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Jaarverslag over de periode 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016

Projecten in het boekjaar
Het bestuur had over de periode 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016 (“boekjaar’) minder te besteden
doordat haar hoofdsponsor Coöperatie Windenergie Waterland minder liquide middelen ter
beschikking kon stellen aan de Stichting.
In de begroting over het boekjaar was daar al rekening meegehouden Er was voor slechts
61,000 Euro aan projecten begroot uiteindelijk is dat 75,226 Euro geworden.
Een goot deel van dit bedrag ging naar het project Zonnepanelen op woning van de
Woningbouwcoöperatie Intermaris met Euro 23,800. Dit was de tweede tranche van een een
4 jarig verplichting aan huurders van ca 150 huurwoningen die zijn voorzien van
zonnepanelen in 2014. SDW compenseert de huurders voor de extra Met de ondersteuning
van de SDW hebben we 150 huurders over de streep gekregen zonnepanelen op hun dak te
leggen, een uniek project voor Nederland.
Een bedrag van 15,300 Euro, ging naar drie collectieve zonnepanelen projecten: De
Binnendijkschool in Monnickendam, Het Huis aan het Water in Katwoude en naar de net
opgezette Coöperatie Groen Waterland om hen te ondersteunen bij het realiseren van een
postcode project in Broek In Waterland.
Heel trots zijn wij op de bandenpomp in Monnickendam. SDW heeft een 5 jarig contract
afgesloten met de organisatie “Band op Spanning” voor Euro 2,500 per jaar. Iedereen kan
gebruiken maken van deze bandenpomp op het parkeerterrein aan het begin van de
Pierebaan en zorgen dat met banden op spanning, brandstof (en dus geld) wordt bestaat en
dat de CO2 uitstoot wordt verminderd.
Een overzicht van alle uitgaven aan projecten in het boekjaar vindt u op bladzijde…
Bestedingen vanaf de oprichting tot nu toe
Veel van onze projecten hebben een langer termijn karakter tot juni 2016 heeft de Stichting
665,956 Euro geschonken aan projecten die bijdragen aan een Duurzame Wereld met een
focus op de gemeente Waterland en Edam-Volendam.
Het grootste deel van dit bedrag (Euro 465,939) ging naar allerlei PV projecten waaronder
het Sportfondsenbad in Monnickendam met 80,150 en basisschool de Blockwere met 67,952
Euro, de bulk van het bedrag ging naar ca. 700 particulieren zowel eigenaren als huurders.
In Waterland hebben vele publiek instellingen (musea, sportclub, haven van Monnickendam)
LED verlichting. SDW sponsorde die projecten met 53,236 Euro.
Daarnaast is er ruim 64,000 besteed aan allerlei Scholings projecten, Duurzame dagen na
andere projecten om het belang van duurzaamheid en duurzame energie in het bijzonder op
de kaart te zetten in Waterland bij jong en oud, maar vooral bij jong.
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Tenslotte hebben we tot nu toe 66,948 besteed aan gas besparende maatregelen. In de
komende jaren zal dit een speerpunt zijn van ons beleid.
We zijn supertrots dat we dat met de steun van de Coöperatie Windenergie Waterland
hebben kunnen doen.
Begroting komend boekjaar
Het budget, goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van mei 2016, bedraagt
150,000 Euro. Van dit bedrag is 134,000 beschikbaar voor projecten.
Dit budget is als volgt gealloceerd:
 15,000 Euro aan innovatieve PV projecten (panelen van 330 pW, dunne fil, OostWest opstellingen;
 25,000 Euro aan isolatie projecten voor woningen. Particulieren met een woning met
WOZ waarde van minder dan 400,000 Euro kunnen hier op ene beroep doen;
 12,000 Euro aan het project “van het gas af”. Particulieren die hun woning zo
aanpassen dat ze geen gas meer nodig hebben komen hiervoor in aanmerking;
 30,000 Euro voor collectieve projecten waaronder postcode roos projecten
 20,000 Euro voor beïnvloeding
 25,000 Euro voor de huurders van woning bouw verenging (lopende verplichting)
 2,500 Euro huur bandenpomp
 5,500 Euro andere zaken, waaronder een project bij de Gemeente Waterland

Obligaties Omroep PIM
In september 2016 zijn wij benaderd door de penningmeester van Omroep Pim met de
mededeling dat Omroep PIM niet in staat zal zijn de obligatielening terug te betalen en met
het verzoek de lening om te zetten in een gift. Het bestuur heeft besloten dit doen en dit
besluit is als nog in deze jaarrekening verwerkt.
Goedkeuring jaarrekening door CWW
In artikel 8.4 de statuten is bepaald dat het bestuur van de Coöperatie Windenergie
Waterland de jaarrekening goedkeurt alvorens deze definitief wordt vastgesteld door het
bestuur van de Stichting.
De concept jaarrekening is aan het bestuur van CWW voorgelegd en door hen goedgekeurd
op 9 Maart 2017.

15 Maart 2017
Het bestuur van Stichting Duurzaam Waterland

Wijnand Oussoren

Johan Horjus

Antoine Martens

Luuk Oosterbaan
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Jaarrekening
Balans per 30 Juni 2016
Activa

Vaste activa
Lening u/g

30 Juni 2016
Ref.
1

€

€

22,500

30 Juni 2015
€
25,000

22,500

Vlottende activa
Te ontvangen van CWW
Overige vorderingen
Liquide middelen

2

€

470,905
0
129,181

25,000

124,557
0
122,473

Totaal vlottende activa

600,086

247,030

Totaal Activa

622,586

272,030

622,586

260,059

0

11,971

622,586

272,030

Passiva
Eigen vermogen
Kort lopende schulden

Totaal Passiva
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Winst-en-verliesrekening over de periode 1 Juli 2015- 30 Juni 2016

1.7.2015- 1.7.201530.6.2016 30.6.2016
Werk.
Begroot

1.7.201430.6.2015
Werkelijk

€

€

€

446,348
1,344

200,000
1,500

224,557

447,692

201,150

2,630
227,187

2,007
31,980
15,300
20,561
2,355
3,023
75,226

0
8,000
15,000
17,500
8,000
12,500
61,000

17,464
153,447
0
12,847
51,161
12,920
247,839

2,500

0

0

Algemene en administratieve kosten

10,180

12,000

13,498

Totale kosten

87,906

73,000

261,337

359,786

128,500

(34,150)

Ref.
Opbrengsten
Giften van Coöperatie Windenergie Waterland
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Projecten
Ledverlichting
Zonnepanelen- particulier
Zonnepanelen- collectieven
Beinvloeding
Gas besparing
Overig
Totaal projecten

Gift aan Omroep PIM

Resultaat (mutatie vordering)
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Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 2015
•

Algemeen

De Stichting is opgericht op 26 Oktober 2011. De activiteiten van de Stichting zijn het
ondersteunen van duurzaamheid en in het bijzonder van duurzame energie projecten in de
gemeente Waterland.

•

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

•

Algemeen

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden algemeen
gewaardeerd tegen verkrijging-/vervaardigingprijs of de actuele waarde. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingprijs. In de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

•

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

•

Leningen u/g

Dit betreft verstrekte leningen aan projecten en waarborgsommen
•

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.
•

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
•

Eigen vermogen
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Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit de in het verleden opgebouwde
overschotten.
.

•

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

•

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten.
•

Opbrengsten

De opbrengsten bestaan uit giften en overige opbrengsten
•

Kosten

De kosten zijn de som van de uitgaven aan projecten en algemene en administratieve
kosten.

Toelichting op de specifieke posten in de balans
1. Leningen u/g
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Lening aan African Clean Energy
Obligaties Omroep PIM
Waarborgsom Band op Spanning
Totaal

30.6.2016
20,000
0
2,500
22,500

30.6.2015
20,000
2,500
2,500
25,000

De

2. Te ontvangen van CWW
Tot en met het boekjaar 2015 heeft CWW een gift toegezegd van 50% van haar winst. Vanaf
boekjaar 2016 is er besloten de gift jaarlijks te bepalen. De belangrijkste reden daarvoor is
het verschil in winst en kasontvangsten waarmee de CWW kampt veroorzaakt door aflossing
op haar lening aan derden die hoger zijn dan de afschrijving van haar turbines.
Per 30 juni 2016 is de vordering op het CWW opgelopen tot Euro 470,905. De verwachting is
dat deze vordering over de komende 6 jaren zal worden geïnd.
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3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
De Stichting heeft een verplichting aan de Bandenpomp van 2,500 per jaar voor de komende
vier boekjaren.
De Stichting heeft een verplichting van 25,000 voor de komende twee boekjaar aan huurders
van Intermaris.
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