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Algemeen

Klimaatverbond Nederland heeft in 2019 hard gewerkt aan haar inhoudelijke werk en positionering binnen het

werkveld van lokaal klimaatbeleid (op adaptatie en mitigatie).  

Het team in dienst van Klimaatverbond heeft zich in 2019 verder doorontwikkeld naar een meer inhoudelijk team.  Daarnaast 

zijn ook de freelancers in de flexibele schil betrokken gebleven en is er expertise bij gekomen. De huisvesting in Arnhem, 

direct naast het centraal station gelegen, is verder ingericht naar een goed functionerend kantoorpand en ook zijn de 

huisvestingskosten iets omlaag gebracht.

Oprichting

De Stichting Klimaatverbond is opgericht bij notariële akte van 20 december 2007 en is gevestigd te Arnhem.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08168514.

Doelstelling

De Stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, als algemeen doel:

het bevorderen van energiebewustzijn bij Nederlandse burgers door initiëren en ondersteunen van projecten die hier 

een bijdrage aan leveren, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin

 verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het initiëren en uitvoeren van projecten en evenementen die het energiebewustzijn bevorderen;

b. het initiëren en uitvoeren van projecten en evenementen die de doelstellingen van Klimaatverbond

Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister

onder nummer 40413004 ("Vereniging Klimaatverbond"), en haar leden ondersteunen;

c. het verwerven van fondsen.

Bestuur

Ten tijde van het samenstellen van deze jaarrekening is het bestuur als volgt samengesteld:

De heer S.M. Brandligt

voorzitter

De heer R.S. van Meygaarden

penningmeester en secretaris

Mevrouw M. Van Gastel

bestuurslid

Bezoldiging bestuur

De bestuursleden ontvangen geen andere vergoeding dan reiskosten op declaratiebasis. 

Directie

In 2019 heeft Klimaatverbond een directeur: Petra Lettink.  

Boekjaar

Het boekjaar 2019 loopt van 1 januari tot en met 31 december 2019.
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Grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva nominaal gewaardeerd.

De grondslagen waarop de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten 
voldoen aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
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Grondslagen van resultaatbepaling

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Bij de toepassing van de grondslagen wordt voorzichtigheid betracht. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. 

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen
 indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Balans per 31-12-2019

31-dec-19 31-dec-18

 in €  in € 

ACTIVA

Materiële vaste activa                 15.459               12.998 

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren                 81.869               45.377 

Overige Vorderingen                   5.159                 6.630 

Belastingen en sociale lasten                          -                   5.693 *

Overlopende activa                   7.014               23.181 

                94.042               80.881 

Liquide middelen               329.043             135.269 

Totaal activa               438.544             229.148 

PASSIVA

Eigen Vermogen

Resultaat lopend boekjaar                 20.628             -31.230 

Algemene reserve               149.227             180.457 

              169.855             149.227 **

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren               160.066               22.246 

Belastingen en sociale lasten                 11.766 ***

Overlopende Passiva                 34.670               29.451 

Nog te betalen bedragen                 62.187               28.224 

              268.689               79.921 

Totaal passiva               438.544             229.148 

* Zie toelichting

** Zie toelichting

*** Zie toelichting
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Toelichting Balans op 31-12-2019

Activa

Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en sociale lasten 2019 2018

Nog af te vorderen BTW  kwartaal 4  €                  5.693 

 €                             -    €                  5.693 

Passiva

2019 2018

Eigen Vermogen

Resultaat lopend boekjaar  €                    20.628  €               -31.231 

Algemene reserve  €                  149.227  €              180.457 

 €                  169.855  €              149.227 

De algemene reserve is ter dekking van toekomstig te verwachten nadelig resultaten.

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat 2019 voorlopig ten bate van de algemene

reserve gebracht. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen en sociale lasten 2019 2018

Nog af te dragen BTW  kwartaal 4  €                    11.766 

 €                    11.766  €                         -   
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Winst en Verliesrekening 2019

2019 2018

 in €  in € 

BRUTO MARGE

Projectopbrengsten  €            726.349  €             687.347 

Overige opbrengsten

Projectkosten  €            638.208  €             645.196 

Bruto Marge  €               88.141  €               42.151 

KOSTEN

Teamkosten  €                    267  €                  2.501 

Huisvestingskosten  €               31.318  €               35.202 *

Organisatiekosten  €                 6.298  €                  2.150 

PR en Marketing kosten (incl. website)  €                    625  €                  3.528 

Accountants en administratiekosten  €                 6.707  €                  4.324 

Organisatieontwikkeling en Advies  €               17.781  €               23.651 **

Afschrijvingskosten  €                 4.330  €                  1.120 

Overige kosten  €                        -    €                       85 

Totaal kosten  €               67.326  €               72.561 

Financiële baten en lasten  €                    187  €                     820 

 €                    187  €                     227 

RESULTAAT  €               20.628  €               31.230-

* Zie toelichting

** Zie toelichting



Stichting Klimaatverbond Nederland

Toelichting Winst en Verlies rekening 2019

Huisvestingskosten

Organisatieontwikkeling en Advies

Met de verhuizing eind 2018 van het kantoor van Klimaatverbond Nederland naar Arnhem is 
een verlaging van de huisvestingskosten gerealiseerd (naast het feit van een ruimer kantoor). 
Deze verlaging is door de hogere aanloopkosten in 2018 nog niet te zien geweest, maar in dit 
jaar is deze wel zichtbaar. 

Door het (toch weer) overstappen naar een nieuw CRM en documentensysteem is een 
kostendaling gerealiseerd, naast het feit dat het gebruiksgemak is toegenomen.
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Brutomarge Stichting Klimaatverbond 2019

Inkomsten Uitgaven* Bruto Marge**

 €                          -   

Gelders Energieakkoord Monitoring  €                 10.000  €                    9.129  €                       871 

GEA Secretariaat/Administratie/Communicatie  €               310.791  €               262.999  €                 47.792 

GEA Procesmanagement Thematische Coalities  €               103.620  €                 93.213  €                 10.407 

Groene Voetstappen  €                   2.416  €                    2.622  €                      -206 

Klimaatacademie  €                          -    €                    6.083  €                  -6.083 

Energybattle  €                          -    €                    7.874  €                  -7.874 

Warmetruiendag 2019  €                 13.000  €                 20.803  €                  -7.803 

Klimaatadaptatie  €                 77.028  €                 72.196  €                    4.832 

Kaartspel Aardgasloze wijken  €                 22.457  €                 16.968  €                    5.489 

Interne CO2-beprijzing Gemeenten  €               105.014  €                 89.766  €                 15.248 

Kleine nationale en internationale projecten  €                 11.399  €                    3.500  €                    7.899 

Bewonersparticipatie  €                      280  €                       393  €                      -113 

Koeltevraag  €                 34.550  €                 17.180  €                 17.370 

EU Change the power  €                 34.580  €                 34.580  €                          -0 

Gedragsverandering Beter Klimaat  €                       507  €                      -507 

Projectadministratie afloop 2018

Diverse kleine projecten  €                   1.214  €                       395  €                       819 

 €               726.349  €               638.208  €                 88.141 

*

Voor kosten welke nog gefactureerd moeten worden in 2020 maar betrekking hebben op 

2019 voor een van bovenstaande projecten is een post nog te betalen facturen opgenomen

**
De brutomarge wordt gebruikt voor het dekken van de kosten van Klimaatverbond.
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