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Jaarverslag



Bestuursverslag 2018 
 

 

1. Algemeen 

 

1.1 Statuten 

Stichting Duurzaam Den Haag is statutair gevestigd in Den Haag. De stichting heeft als doel het initiëren, 

het stimuleren en het versterken van de duurzame ontwikkeling van de stad Den Haag, in lijn met de 

doelstellingen van de gemeente Den Haag, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met 

het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:  

a) het begeleiden en coördineren van projecten;  

b) het helpen en adviseren van burgers en ondernemers, die wensen bij te dragen aan het doel van de 

stichting;  

c) op te treden als intermediair tussen overheid en bedrijven;  

d) te fungeren als kennisbank;  

e) het op eigen initiatief organiseren van activiteiten en projecten in het kader van de doelstelling.  

 

Duurzaam Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk; al haar activiteiten zijn erop gericht om de 

doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.  

 

 

1.2 Formele organisatie 

Stichting Duurzaam Den Haag is gevestigd in het Nutshuis aan de Riviervismarkt 5 in Den Haag.  

 

Duurzaam Den Haag kent een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.  

 

De Raad van Toezicht bestaat in 2018 uit: 

• René Dekeling, 

• Leo Freriks, 

• Willem Krzeszewski, 

• Jan Schinkelshoek (voorzitter, namens gemeente Den Haag) en 

• Peter Smit.  

 

De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op het Klimaatfonds Den Haag.De Raad van Toezicht is in 

2018 vijf keer bijeengekomen (13/2, 24/4, 12/6, 25/9 en 4/12). In 2018 zijn de volgende belangrijke zaken 

vastgesteld: 

• Jaarrekening 2017 (inclusief bestuursverslag); 

• Jaarverslag 2017; 

• Herstructurering (interne) organisatie; 

• Rooster van toe- en aftreden; 

• Beloning directeur (na goede beoordeling periodiek erbij conform algemeen geldend HR-beleid 

DDH); 

• Koers doorontwikkeling DDH 2022; 

• Begroting 2019; 

• Jaarplan 2019; 

• Opvolging Jan Schinkelshoek door Peter Smit per 1/1/19. 
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De dagelijkse leiding ligt in de handen van Heleen Weening, directeur-bestuurder. 

 

Op gebied van personeel was 2018 een stabiel en versterkend jaar. Er hebben zich nauwelijks 

veranderingen in de vaste kern voorgedaan. Met uitzondering van uitbereiding van het team met Reinder 

Boon in maart nadat de gemeente opdracht heeft gegeven voor de kwartiermakerfase van Nieuwe Energie 

en Groen in de Buurt. Daarvoor was Reinder al als zzp’er voor de voorbereiding van het project bij DDH 

werkzaam.  

 

In 2018 bestond de vaste bezetting uit 11 mensen: 7 projectleiders: Reinder Boon, Charlotte Bos (tevens 

senior communicatiemedewerker), Edwin Cornelissen, Evert Drewes, Tom Golder, Amber van der Lans 

en Lennart van de Linde, 2 communicatiemedewerkers: Anouk Dehue en Milou Verweij, office manager: 

Yvonne Bledoeg en directeur: Heleen Weening. In totaal bedroeg de bezetting in 2018 9,14 fte. 

 

De flexibele schil is afgelopen jaar conform plan flink gegroeid. De flexibele schil bestond in 2018 uit 

ruim 20 betrokken zzp’ers / associates. Daarnaast waren 3 vrijwilligers actief voor DDH. Er waren 5 

studenten voor een langere periode bij DDH betrokken en ruim 20 incidenteel. 

 

1.3 Toelichting resultaat 2018 

Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 24.253, circa € 15.000 hoger dan 

begroot. Het positieve resultaat is gerealiseerd uit extra uitgevoerde activiteiten die overigens allemaal 

bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van Duurzaam Den Haag. Deze positieve ontwikkeling 

past in de ambitie om de organisatie op termijn zelfstandiger te kunnen laten opereren met ook een 

financiering uit andere bronnen dan de subsidies van de gemeente Den Haag. Het positieve resultaat zal 

worden toegevoegd aan de overige reserve ten behoeve van het weerstandsvermogen, wat wij van belang 

vinden voor de continuïteit van onze organisatie. 

 

 

1. Praktische uitwerking van onze doelstellingen in 2018 
 

1.1 Basisactiviteiten 

In het Jaarplan 2018 zijn twee basisactiviteiten benoemd die de kern van de organisatie vormen en ten 

dienste staat van de hele organisatie en het hele palet aan projecten en activiteiten van DDH. Per 

basisactiviteit is onderstaand een aantal hoogtepunten uit 2018 opgenomen. Voor het volledige overzicht 

van onze projecten en activiteiten en hun resultaten verwijzen we graag naar het (publieks)jaarverslag).  

 

Communities & Netwerken 
Duurzaam Den Haag is een belangrijke speler in de community rondom de Haagse energietransitie en in 

het Haags Energie Netwerk, dat bestaat uit energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties, andere 

bedrijven en bewonersinitiatieven. Daarnaast bouwen we aan de Haagse Krach community van 

ondernemers en bewoners(initiatieven) om de stad samen verder te verduurzamen. 

 

 

Platform 070GroeneKampioenen.nl 

In 2018 hebben we met de gemeente Den Haag, bewoners en ondernemers het platform 

070GroeneKampioenen.nl ontwikkeld en in het najaar online gezet. Dit online platform stelt alle partijen, 

ook individuele bewoners en bewonersinitiatieven, in Den Haag in staat om duurzame initiatieven en 

projecten zichtbaar te maken. Met het platform heeft de stad een instrument om elkaar op de hoogte te 

brengen en te houden van wat er allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid. 
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Effectief beheer community 

We hebben het traject van analyse en rapportage op onze online communicatiekanalen geïntensiveerd 

door periodieke analyses van onze website en social media te maken en deze intern te rapporteren. 

Dat heeft geleid tot aanpassingen in onze communicatieaanpak waarmee we effectiever zijn geworden 

in het bereiken van doelgroepen. Dit is aangevuld met een zogenaamde GEPHI-analyse waarbij 

onderwerpen en actoren omtrent duurzaamheid zichtbaar zijn gemaakt. Hiermee hebben we een goed 

beeld van actuele thema’s, partijen die daarover communiceren en onze eigen positie in het geheel. 

 

Doelgroepactivatie 
We hebben de afgelopen jaren steeds meer kennis vergaard over wat werkt en wat niet werkt om mensen 

duurzaam in beweging te krijgen. Het gaat daarbij vaak om inzichten uit de psychologie, neurologie, 

gecombineerd met marketing en communicatie. Met die kennis en het effectief inspelen op doelgroepen, 

kan Duurzaam Den Haag pas echt succesvol zijn in haar missie. Daarom is Doelgroepactivatie naast 

Communities & Netwerken als basisactiviteit van DDH benoemd. 

 

Activatieladder  

Op basis van literatuurstudie, veldonderzoek en aan de hand van bestaande klantreismodellen is een 

DDH activatieladder ontwikkeld. Deze geeft inzicht in waar iemand zich op de ladder van ‘duurzaam 

doen’ bevindt en wat er nodig is om hem of haar een stap verder te brengen.  

 

Fundament door onderzoek 

Daarnaast zijn in 2018 twee onderzoeken uitgevoerd. Een stadsbreed doelgroeponderzoek en een 

verdiepend onderzoek naar activeringsstrategieën in de drie focuswijken van DDH. Daarmee hebben 

we inzicht in doelgroepen, hun relevante kenmerken, wat hen beweegt, wat hen tegenhoudt, hun 

wensen en behoeften, hoe ze bereikt kunnen worden en op welke wijze en onder welke voorwaarden 

ze open staan om hun gedrag ten gunste van een duurzame stad te veranderen.  

 

Verbreding bereik naar early majority 

Mede dankzij de inzichten uit de basisactiviteit Doelgroepactivatie hebben we in 2018 met succes een 

aantal activiteiten kunnen organiseren die ook de aandacht en deelname van voorlopers (early 

majority) wisten te treken, zoals de Nieuwe Energie Bootcamps en de HK100-bijeenkomsten in de 

drie focuswijken van het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt.  

 

 

1.1 Pijlers 

In 2018 is gestart met het werken met pijlers, alle activiteiten en projecten van Duurzaam Den Haag. Alle 

projecten brengen we in de periode 2018-2021 onder in drie pijlers. Elke pijler bevat een kernambitie van 

Duurzaam Den Haag. Per pijler is onderstaand een aantal hoogtepunten uit 2018 opgenomen. Voor het 

volledige overzicht van onze projecten en activiteiten en hun resultaten verwijzen we graag naar het 

(publieks)jaarverslag).  

 

Pijler 1: Er zijn voor iedereen die in Den Haag duurzaam aan de slag wil, of is, en een vraag heeft, 

verbinding zoekt en/of zichzelf wil presenteren 

 

Eerste Hulp bij Duurzaamheid spreekuren 

In september 2018 zijn we naast het loket in de Centrale Bibliotheek begonnen met de Eerste Hulp bij 

Duurzaamheid-spreekuren (EHBD-spreekuren) in Molenwijk en Moerwijk. Hiervoor is gekozen om - 

naast de spreekuren in de Centrale Bibliotheek - mensen ook op te zoeken in wijken waar duurzaamheid 

om vaak begrijpelijke redenen minder hoog op de prioriteitenlijst van de bewoners staat. In genoemde 

buurten zijn we ook actief voor ons project Nieuwe Energie en Groen. 

 

Nieuwe Energie Bootcamps 

In 2018 ontwikkelden we een nieuw concept dat in de plaats is gekomen van de jaarlijkse Haagse  
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Energiebeurs. Waar we met de Haagse Energiebeurs vooral duurzame koplopers bereikten, wilden we 

met de Nieuwe Energie Bootcamps op het Escampfestival en Festival Het Circus zowel duurzame 

koplopers, voorlopers als achterlopers bereiken. Daar zijn we goed in geslaagd. De ludieke en 

laagdrempelige activiteiten zoals de energie-opwekkende dansvloer, koffie ligfiets en de inductie 

pannenkoeken bleken een uitstekende manier om met bezoekers van uiteenlopende achtergronden in 

gesprek te gaan over schone energie en vergroening van de stad. Alle deelnemers ontvingen een keur aan 

handelingsperspectieven in de vorm van laagdrempelige tips, eenvoudige energiebesparende producten en 

informatie om zelf duurzaam aan de slag te gaan.  

 

Maandelijks ontmoetingen in de wijk 

Sinds 2014 organiseert DDH elke laatste vrijdag van de maand op wisselende locaties een 

netwerkbijeenkomst. Duurzame dromers, denkers en doeners wordt gelegenheid geboden om in een 

ongedwongen en informele sfeer kennis en ervaring uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen, een 

netwerk op te bouwen of uit te breiden en problemen en vraagstukken voor te leggen aan 

(ervarings)deskundigen en geïnteresseerden. In 2018 hebben we de reeks voortgezet en hebben we om 

nieuwe doelgroepen te bereiken een aantal keer met opzet een wijk bezocht waar (nog) niet zoveel 

duurzame koplopers actief zijn. 

 

Pijler 2: Impactvolle initiatieven op de thema’s energie en groen ondersteunen 

 

De Haagse Krach Karavaan 

Duurzaam Den Haag trekt met de Haagse Krach Karavaan (HKK) de stad in om mensen op straat bewust 

te maken van mogelijkheden om groen, gezond en energiezuinig te wonen en individueel en met elkaar 

eenvoudig aan de slag te gaan in hun directe leefomgeving (huis, straat en buurt). Het project geniet 

steeds meer bekendheid en wordt daarom regelmatig verzocht langs te komen bij buurtfeesten en 

wijkfestivals. Daaruit ontstaan vruchtbare samenwerkingen, waarbij DDH toegang krijgt tot het 

fijnmazige netwerk in de buurt en wijk, en de buurtinitiatieven kunnen meeliften op het bereik van DDH. 

Om te voldoen aan de vraag zijn we in 2018 zeven keer met een ‘light’ versie de wijk in gegaan. Hetgeen 

betekent dat we zonder de elektrische mobiele stand aanwezig waren, maar alleen met als het 

informatiemateriaal en het Rad van Fortuin als aandachtstrekker. Met het Rad van Fortuin kunnen 

bezoekers eenvoudige energie besparende prijsjes winnen, terwijl we met hen in gesprek gaan over 

duurzaamheid en concrete tips geven om thuis duurzaam aan de slag te gaan. De HKK was tevens een 

belangrijk middel in de drie Haagse buurten van het project Nieuwe Energie & Groen in de Buurt. In 

2018 is samengewerkt met de Haagse Energiesafari, De Groene Regentes, De Debatmobiel, Wijkberaad 

Mariahoeve, Hou van je Huis en de VvE-balie, Bewonersorganisatie Laakkwartier-Noord, stadsdeel 

Escamp, Festival het Circus, buurtorganisatie Hondiusplein en de Aardgasvrijbeurs. 

Operatie Steenbreek 

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne om mensen te enthousiasmeren om de tuin en directe 

leefomgeving te vergroenen. En om mensen bewust te maken van de negatieve effecten van verstening. 

Evenals voorgaande jaren heeft Duurzaam Den Haag in 2018 in opdracht van Gemeente Den Haag 

vormgegeven aan Operatie Steenbreek. Met diverse publieksacties onder het motto ‘Tegel er uit, plant er 

in!’ zijn bewoners gestimuleerd en ondersteund om de stad te vergroenen om te zorgen voor een 

klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. In 2018 hebben 13 straatacties in elf verschillende wijken 

plaatsgevonden waarbij 1600 Haagse gezinnen betrokken waren en bijna 14.000 tegels zijn ingeleverd.  

 

Werkgroep Duurzame Haagse Warmte 

In de werkgroep verzamelen en delen bewonersinitiatieven kennis en ervaring over het aardgasvrij maken 

van hun buurt. Duurzaam Den Haag organiseerde hiervoor maandelijkse kennissessies en bood 

initiatieven tussentijds inhoudelijke en communicatieve ondersteuning bij het ontwikkelen van 

buurtwarmteplannen.In 2018 is de werkgroep opnieuw flink gegroeid met zes nieuwe buurtinitiatieven en 

zijn sessies gewijd aan onder andere warmteopties op hoge en lage temperatuur, communicatie met 

bredere doelgroepen, crowdfunding van lokale warmte-initiatieven, en ontwikkelingen in het  
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gemeentelijk beleid. In totaal zijn 15 actieve buurtinitiatieven ondersteund waarvan zes werken aan een 

eigen buurtwarmteplan en vijf de opties daarvoor verkennen.  

 

Pijler 3: Transitie op de thema’s groen en energie uitvoeren in 3 Haagse buurten 

 

Nieuwe Energie en Groen in de Buurt  

Het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt (NEGB) is een langlopend project waar een groot deel 

van de capaciteit van Duurzaam Den Haag naar toe gaat. Het project richt zich op de (energie)transitie 

van drie specifieke buurten, te weten: de Koningspleinbuurt, Molenwijk/Puntpark en Moerwijk-Oost. We 

doen dat op de manier die kenmerkend is voor Duurzaam Den Haag; vertrekkend vanuit het geloof in 

Haagse Krach en met als doel om bewoners en ondernemers vanuit gedeeld eigenaarschap aan het stuur te 

zetten. De behoefte van inwoners en ondernemers in de buurt staat centraal. 

 

Van elke buurt is begin 2018 een buurtscan gemaakt met de belangrijkste feiten en cijfers. Bovendien zijn 

de belangrijkste bewonersorganisaties en buurtverenigingen in kaart gebracht en sleutelfiguren uit de 

buurt benaderd. Via bijeenkomsten, straatacties en buurtorganisaties zijn vervolgens bewoners 

uitgenodigd om samen met DDH en ondersteund door deskundigen te werken aan een buurttransitieplan. 

Het buurtteam ziet er op toe dat het plan voldoet aan de wensen en eisen van de buurt. In het najaar van 

2018 waren deze buurtteams geformeerd.  

 

Eind oktober en begin november is in elk van de drie buurten een zogenaamde HK100-bijeenkomsten 

georganiseerd, een grootse bewonersbijeenkomst waarin bewoners uitgenodigd worden hun ideeën voor 

de buurt te delen en deze gezamenlijk uit te werken. Hieruit zijn 15 ideeën gekomen die concreet genoeg 

zijn voor uitvoering. Per buurt is een communicatieplan ontwikkeld en de website 070groenekampioenen 

is zo ingericht dat de buurtteams zichzelf kunnen presenteren aan de rest van de stad. Daarnaast zijn ter 

ondersteuning van de buurtteams drie werkgroepen geformeerd met deskundigen.  

 

 

Communicatie 

 

De communicatie richtte zich op het ondersteunen van de DDH-doelen uit het plan 2018-2022 Innovatief 

en in beweging. Onze focus ligt daarbij op: 

1. Stakeholders kennen het merk DDH en weten waarvoor wij staan en wat wij hen te bieden 

hebben. 

2. Stakeholders kunnen DDH gemakkelijk on- en offline bereiken. 

Team Communicatie heeft daarom actief ingezet op het toegankelijker maken van de website 

duurzaamdenhaag.nl, een nieuwe opzet van de DDH-nieuwsbrief en op de uitgave van een corporate 

brochure. Ook hebben we alle communicatiemiddelen van onze diensten doorgelicht om de online en 

offline community beter van dienst te zijn. 

 

Verkiezingen maart 2018 

Om inwoners van Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart een afgewogen keuze te 

kunnen laten maken op het thema duurzaamheid heeft Duurzaam Den Haag op 1 maart een 

verkiezingsbijeenkomst in het Nutshuis georganiseerd. Deze is op 1 maart live uitgezonden via Den Haag 

TV en via Facebook DDH-livestream. Achteraf is een compilatie (7 min.) aangeboden via online media 

Den Haag TV, eigen DDH-media en Facebook van De Debatmeesters (de twee presentatoren van de 

verkiezingsbijeenkomst). Ruim 100 bewoners (deelnemers op 1 maart) en 5000 mensen (online) zijn 

geïnformeerd over de belangrijkste duurzaamheidskeuzes. 

 

Website en social media 

We hebben actief ingezet op Instagram, LinkedIn en de DDH nieuwsbrief, daar is veel groei gerealiseerd. 

Cijfers zijn als volgt: 

• Twitter:  3.700 volgers = +3%  

• Instagram: 1.140 volgers = +27% 
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• LinkedIn: 301 volgers = +85% 

• Nieuwsbrief: Ontvangers nieuwsbrief: 4.646 =+28% 

• Website: 88.406 unieke bezoekers =+ 4%  

• Facebook: 8.120 likes = +3%; 8.073 volgers = +4% 

 

 

1.1 Klimaatfonds Haaglanden 

De werkzaamheden voor het Klimaatfonds Haaglanden zijn in 2018 tegen vergoeding uitgevoerd door 

medewerk(st)ers van Duurzaam Den Haag. Het Klimaatfonds heeft een bijdrage geleverd aan de 

klimaatneutrale ambities van o.a. de gemeente Den Haag andere compensatiepartners. Het Klimaatfonds 

kreeg in 2018 in totaal 18 aanvragen: 

- 11 van 5 verschillende bewonersinitiatieven voor collectieve inkoop van zonnepanelen en/of 

warmtepompen 

- 4 van 2 bewonersinitiatieven, 1 VvE en 1 school voor een collectief zonnedak 

- 3 van 1 sportvereniging en 2 (dieren-) welzijnsorganisaties voor led-verlichting 

In totaal werden 2.871 zonnepanelen en 33 warmtepompen aangeschaft. 

In totaal wordt hiermee over een periode van maximaal 15 jaar naar verwachting circa 8.441 ton CO2 

voorkomen. Dit is 1.326 ton meer dan de 7.115 ton die dit jaar gecompenseerd moest  

 

 

3 Vooruitblik 2019  
 

In 2019 bouwen we verder aan waar we in 2018 mee zijn begonnen; het vergroten van onze impact. Dit 

doen we door focus aan te brengen in onze werkzaamheden en door in de uitvoering van onze activiteiten 

te sturen op resultaat. We doen dit vanuit een onafhankelijke positie en richten ons op bewoners en 

ondernemers in de stad. De activiteiten die we uitvoeren in 2019 zijn gefocust op het realiseren van een 

CO2-neutrale en klimaatadaptieve stad. 

 

De kern van ons werk gaat daarmee over de vraag hoe we bewoners en ondernemers kunnen stimuleren 

en ondersteunen om duurzaam aan de slag te gaan. Hiervoor hebben we in 2018 doelgroep- en 

activeringsonderzoek laten uitvoeren voor Den Haag algemeen en voor drie buurten in het bijzonder, te 

weten Koningsplein en omgeving, Molenwijk/Noordpolderbuurt en Moerwijk-Oost. Dit zijn de drie 

buurten waar we in het kader van ons meerjarig project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt gestuurd 

door bewoners en hun belangen de (energie)transitie in de buurt helpen uitvoeren. De 

onderzoeksresultaten en de activatieladder staan aan de basis van onze activiteiten in 2019. We helpen en 

stimuleren met onze activiteiten mensen om een volgende stap zetten op de activatieladder. Daarbij ligt 

de focus op de stappen naar ‘ik doe het’ en ‘ik doe het en wil weten wat ik nog meer kan doen’. Dit is in 

lijn met onze focus op de koplopers en voorlopers als doelgroep. 

 

Strategisch zetten we in 2019 in op de (door)ontwikkeling van producten en diensten die succesvol 

bijdragen aan het duurzaam in beweging brengen van bewoners, ondernemers en organisaties. Bij het 

werken aan projecten gaan we in 2019 producten en diensten standaardiseren. Zo ontstaat er een 

portefeuille van DDH diensten waarvan partijen in de stad gebruik kunnen maken en waarmee zij 

bijdragen aan de grote opgave: verduurzaming van de stad. Dankzij de doorontwikkeling en aanscherping 

van activiteiten vergroten we met partners in de stad onze impact en versterken we het fundament van 

onze organisatie. 
 

 

In 2019 streven we met onze activiteiten en diensten per pijler de volgende impact na:
 

        Stichting Duurzaam Den Haag

        te Den Haag - 6 -



• Pijler 1 - Loket en Platform: Bewoners en ondernemers van Den Haag voelen zich 

gestimuleerd om duurzaam aan de slag de te gaan en gesteund als ze daarbij tegen vragen en 

obstakels aanlopen. 

• Pijler 2 - Ondersteuning impactvolle initiatieven uit de stad: Impactvolle initiatieven van 

bewoners en ondernemers die de stad CO2-neutraal en klimaatadaptief maken worden 

versterkt en boeken sneller resultaat.  

• Pijler 3 - (Energie)transitie in drie focusbuurten: Bewoners en ondernemers in de buurten 

Koningsplein en omgeving, Molenwijk/Noordpolderbuurt en Moerwijk–Oost voelen zich 

gedeeld eigenaar van de energietransitie in hun buurt. 

 

 

4 Samengevatte begroting 2019 
 

De begroting voor het boekjaar 2019, zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar 

vergadering van 4 december 2018, ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
 

 

 
 BATEN (in €) 

 Basisbijdrage Gemeente Den Haag 480.000 

 Nationale Postcode Loterij 46.800 

 Projectsubsidies en bijdragen 689.000 

 Overige baten 553.715 

 Totaal baten 1.769.515 

  
 LASTEN (in €) 

 Personeelskosten, vast 875.500 

 Personeelskosten, variabel 11.500 

 Huisvestingskosten 45.900 

 Organisatiekosten 111.450 

 Afschrijvingen 2.000 

 Kosten activiteiten 714.585 

 Financieringsresultaat 500 

 Totaal lasten 1.761.435 

 RESULTAAT 8.080 
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2 ALGEMENE TOELICHTING

2.1 Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden

te Den Haag onder nummer 57705046.

2.2 Statutaire vestigingsplaats

De stichting is statutair gevestigd te 's-Gravenhage

2.3 Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de realisatie 2018 en de begroting over 2018 geeft het volgende beeld.

(bedragen afgerond op veelvouden van € 1.000).

Realisatie Begroting

2018 2018 Voordelig Nadelig

€ € € €

Subsidiebaten 1.221          1.296         75                

Bijdragen 249             507            258              

Overige baten -              -             

1.470          1.803         

Overige lasten

Personeelskosten 737             843            106             

Huisvestingskosten 44               45              1                 

Organisatiekosten 79               86              7                 

Afschrijvingen 2                 1                1                  

Activiteitenkosten 584             820            236             

1.446          1.795         350             334              

Financieringsresultaat (0)                (1)              1                 

(334)            (350)            

Bedrijfsresultaat 24               7                17               (16)              

Toelichting

Algemeen

Het boekjaar is positief afgesloten en de organisatie heeft tegelijkertijd een surplus op het

resultaat weten te realiseren waarmee kan worden gebouwd aan de versteviging van de

continuïteit. Het extra resultaat is het gevolg van enerzijds lagere kosten en anderzijds door

opbrengsten uit extra onvoorziene activiteiten. Daarmee is de de doelstelling om te groeien in

andere geldstromen dan basissubsidie gelukt. Weliswaar minder dan begroot maar er is meer uit

andere bronnen gehaald dan in 2017 het geval was.

Het niveau van de baten valt lager uit dan begroot maar er zijn ook minder kosten gemaakt, mede

dankzij de ingebouwde flexibiliteit, waardoor dit op het resultaat geen negatieve invloed heeft.

Beheersmatig heeft de organisatie weer verdere stappen gezet waardoor de projectleiders ook

van de begroting

Verschil ten opzichte
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gedurende het jaar meer 'in control' zijn. Om dit te laten aansluiten bij de ambitie zal het komende

jaar worden gekeken naar extra maatregelen en tools om dit nog beter beheersbaar te maken.

In de hiervoor opgenomen vergelijking zijn nog een aantal substantiële verschuivingen zichtbaar.

Deze worden onderstaand nader toegelicht.

Opbrengsten

In de begroting was een aanvullende ambitie op genomen voor de uitvoering van de activiteit

'Nieuwe Energie en Groen in de Buurt'. Echter gaandeweg het jaar werd duidelijk dat die niet kon

worden gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst maar omdat de kosten bestonden

uit materiele uitgaven en de personele inzet gebaseerd was op inhuur heeft dit geen negatief

effect op de exploitatie gehad.

Overige lasten

Het totaal van de overige lasten ligt lager dan de begroting voor het boekjaar 2018 maar doordat

ook de baten lager uitvallen is het positieve effect op het totale resultaat minder groot dan op

grond van de lagere kosten mag worden verwacht

De belangrijkste afwijkingen kunnen als volgt worden toegelicht.

Personeelskosten

De belangrijkste afwijking is zichtbaar bij de post 'inhuur personeel'. Het niveau van de begroting

ligt substantieel hoger dan wat uiteindelijk is gerealiseerd. Deze afwijking komt voor rekening van

een beperktere uitvoering van de activiteit 'Nieuwe Energie en Groen in de Buurt' zoals al eerder

aangehaald.

De overige afwijkingen die in de details zichtbaar zijn vallen te verklaren door aanpassingen in

sociale premies, hierdoor hogere sociale lasten, en het zeer bewust omgaan met de overige

uitgaven waardoor die binnen de begroting zijn gebleven.

Organisatiekosten

De organisatiekosten vallen lager uit dan begroot  Per onderdeel gaat het om beperkte meevallers

die als totaal echter redelijk doortellen. Zo zijn er minder kosten gemaakt voor drukwerk en

kopieerkosten, zijn ook de automatiseringskosten lager uitgevallen en dat zelfde geldt ook voor de

advieskosten. De advieskosten vallen overigens met name lager uit doordat in de begroting nog

was voorzien in de uitwerking van nieuwe statuten. De aanpassingen zijn na discussie in de Raad

van Toezicht en overleg met de gemeente vooralsnog uitgesteld en doorgeschoven naar het

volgende boekjaar. De enige, overigens beperkte, toename die zichtbaar is betreft de inzet van de

controller. Dit vindt zijn oorzaak in extra vraag aan ondersteuning in het kader van de continue

professionalisering.

Afschrijvingen

De stichting heeft in de loop van het boekjaar de computerapparatuur moeten vervangen omdat

deze niet langer geschikt was voor de ingebruik zijnde software. Tijdens het opstellen van de

begroting was deze investering nog niet bekend en is met de jaarlijkse afschrijving ook geen

rekening gehouden. Derhalve wijkt de realisatie af van de begroting.

Activiteitenkosten

Zoals bij algemeen al aangehaald zijn er met name minder kosten dan begroot gemaakt omdat de

aanvullende ambitie voor 'Nieuwe Energie en Groen in de Buurt' voor dit jaar niet kon worden

gerealiseerd.
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2.4 Subsidieregeling

A Richtlijnen

De Stichting wordt o.a. gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag, op basis van de Algemene

Subsidieverordening Den Haag (ASV). Daarnaast ontvangt de stichting ook bijdragen van Fonds

1818 te Den Haag en de Nationale Postcodeloterij.

B Financiering

Voor het boekjaar 2018 heeft de Stichting van de gemeente de navolgende subsidietoezeggingen

ontvangen

Omschrijving Datum Kenmerk Periode

Gemeente Den Haag, basissubsidie 19-2-2018 ABBA/VL/11980 480.000€     

Gemeente Den Haag, projectsubsidies 10-9-2018 ABBA/VL/14230 664.480€     

C Subsidie vaststellingen

De door de Gemeente Den Haag verleende subsidies zijn tot en met het boekjaar 2017 definitief

vastgesteld met uitzondering van die onderdelen die nog doorlopen in 2018.

2.5 Kasstromenoverzicht

Het saldo van de geldmiddelen is in 2018 met € 87.000 toegenomen van € 269.000 ultimo 2017 tot

€ 355.000 ultimo 2018. Deze toename wordt in het onderstaande kasstromenoverzicht

nader toegelicht. 

(Bedragen afgerond op  € 1.000)

€ € € €

Geldmiddelen per 1 januari 268            125              

Operationele kasstromen

Eigen vermogen -              -              

Netto werkkapitaal  * 79               134             

Resultaat 24               9                 

103            143             

Investeringskasstromen 

Materiële vaste activa (16)              -              

(16)            -              

Geldmiddelen per 31 december 355            268             

2018 2017
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* Mutatie netto werkkapitaal € €

Kortlopende vorderingen per 31 december 2018 132             

Kortlopende vorderingen per 1 januari 2018 283             

151             

Kortlopende schulden per 31 december 2018 383            

Kortlopende schulden per 1 januari 2018 455            

(72)              

79               

3 Bestemming resultaat

Het saldo over het boekjaar is als volgt verdeeld:

2018 2017

€ €

Toevoeging aan de overige reserve 24.253        9.388           

24.253        9.388           

4 Samenstelling organisatie 31 december 2016

Samenstelling Raad van Toezicht

functie naam

Voorzitter De heer J. Schinkelshoek

lid De heer A. Mohamed

lid De heer R.L. Freriks

lid De heer W.M.K. Krzeszewski

lid De heer R.P.A Dekeling

Samenstelling Bestuur en Directie

Directeur Mevrouw H.M Weening Den Haag
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C o n c e p t

Jaarrekening



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

A C T I V A

€ € € €
                                                                                                

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 17.626         1.212           

VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen 131.894       282.962       

Geldmiddelen 355.583       268.943       
                                            

487.477       551.905       

                                            

505.103       553.117       

P A S S I V A 

€ € € €

                                                                                                

Eigen Vermogen

Overige Reserve 122.237       87.950         

Bestemmingsreserve - -                 10.034         

122.237       97.984         

Kortlopende schulden

Crediteuren 51.359         10.480         

Loonverplichtingen 69.598         60.400         

Vooruit ontvangen bedragen 48.157         311.305       

Overige schulden 213.752       72.948         

382.866       455.133       

505.103       553.117       

2018 2017

2018 2017
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Subsidiebaten 1.221.067 1.295.515 813.636

Bijdragen 249.397 507.297 228.843

Overige baten - -               - -               100              

1.470.464 1.802.812 1.042.579

Totaal baten 1.470.464 1.802.812 1.042.579

Overige lasten

Personeelskosten 737.486 843.500 631.743

Huisvestingskosten 43.711 44.500 42.807

Organisatiekosten 79.171 86.100 78.251

Afschrijvingen 1.813 600            598              

Activiteitenkosten 583.642 819.965 279.389

Totaal overige lasten 1.445.823 1.794.665 1.032.788

Bedrijfsresultaat 24.641       8.147         9.791           

Financieringsresultaat (388)           (500)           (403)            

Resultaat 24.253       7.647         9.388           

79.627-       

Het resultaat is als volgt verdeeld

Mutatie overige reserve 24.253       7.647         9.388           
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3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

3.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640

voor organisaties zonder winststreven.

3.2 Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats tegen de aanschaffingswaarde verminderd

met lineaire afschrijvingen.

Op materiële vaste activa welke in de loop van het boekjaar zijn aangeschaft wordt de afschrijving

naar tijdsgelang berekend. 

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend

met mogelijke oninbaarheid.

Loonverplichtingen

Op de balans zijn onder de kortlopende schulden de verplichtingen c.q. vorderingen voortvloeiende uit

de salarisbetaling aan de medewerkers en de daarmede verband houdende afdrachten gesaldeerd

opgenomen, ongeacht of het eindsaldo hiervan positief, danwel negatief is.

3.3 Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn verricht c.q. de prestaties zijn

geleverd. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De kosten

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit

hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van

de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en

verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten

echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Pensioenregeling

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de

pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en verliesrekening

verantwoord.

Indien er naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per

balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de

balans opgenomen tegen de contante waarde.

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de

jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Financieringsresultaat

In het financieringsresultaat zijn opgenomen de op de verslagperiode betrekking hebbende

renteopbrengsten en kosten van uitgeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018 31-12-2017

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris - -                 - -                 

Apparatuur en kantoormachines 17.626         1.212           

17.626         1.212           

Het verloop van de post materiële vaste activa in het boekjaar is als volgt:

Apparatuur en Overige

Inventaris kantoor mach. bedrijfsmiddelen

Aanschafwaarde per 1 januari 2018 11.807           2.989             -               

Investeringen -               - -                 18.227           -               

Aanschafwaarde per 31 december 2018 11.807           21.216           -               

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2018 (11.807)          (1.777)            -               

Afschrijvingen - -                 (1.813)            -               

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2018 (11.807)          (3.590)            -               

Boekwaarde per 31 december 2018 - -                 17.626           -               

afschrijvingspercentages 20% 20% 20% 20%

VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen

DEBITEUREN

Saldo debiteuren per 31 december 1.493           59.247         

OVERIGE VORDERINGEN

Interest - -                 2                  

Nog te ontvangen subsidie 85.595         141.024       

Te vorderen omzetbelasting 5.421           - -                 

Afwikkeling Haags Milieucentrum - -                 1.824           

Verzuimuitkeringen - -                 19.973         

Afrekening inzet Klimaatfonds 9.038           7.763           

Nog te ontvangen projectbijdragen 16.839         40.051         

Overige vorderingen 455              340              

117.348       210.977       
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2018 2017

€ €

VOORUITBETAALDE POSTEN

Verzekeringen 887              681              

Huisvestingskosten 11.995         11.164         

Abonnementen en vakliteratuur 171              263              

Overige vooruitbetaalde posten - -                 630              

13.053         12.738         

Totaal kortlopende vorderingen 131.894       282.962       

Geldmiddelen

Rabobank, rekening-courant 343.797       257.159       

Rabobank, spaarrekening 11.786         11.784         

355.583       268.943       

De ultimo 2018 aanwezige geldmiddelen bestaan deels uit vooruit ontvangen subsidiegelden.

2018 2017

P A S S I V A € €

EIGEN VERMOGEN

Overige reserve

Saldo per 1 januari 87.950         68.627         

overheveling van bestemmingsreserve 10.034         9.935           

resultaatbestemming 24.253         9.388           

Stand per 31 december 122.237       87.950         

Bestemmingsreserve

Personeel

Stand per 1 januari 10.034         19.969         

overheveling naar Overige Reserve (10.034)        (9.935)          

Stand per 31 december - -                 10.034         

Medio 2016 heeft het bestuur van Stichting HMC het besluit genomen de stichting op te

heffen en het resterende vermogen te doneren aan Duurzaam Den Haag. Een deel van het

vermogen is echter bestemd voor het personeel. Het bestuur heeft namelijk bedongen dat

de medewerkers van HMC per 1-1-2016 op een vergelijkbaar niveau worden ingeschaald

als de DDH medewerkers. Ter compensatie van de extra kosten heeft HMC een bedrag

vastgelegd voor een overgangsperiode van 3 jaar. Dit wordt in een bestemmingsreserve

gestort en moet of worden benut ter afdekking van extra kosten of kan, als er geen

negatief resultaat ontstaat door de extra kosten, vrijvallen ten gunste van de overige reserve.

Totaal Eigen Vermogen 122.237       97.984         
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN                                             

CREDITEUREN 51.359         10.480         

LOONVERPLICHTINGEN

Loonheffingen 18.549         18.139         

Pensioenpremies 5.000           2.663           

Vakantiegeld 25.963         21.610         

Vakantiedagen 19.815         16.205         

Overige loonverplichtingen 271              1.783           

69.598         60.400         

VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN

Subsidies 5.712           220.109       

Bijdragen 10.891         46.881         

Overige bedragen 31.554         44.315         

48.157         311.305       

OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN

Af te dragen omzetbelasting - -                 10.050         

Administratie- en accountantskosten 9.400           9.050           

Advieskosten - -                 1.835           

Inhuur personeel 17.993         - -                 

Projectkosten  *1 184.430       49.125         

Verzekeringspremies 1.614           1.017           

Overige kortlopende schulden 315              1.871           

213.752       72.948         

Totaal kortlopende schulden 382.866       455.133       

*1, dit betreft kosten voor activiteiten die in het boekjaar zijn gestart dan wel afgerond maar

waarvoor de stichting op balansdatum nog geen factuur heeft ontvangen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Door de stichting zijn verplichtingen aangegaan zonder dat deze blijken uit de balansopstelling.

Deze verplichtingen zijn:

- Een huurcontract voor het pand aan de Riviervismarkt 5 te Den Haag. Tegen een verplichting per

jaar van € 41.900. Het huurcontract loopt sinds 31 december 2014 voor onbepaalde tijd en is ieder

moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. 
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

HET BOEKJAAR 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Subsidiebaten

Gemeente Den Haag, basisbijdrage 473.397     480.000       480.000     

Gemeente Den Haag, projectbijdragen 662.703     664.010       544.745     

Gemeente Den Haag, doorgeschoven 84.967       151.505       (211.109)    
Gemeente Den Haag, afrekening voorgaand boekjaar -             -              -             

1.221.067  1.295.515    813.636     

Bijdragen

Nationale Postcode Loterij 63.885       46.500         28.037       

Fonds 1818 39.636       10.300         45.455       

Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering 24.000       24.000         24.000       

Overige bijdragen 121.876     426.497       131.351     

249.397     507.297       228.843     

Overige baten

Overige  -             -              100            

-             -              100            

TOTAAL BATEN 1.470.464  1.802.812    1.042.579  
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Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Personeelskosten

Salariskosten

Bruto salarissen 484.106     501.500       442.523     

Sociale lasten 90.806       87.000         74.732       

Pensioenen 49.427       50.500         41.628       

Vakantiedagen/rechten 3.610         - -                4.079         

Ontvangen ziekengeld (8.633)        (7.000)         (21.306)      

619.316     632.000       541.656     

Overige personeelskosten

Personeelsverzekeringen 18.211       21.000         12.725       

Opleidingskosten 23.421       25.000         17.751       

Reiskosten woon-werk 1.336         -              -             

Inhuur personeel 66.012       155.500       50.355       

Kosten vrijwilligers 1.475         2.500           2.813         

Kantinekosten 3.594         3.000           4.135         

Overige personeelskosten 4.121         4.500           2.308         

118.170     211.500       90.087       

Totaal personeelskosten 737.486     843.500       631.743     

Het aantal FTE in het verslagjaar bedroeg 9,14 FTE (2017 9,06FTE)

Huisvestingskosten

Huur- en servicekosten 43.711       44.000         42.489       

Overige huisvestingskosten -             500              318            

43.711       44.500         42.807       
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Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Organisatiekosten

Bureau kosten

Telefoon 4.587         7.000           5.973         

Porti en vrachtkosten 334            500              134            

Kantoorbenodigdheden 850            1.500           632            

Drukwerk en kopieerkosten 1.146         2.500           1.656         

Contributies, abonnem/vakliteratuur 2.121         2.000           1.375         

Representatie 137            500              240            

Overige bureaukosten 562            500              404            

9.737         14.500         10.414       

Algemene kosten

Verzekeringen 2.190         2.500           1.989         

Automatiseringskosten 14.136       16.000         14.317       

Overige algemene kosten 103            500              969            

16.429       19.000         17.275       

26.166 27.689

Reis en verblijfkosten

Overige reis- en verblijfkosten 575            250              -             

575            250              -             

Administratie en advieskosten

Kosten Controller 22.381       19.500         19.294       

Kosten salarisadministratie 2.460         1.600           1.604         

Accountantskosten 4.416         4.500           4.350         

Advieskosten 3.161         6.000           4.720         

32.418       31.600         29.968       

Bestuur en commissiekosten

Vergaderkosten - -               250              - -               

Overige bestuur en commissiekosten 363            500              324            

363            750              324            
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Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Marketing en communicatie

Kosten webbeheer, social media etc 19.649       20.000         20.270       

Overige communicatiekosten -             -              -             

19.649       20.000         20.270       

Totaal organisatiekosten 79.171       86.100         78.251       

Afschrijvingen

Afschrijving apparatuur en kantoor mach. 1.813         600              598            

1.813         600              598            

Activiteitenkosten

Communicatie kosten 17.020       25.000         11.459       

Overige projectkosten 566.622     794.965       267.930     

583.642     819.965       279.389     

TOTAAL LASTEN 1.445.823 1.794.665 1.032.788

Financieringsresultaat

Bankkosten (279)           (500)            (405)           

Overige financieringsresultaten (109)           - -                2                

(388)           (500)            (403)           

Den Haag, 16 april 2019

H.M. Weening
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STICHTING DUURZAAM DEN HAAG

TE DEN HAAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018
uitgesplitst naar activiteiten

WG Nieuwe (2017)

Maandelijkse Haagse Operatie Duurzame (2017) Energie en Knipkaart Afval

DDH Community ontmoetingen Doelgroep Krach Steen Knipkaart Energie Haagse VVE Hou van groen in bewoners challenge Overige

Totaal Loket en Netwerk in de wijk activatie Karavaan breek ondernemers beurs Warmte Versneller je huis de buurt initiatieven vervolg activiteiten

€ € € € € € € € € € € € € € € €

B A T E N

Subsidiebaten

Gemeente Den Haag, basisbijdrage 473.397     96.427     88.450     17.796     40.766     18.538         - -            43.039     50.000     - -            - -            - -            68.000     50.381     - -            - -            

Gemeente Den Haag, projectbijdragen 662.703     - -            - -            - -            - -            - -                99.950     - -            73.763     67.148     - -            26.842     395.000   - -            - -            - -            

Gemeente Den Haag, doorgeschoven 84.967       - -            - -            - -            - -            - -                - -            - -            - -            - -            15.446     - -            - -            - -            69.521     - -            

Bijdragen

Nationale Postcode Loterij 63.885       - -            19.000     - -            - -            - -                - -            - -            10.000     - -            - -            - -            - -            16.122     - -            18.763     

Fonds 1818 39.636       - -            - -            -          - -            - -                - -            - -            - -            - -            13.632     - -            - -            - -            - -            26.004     

Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering 24.000       - -            - -            - -            - -            - -                - -            - -            - -            - -            - -            - -            - -            - -            - -            24.000     

Overige bijdragen 121.876     - -            - -            - -            - -            - -                - -            - -            - -            - -            11.739     - -            - -            - -            - -            110.137   

Overige baten - -              - -            - -            - -            - -            - -                - -            - -            - -            - -            - -            - -            - -            - -            - -            - -            

1.470.464  96.427     107.450   17.796     40.766     18.538         99.950     43.039     133.763   67.148     40.817     26.842     463.000   66.503     69.521     178.904   

L A S T E N 

Personeelskosten 737.486     

Huisvesting 43.711       77.084     65.340     14.708     29.939     11.565         62.400     31.193     67.110     59.685     15.525     10.530     303.472   56.318     11.588     45.724     

Organisatiekosten 79.171       

Afschrijvingen 1.813         

Kosten activiteiten 583.642     19.343     42.110     3.088       10.827     6.973           37.550     11.846     66.653     7.463       25.292     16.312     159.528   10.185     57.933     108.539  

1.445.823  96.427     107.450   17.796     40.766     18.538         99.950     43.039     133.763   67.148     40.817     26.842     463.000   66.503     69.521     154.263   

BEDRIJFSRESULTAAT 24.641       -          -          -          -          -              -          -          -          -          -          -          -          -          -          24.641     

NADELIG - -              
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 -



C o n c e p t

Overige gegevens






