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1.   Inleiding 

In dit beleidsplan legt de Stichting Duurzaam Waterland (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor 

de periode 2012–2013 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk 

van de ontwikkelingen in de beschikbare techniek en regelgeving met betrekking tot het verduurzamen 

van de samenleving en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de 

Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk 

dynamisch. 

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar 

statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel ‘het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen en 

het bevorderen van duurzame energie en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder’. 

De Stichting is opgericht op 26 oktober 2011. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het 

nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met brainstormen over het 

realiseren van de doelstelling, het oprichten van de website sdwaterland.nl. In eerste instantie ligt de 

focus van de stichting op het thema elektriciteit, Dat uit zich in het stimuleren van het gebruik van LED 

verlichting, het plaatsen van zonnepanelen en het aanbieden van onderwijs over deze onderwerpen in de 

gemeente Waterland. Hiertoe heeft het bestuur onder meer diverse congressen bezocht en gesprekken 

gevoerd met lokale duurzame ondernemers, overheden en instellingen. Gedurende de periode van het 

bestaan van de Stichting heeft zij reeds een bijdrage geleverd aan de gedeeltelijke verduurzaming van de 

havenverlichting in Monnickendam, door middel van het aanbieden van vervangende ledverlichting en het 

uitvoeren van een lessenserie over duurzame energie op 3 scholen in de gemeente Waterland, in 

samenwerking met de duurzame pabo. 

2.   Werkzaamheden 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen en het bevorderen van 

duurzame energie en efficiënt gebruik van energie in het bijzonder, waardoor alle werkzaamheden van de 

stichting gericht zullen zijn op het verlagen van de hoeveelheid CO2 uitstoot, dit gebeurd door te 

faciliteren, stimuleren, subsidiëren, investeren in duurzame energieopwekking en energiebesparing en dit 

te promoten door er onder andere onderwijs over te verzorgen 

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de 

werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is tot nu toe nog niet 

aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Voor de 

periode vanaf haar oprichting op 26 oktober 2011 zal zij proberen deze status te verwerven. 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer Wijnand Oussoren (voorzitter), de heer Johan 

Horjus (secretaris),  de heer Vincent Koerse (penningmeester), de heer Antoine Maartens en de heer Jan 

Tessel 
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Activiteiten 

De activiteiten van de stichting zijn gericht op: 

 het ondersteunen van duurzaamheid en in het bijzonder van duurzame energieprojecten in de 

gemeente Waterland 

 het organiseren en/of financieel mogelijk maken van onderwijsprojecten op basis- en 

middelbaaronderwijs in de regio Waterland gericht op duurzaamheid 

 het organiseren en/of financieel mogelijk maken van lezingen, debatten en seminars in de regio 

Waterland of daarbuiten die betrekking hebben op duurzaamheid 

 het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid en duurzame energie in het –bijzonder in de 

regio Waterland en daarbuiten 

 het subsidiëren van duurzame energie projecten in ontwikkelingslanden 

Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn: 

 Het plaatsen van zonnecollectoren op het sportfondsenbad te Monnickendam om de 

warmwatervoorziening te verduurzamen en zo het aantal M3 gasverbruik omlaag te brengen. 

 Het verder verduurzamen van de havenverlichting Monnickendam (eigendom van buurtvereniging 

Dammers & Dijckers) door de vervanging van gloeilampen door ledverlichting (gedeeltelijk) te 

financieren 

 Het scholenproject uit te breiden, door een onderwijsproject over duurzame energie op 15 

scholen in de gemeente Waterland en omstreken uit te voeren 

 Het promoten van het gebruik van energiezuinige ledverlichting door 500 ledlampen in speciale 

Stichting Duurzaam Waterland verpakking uit te delen 

 Het aanbieden van korting op de aanschaf van ledverlichting in de winkel van ledworld.nl te 

Monnickendam, in eerste instantie voor de inwoners van de gemeente Waterland 

 Het aanbieden van korting op het plaatsen van zonnepanelen via een van de door ons 

geselecteerde lokale installateurs, in eerste instantie voor de inwoners van de gemeente 

Waterland 

 Het realiseren van een groot oppervlak zonnepanelen op een publiek plat dak (school, sporthal, 

zwembad, bejaardenhuis, clubhuis sportverenigingen) in de gemeente Waterland 

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting fondsen werven. 
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3.   Werving van gelden 

De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet. Naast de inzet van 

de bestuurders, verwacht de Stichting giften vanuit de Coöperatie Windenergie Waterland. Door middel 

van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, eventuele mailings van nieuwsbrieven naar 

familie en een brede kring van bekenden en bijvoorbeeld het benaderen van bedrijven beoogd de 

Stichting eventuele extra financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging 

van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven 

De Stichting heeft in het verleden al haar inkomsten uit giften van de Coöperatie Windenergie 

Waterland verkregen. De Stichting zal gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te 

maken op eventuele subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden. 

De werving van overige fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door 

middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten. 

Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele 

donaties aan te trekken 

De Stichting is tot nu toe nog niet aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet 

inkomstenbelasting 2001.Voor de periode vanaf haar oprichting 26 oktober 2011 zal zij proberen deze 

status te verwerven. Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook 

is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te 

laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereidt vindt om een aanzienlijke 

schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van 

de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen. 

4.  Beheer van gelden 

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min 

mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 

bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige 

onkostendeclaraties. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. 

Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de 

Stichting worden ontvangen. 

Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen 

renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 

5.  Besteding van gelden 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen 

wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in voorlichting over 

en de inzet van duurzame energiebronnen De komende jaren 2012 tot 2013 zal de Stichting haar 

vermogen onder andere aanwenden ter aanschaf en subsidiering van ledverlichting, zonnepanelen en 

onderwijsprojecten in de gemeente Waterland en omstreken. Voor zover de Stichting haar vermogen 

niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een duurzame 

spaarrekening plaatsen. 

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun 

diensten. 


