomen? Dit is
exclusief elektriciteitsverbruik.
•

Ja, er is verbetering per lid* (bewijs toevoegen)

•

Nee, er is niets veranderd, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument
toevoegen)

•

Nee, er is niets veranderd

*De uitstoot per lid berekent u door de totale uitstoot te delen door de som van het
aantal leden.
Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen dat emissies van
CO en andere broeikasgassen (vaak gemeten in CO equivalent) per lid gereduceerd zijn.
Extra punten zijn te verdienen als de vereniging haar CO -footprint compenseert,
bijvoorbeeld door aankoop van certificaten. Wanneer uw vereniging te klein is om deze
uitstoot te hebben berekend, graag toelichten.
2

2

2

2.

Reductie elektriciteitsverbruik

15 punten

Is het elektriciteitsverbruik van uw vereniging in de afgelopen drie jaar afgenomen?
•
•
•

Ja, het elektriciteitsverbruik per lid* is afgenomen (bewijs toevoegen)
Nee, het elektriciteitsverbruik per lid is niet afgenomen, maar we streven hier
wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
Nee, er is niets veranderd

* het elektriciteitsverbruik per lid berekent u door het totale energieverbruik te delen
door de som van het aantal leden.
Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen dat het
energieverbruik per lid is afgenomen in de afgelopen drie jaar. Ook met een visiestuk,
zonder praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.
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3.

Reductie waterverbruik

10 punten

Is het waterverbruik van uw vereniging in de afgelopen drie jaar afgenomen?
•
•
•

Ja, het waterverbruik per lid* is afgenomen (bewijs toevoegen)
Nee, het waterverbruik per lid is niet afgenomen, maar we streven hier wel naar
(beleids- of visiedocument toevoegen)
Nee, er is niets veranderd

*het waterverbruik per lid berekent u door het totale waterverbruik te delen door de
som van het aantal leden.
Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen dat het
waterverbruik per lid is afgenomen in de afgelopen drie jaar. Ook met een visiestuk,
zonder praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.

4.

Afvalbeleid

20 punten

Zijn er positieve ontwikkelingen binnen uw vereniging op het gebied van afval (in termen van
reductie, scheiding, hergebruik en verwerking) in de afgelopen drie jaar geweest?
•
•
•

Ja, er is een verbetering per lid* en er zijn een aantal positieve ontwikkelingen
doorgevoerd (bewijs toevoegen)
We weten het niet, maar er zijn wel verbeteringen doorgevoerd (verbeteringen
toelichten en bewijs toevoegen)
Nee, er is niets veranderd

*Het geproduceerde afval per lid berekent u door het totale afvalproductie te delen door
de som van het aantal leden.
Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen dat er
verbeteringen zijn gemaakt in het reduceren van de totale afvalstroom en de
restafvalstroom, het terugdringen van zwerfafval, het vergroten van hergebruik en het
verbeteren van afvalscheiding in de afgelopen drie jaar. Ook met verbeteringen op een
aantal van deze gebieden of met een visiestuk, zonder praktijkvoorbeelden, zijn
punten te verdienen.
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5.

Groene Energie

20 punten

Zijn er de afgelopen 3 jaar binnen uw vereniging maatregelen genomen om het energiegebruik
te verduurzamen, bijvoorbeeld in termen van stroom en gas of zijn hier plannen voor?
•
•
•

Ja, (bewijs toevoegen)
Nee, maar we streven hier wel naar (beleids- of visiedocument toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten zijn te verdienen als de vereniging zelf duurzame energie produceert
en maatregelen heeft genomen om de rest van het energieverbruik te verduurzamen door
bijvoorbeeld groene stroom en gas in te kopen of door CO2-uitstoot te compenseren door
middel van certificaten en dit procentueel kan laten zien over de afgelopen 3 jaar. Het is ook
een optie om te kijken naar energiecoöperaties. Ook met een visiestuk, zonder
praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.

6.

Langetermijnvisie

15 punten

Heeft uw vereniging een langetermijnvisie of -beleid voor het verduurzamen van de sociëteit
binnen ten minste de komende zes jaar?
•
•

Ja, we hebben onze ambities en concrete plannen hierin vastgelegd (beleids- of
visiedocument toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging een langetermijnplan heeft voor ten
minste de komende 10 jaar op het gebied van duurzaamheid. Er zijn ook punten te verdienen
voor het uitspreken van lange termijn ambities, zonder concrete plannen. Worden de
langetermijnambities ook vermeld op de website van de vereniging? Ook wanneer het
beleidsdocument ambities en concrete plannen uitspreekt voor een periode van langer dan
twee jaar zijn punten te verdienen.
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Inventaris en Consumabel
7.

Alcoholische Dranken

15 punten

Zijn er duurzame ontwikkelingen geweest binnen uw vereniging op het gebied van het
schenken van alcoholische dranken en overige dranken (denk aan fris, koffie en thee), in
termen van inkoop/merkkeuze, opslag, koeling etcetera, in de afgelopen drie jaar?
•

•
•
•

Ja, bij meerdere dranken die wij standaard aanbieden letten wij op duurzame
keurmerken, zoals fairtrade. Wij bieden naast de standaard dranken ook
duurzame biologische alternatieve dranken aan (ontwikkelingen toelichten en
bewijzen toevoegen)
Ja, bij een gedeelte van de dranken die wij standaard aanbieden letten wij op
duurzame keurmerken, zoals fairtrade (bewijs toevoegen)
Nee, wij hebben al genoeg maatregelen getroffen (bewijsstukken toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging drie voorbeelden van maatregelen kan
geven waarmee schenken van alcoholische dranken verduurzaamd is. Daarnaast moet de
meerderheid van de overige dranken van een duurzaam keurmerk afkomstig zijn. Ook met
het geven van minder voorbeelden of minder effectievere aanpassingen zijn punten te
verdienen. Het hebben (en handhaven) van maatregelen die al getroffen zijn levert ook punten
op.
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8.

Glazen

20 punten

Waar wordt op uw sociëteit voornamelijk uit gedronken?
•
•
•
•
•

Bij ons wordt voornamelijk of slechts uit glas gedronken (bewijsstukken en
glasconsumptie* toevoegen)
Bij ons wordt voornamelijk uit glas gedronken, maar bijvoorbeeld tijdens feesten
ook uit plastic glazen (bewijsstukken en glasconsumptie* toevoegen)
Bij ons wordt voornamelijk of alleen maar uit hard plastic glazen gedronken die
hergebruikt worden. (bewijs toevoegen)
Bij ons wordt voornamelijk of alleen uit zacht plastic glazen gedronken, maar wij
gebruiken recycled plastic bekers (bewijs toevoegen)
Bij ons wordt voornamelijk of alleen uit zacht plastic glazen gedronken.

*de glasconsumptie is het aantal dranken dat verkocht wordt in één glas voordat het
kapot gaat, of weggegooid wordt. Dit berekent u door het totaal aantal verkochte
dranken (geserveerd in glas) te delen door het aantal ingekochte glazen binnen
bijvoorbeeld één jaar tijd.
Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen verschillende
opties te hebben afgewogen om de duurzaamheid van de drink middelen te verbeteren
en daarbij de gekozen optie op een juiste manier kan onderbouwen. De onderbouwing
bij dit antwoord is belangrijk. Hangt er op uw vereniging een cultuur waar door andere
(duurzame) opties niet geschikt zijn? Wordt er bijvoorbeeld veel glas kapot gemaakt en
wordt dit goed gerecycled?

9. Consumptie Dierlijke Producten

20 punten

Heeft uw vereniging doelstellingen gepubliceerd en activiteiten ondernomen om studenten te
stimuleren minder dierlijke producten te eten?
•
•
•
•
•

Ja, zo bieden wij alleen vegetarische maaltijden aan bij onze eettafel (bewijsstuk
toevoegen)
Ja, wij ondernemen incidenteel activiteiten hiertoe (bewijsstuk toevoegen)
Nee, maar op mijn sociëteit worden wel bij elke eettafel meerdere gevarieerde
vegetarische maaltijden aangeboden
Nee, maar op mijn sociëteit is altijd hetzelfde vegetarische gerecht beschikbaar.
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging leden stimuleert minder dierlijke
producten of vegetarisch te eten. Het aanbieden van vegetarische maaltijden levert ook punten
op (de hoeveelheid punten zijn afhankelijk van de frequentie per week). Er zijn ook punten te
verdienen voor het vaker serveren van kip i.p.v. rund.
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10.

Verspilling

15 punten

Heeft uw vereniging doelstellingen gepubliceerd en activiteiten ondernomen om drank- en
voedselverspilling tegen te gaan?
•
•

Ja (bewijs- of beleidsstukken toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging zowel doelstellingen heeft
geformuleerd om drank- en voedselverspilling tegen te gaan als concrete activiteiten kan laten
zien waarmee dit al gebeurd is.

11.

Catering

10 punten

Welke van de onderstaande richtlijnen zijn opgenomen in de aanbesteding van de eettafel/het
restaurant en wat is het percentage aangeboden producten met een duurzaamheidskeurmerk?
Eerlijk handelen (Fairtrade)
•
•

Ja
Nee

(bewijs toevoegen)

EKO-keurmerk of Europees bio keurmerk
•
•

Ja
Nee

(bewijs toevoegen)

Lokale producten
•
•

Ja
Nee

(bewijs toevoegen)

Seizoensproducten
•
•

Ja
Nee

(bewijs toevoegen)

Standaarden met betrekking tot dierenwelzijn
•
•

Ja
Nee

(bewijs toevoegen)
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Integrale benadering
12.

Behaalde successen

15 punten

Wilt u aan de hand van één “best practice” de successen van uw vereniging benadrukken in het
integreren van duurzaamheid in de samenleving van uw vereniging en het handhaven van een
integrale benadering?
•
•

Ja, dat wil ik! (successen omschrijven en bewijs toevoegen)
Nee, dit doet mijn vereniging niet of ik wil dit niet laten zien.

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen dat de “best practice”
middels een integrale benadering heeft bijgedragen aan het integreren van duurzaamheid in
de samenleving van de vereniging en dit toelicht door een aantal succesfactoren te
identificeren. (Let op: Deze vraag is op gedragsverandering van uw leden gericht.
Voorbeelden zijn: duurzaam feest/korting op vegetarisch eten/beloning voor de duurzaamste
jaarclub, etcetera)

13.

Uitdagingen

15 punten

Wilt u aan de hand van één concreet voorbeeld toelichten welke uitdaging uw vereniging nog
moet overwinnen in het integreren van duurzaamheid in de samenleving van uw vereniging
en welke plannen uw vereniging heeft om deze uitdaging te overwinnen?
•
•

Ja, dat wil ik! (uitdaging en oplossing(en) omschrijven en bewijs toevoegen)
Nee, dit wil ik niet of mijn vereniging is tevreden met waar we nu staan
(onderbouwing en bewijs toevoegen)

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen dat een grote uitdaging
in het integreren van duurzaamheid in de vereniging is geïdentificeerd en dit toelicht door de
barrières die weggenomen moeten worden te identificeren. Er zijn ook punten te verdienen
als de oplossing van de uitdaging nog niet concreet bekend is, maar er wel goed over
nagedacht is.
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14.

Communicatie

15 punten

Heeft uw vereniging een centraal aanspreekpunt voor leden met een interesse in
duurzaamheid?
•

•
•

Ja, wij beschikken over een commissie/groepering die zich voornamelijk
bezighoudt met de verwerking van duurzaamheid binnen onze vereniging
(groepering toelichten en bewijs toevoegen)
Ja, een bestuurslid is het aanspreekpunt voor alle duurzame ontwikkelingen
binnen de vereniging (bewijs toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen wanneer de vereniging beschikt over een centraal punt
waar alle leden actief deel aan kunnen nemen. Ook zijn er punten te verdienen wanneer
minimaal één bestuurslid is aangewezen als het aanspreekpunt voor alle duurzame
ontwikkeling binnen de vereniging, maar leden hier niet actief aan deel kunnen nemen.

15.

Ledenparticipatie

20 punten

Betrekt uw vereniging actief leden bij duurzaamheidsinitiatieven of -beleid (denk aan
enquêtes etcetera)?
•
•
•

Ja, op verschillende manieren (participatie toelichten en bewijs toevoegen)
Ja, middels één initiatief (participatie toelichten en bewijs toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging actief leden probeert te betrekken bij
allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de vereniging.

16.

Medewerkersparticipatie

5 punten

Betrekt uw vereniging medewerkers (indien er niet gebruik wordt gemaakt van medewerkers
worden hier de leden die deze taken overnemen bedoeld) bij duurzaamheidsinitiatieven of beleid? (bijvoorbeeld manier van schoonmaken, koken, administratie etc.)
•
•
•

Ja, op verschillende manieren (participatie toelichten en bewijsstukken
toevoegen)
Ja, middels één initiatief (participatie toelichten en bewijs toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging actief medewerkers probeert te
betrekken bij meerdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de vereniging.

Pagina 18 van 24

17.

Werkomgeving

5 punten

Heeft uw vereniging maatregelen genomen om een duurzame werk/borrel omgeving te
creëren?
•
•
•

Ja, wij hebben meerdere maatregelen genomen (maatregelen toelichten en
bewijsstukken toevoegen)
Ja, wij hebben enkele maatregelen genomen (maatregelen toelichten en
bewijsstukken toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging drie voorbeelden van maatregelen kan
geven waarmee de werk/borrel omgeving verduurzaamd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
voldoende vuilnisbakken en posters met herinneringen om het licht uit te doen. Ook een
kleine maatregel kan punten opleveren.

18.

Maatschappelijke betrokkenheid

10 punten

Heeft uw vereniging maatregelen getroffen om maatschappelijke betrokkenheid en
participatie bij duurzaamheidsvraagstukken te stimuleren bij leden en medewerkers? Worden
er vanuit uw vereniging benefietacties georganiseerd die bijdragen aan regionale, nationale of
internationale duurzame ontwikkelingen?
•

•
•

Ja, wij hebben meerdere maatregelen genomen (maatregelen uitwerken en
bewijsstukken toevoegen) en organiseren regelmatig inzamelingsacties voor
verschillende duurzame initiatieven (bewijs toevoegen)
Ja, wij hebben één maatregel genomen of benefietactie georganiseerd (maatregel
uitwerken en bewijs toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging vier voorbeelden van maatregelen of
benefietacties kan geven waarmee de vereniging laat zien maatschappelijk betrokken te zijn
bij duurzaamheidsvraagstukken en/of leden er actief bij te betrekken. Ook kleine maatregelen
kunnen punten opleveren.

19.

Promotie

5 punten

Houdt uw vereniging rekening met duurzaamheid in het aanschaffen van promotiemateriaal?
•
•
•

Ja, wij houden er op verschillende manieren rekening mee (bewijs toevoegen)
Ja, wij houden er op één manier rekening mee (bewijs toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging twee voorbeelden van maatregelen
kan geven waarmee de vereniging laat zien actief rekening te houden met duurzaamheid in
het aanschaffen van promotiemateriaal. Ook kleine maatregelen kunnen punten opleveren.
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20.

Drukwerk

5 punten

Houdt uw vereniging bij het ontwikkelen en afdrukken van alle jaarboeken en
verenigingsbladen rekening met duurzaamheid?
•
•

•

Ja, wij houden hier rekening mee en produceren de boeken en bladen altijd zo
duurzaam mogelijk (bewijsstukken toevoegen)
Ja, binnen de groepering die de boeken en bladen produceren is iemand
aangesteld die rekening houdt met duurzaamheid. Toch zitten wij wegens
andere redenen niet bij duurzame drukkers (bewijsstukken toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen dat ze bij het
produceren van jaarboeken en verenigingsbladen rekening houden met duurzaamheid en dat
dit zich ook uit in de ontwikkeling. Alleen rekening houden met duurzaamheid door
bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de kwantiteit van de boeken of bladen levert ook punten
op.

21.

Huizen Leden

20 punten

Stimuleert en faciliteert uw vereniging de studenten om ook thuis aan allerlei aspecten van
duurzaamheid te denken?
•

•

•

Ja, wij stimuleren onze leden hun huizen zo duurzaam mogelijk in te richten. Dit
doen wij door het doorvoeren van verschillende initiatieven op het gebied van
duurzaamheid (bewijsstukken toevoegen)
Ja, wij hebben enkele kleine ontwikkeling doorgevoerd waardoor wij laten zien
dat we achter het verduurzamen van de huizen van onze leden staan
(bewijsstukken toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging kan aantonen dat ze haar leden actief
helpt en stimuleert in het verduurzamen van het studentenhuis, door bijvoorbeeld het
verspreiden van kennis of het geven van kortingen op groene energieleveranciers. Ook kleine
ontwikkelingen kunnen punten opleveren.
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Externe Uitingen
22.

Investeringen

20 punten

Is het bij het kiezen van een bank en investeringen voor alle geldzaken van de vereniging
rekening gehouden met duurzaamheid?
•

•
•

Ja, we hebben bij het kiezen van een bank en investeringen expliciet de keuze
gemaakt voor een duurzame bank en inverstereingen (beleidsdocument en bewijs
toevoegen)
Nee, we zitten niet bij een duurzame bank, maar we zitten wel bij een bank met
duurzame investeringskeuzes (bewijs toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als duidelijk is dat duurzaamheid een bewuste
overweging was bij het kiezen van een bank en/of investeringen, bijvoorbeeld door middel
van een beleidsdocument en het bewijs dat de gekozen bank en/of inversteringen duurzaam
zijn. Het gebruiken van een duurzame bank en/of het maken van duurzame investeringen
zonder dat dit een bewuste keuze was levert ook veel punten op.

23.

Reizen

10 punten

Wordt er rekening gehouden met duurzaamheid wanneer een reis wordt georganiseerd vanuit
de vereniging (commissie reizen e.d. tellen niet mee)?
•

•
•

Ja, wij kiezen bewust voor een locatie dichtbij of voor een duurzame manier van
vervoer, ook tijdens de reis wordt rekening gehouden met duurzaamheid
(praktijkvoorbeelden en bewijs van duurzame overweging toevoegen)
Nee, het heeft nog geen doorslag in de besluitvorming maar we streven hier wel
naar (beleids- of visiedocumenten toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als er verschillende manieren worden aangegeven
waarop er op een duurzame manier, gedurende het jaar gereisd wordt. Denk hierbij aan een
buitendag/lustrumreis maar ook bij het vervoer voor verenigingsdoeleinden. Vermeld hier
ook het aantal participanten van de reis. Ook met één voorbeeld of met een visiestuk, zonder
praktijkvoorbeelden, zijn punten te verdienen.
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24.

Kleding Consumptie

5 punten

Wordt er bij de keuze voor promotie- en commissiekleding rekening gehouden met de
afkomst/materialen van de kleding op het gebied van duurzaamheid?
•
•
•
•

Ja, we zien altijd toe op kleding met een zo duurzaam mogelijk productieproces
en duurzame materialen (beleidsdocument en praktijkvoorbeelden toevoegen)
Nee, maar wij zorgen er wel vaak voor ‘’tijdloze’’ promotie- en/of
commissiekleding te hebben.
Nee, dit geeft niet de doorslag maar we proberen het wel in de overweging mee
te nemen, mits binnen ons budget (beleids- of visiedocument toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als het bestuur kan aantonen dat bij het kopen van
promotie- en commissiekleding rekening wordt gehouden met duurzaamheid op minimaal
twee verschillende vlakken. Ook het streven naar duurzame kleding kan punten opleveren.

25.

Samenwerkingsverbanden

5 punten

Neemt uw vereniging deel aan regionale, nationale of internationale
samenwerkingsverbanden tussen verenigingen of andere organisaties die het doel hebben om
duurzame ontwikkeling te stimuleren?
•
•
•

Ja, we nemen deel aan verschillende samenwerkingsverbanden (bewijsstuk
toevoegen)
Ja, we nemen deel aan één samenwerkingsverband (bewijsstuk toevoegen)
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging deelneemt aan meerdere
samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus.
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26.

Groene Pint Promotie

5 punten

In hoeverre heeft u aan uw leden kenbaar gemaakt dat u deelneemt aan de Groene Pint 2020
•

Bewijs van promotie aan leden

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging op meerdere manieren haar deelname
aan De Groene Pint heeft kenbaar gemaakt aan de leden, door bijvoorbeeld De Groene Pint te
noemen in de nieuwsbrief en op socialmedia kanalen.

27.

Duurzame Introductie Stunt

15 punten

De Duurzame Introductie Stunt (DIS) is een wedstrijd tussen studie- en
studentenverenigingen uit diverse steden tijdens de introductieweek van hun studentenstad.
De verenigingen strijden om de award: ‘Meest Duurzame Introductie Stunt’. Heeft uw
vereniging in 2019 deelgenomen aan dit initiatief van Studenten voor Morgen of is uw
vereniging dit in 2020 van plan?
•
•
•
•

Ja, we hebben vorig jaar meegedaan en zijn in de prijzen gevallen, volgend jaar
doen we weer mee! (bewijsstukken toevoegen)
Ja, we hebben vorig jaar meegedaan en gaan komend jaar ook weer meedoen
(bewijsstukken toevoegen)
Nee, maar we gaan ons inschrijven voor de DIS 2020
Nee

Volledig aantal punten is te verdienen als de vereniging vorig jaar heeft deelgenomen en één
van de te verdelen prijzen heeft gewonnen. Er zijn ook veel punten te verdienen in het
meedoen van de vorige en/of komende introductie stunt.

Juryprijs
28.

Beste duurzame initiatief

20 punten

Wilt u aan de hand van één “best practice” de successen van uw vereniging benadrukken als
het gaat om duurzaamheid?
•
•

Ja, dat wil ik! (initiatief toevoegen)
Nee

Deze vraag wordt nagekeken door de jury van Urgenda, de grootste organisatie voor innovatie
en duurzaamheid in Nederland. De winnaar van deze vraag zal een aparte prijs krijgen. De
punten van deze vragen zullen ook meetellen voor de eindscore van uw vereniging. Deze vraag
mag antwoorden bevatten die u al eerder in deze vragenlijst heeft gegeven. In het rapport van
De Groene Pint zullen de leukste, duurzaamste en beste initiatieven die bij deze vraag gegeven
worden uitgewerkt worden.
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Slot / conclusie
Wij willen u bedanken voor uw deelname en de genomen moeite voor het invullen van de
vragenlijst. Ook willen we u veel succes wensen met het verder verduurzamen van uw
vereniging!
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