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Vereniging Klimaatverbond Nederland

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 

Oprichting

De Vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 40413004.

Doelstelling

De Vereniging Klimaatverbond Nederland heeft ten doel: de bevordering van een gezond milieu.

De Vereniging Klimaatverbond Nederland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. de oorzaken van het broeikaseffect en de verzuring te verminderen;

c. vergaande reductie van uitstoot van gassen zoals chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK), stikstofoxiden (Nox) en zwaveldioxide (SO2);

d. hulp aan inlandse volkeren door ondersteuning van projecten;

f. het vermijden van het gebruik van niet duurzaam geproduceerd tropisch hardhout;

g. over de doelstelling informatie uit te wisselen tussen de leden;

h. over de doelstelling informatie te geven aan de bevolking.

Bestuurssamenstelling

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/secretaris

Mevrouw M. van Gastel

bestuurslid

De heer B.R. de Vries

bestuurslid

Mevrouw I. Thijssen

bestuurslid zonder stemrecht

Door het aftreden van enkele bestuursleden in verband met het einde van de bestuurstermijnen en de lokale verkiezingen

 zijn er op dit moment drie vacatures in het bestuur.

Leden

Aantal leden per 31 dec 2019: 176 (5 waterschappen, 9 provincies en 162 gemeenten).  

In 2019 zijn als nieuw lid bij de vereniging gekomen: gemeente Dronten.

Bezoldiging bestuur

De bestuursleden ontvangen geen andere vergoeding dan reiskosten op declaratiebasis. 

Directie

Klimaatverbond Nederland heeft een directie die bestaat uit een directeur: Petra Lettink.

omlaag gebracht.

De Vereniging Klimaatverbond Nederland is opgericht bij notariële akte van 20 november 1992 en is statutair gevestigd 
te Utrecht.

b. reductie van koolstofdioxide (CO2) uitstoot gericht op halvering tot het jaar 2010 waarbij 
het jaar negentienhonderd zevenentachtig als referentiejaar geldt;

e. ondersteuning van belangen van de inheemse volkeren langs de Amazone bij het in stand houden van de tropische
     regenwouden, hun bestaansbronnen, hun aanspraken op eigen grondgebieden en op blijvende exploitatie daarvan;



Vereniging Klimaatverbond Nederland

Boekjaar

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

Grondslagen van waardering

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

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

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. 

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.



Vereniging Klimaatverbond Nederland

Balans per 31-12-2019

31-dec-19 31-dec-18

 in €  in € 

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren                 14.002               17.264 

Overige Vorderingen                 24.300                 5.500 

Belastingen en sociale lasten                 48.958 

Overlopende activa                 31.089                        -   

              118.349               22.764 

Liquide middelen               314.916               20.123 

Totaal activa               433.265               42.887 

PASSIVA

Kapitaal

Resultaat lopend boekjaar                -10.287             -10.634 

Algemene reserve                         70               10.704 

               -10.217                       70 *

Ontvangen subsidies

Interne CO2-beprijzing I&W                 27.145                        -   

Interne CO2-beprijzing Provincies               237.842                        -   **

              264.987 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren               123.763                    579 

Belastingen en sociale lasten                 15.809               10.496 

Nog te betalen bedragen                 38.923               31.742 

              178.495               42.817 

Totaal passiva               433.265               42.887 

* Zie toelichting op volgende pagina

** Zie toelichting subsidiestromen



Vereniging Klimaatverbond Nederland

Toelichting balans 31-12-2019

Passiva

31-dec-19 31-dec-18

Kapitaal
Resultaat lopend boekjaar          -10.287          -10.634 

Algemene reserve                   70            10.704 

         -10.217                   70 

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

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat 2019 ten laste gebracht van de algemene

 reserve.
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Staat van baten en lasten 2019

2019 2018

 in €  in € 

Baten

Ledencontributies  €              256.155  €              276.766 

Overige baten  €                         -    €                         -   

Renteopbrengsten

Totaal  €              256.155  €              276.766 

Lasten

Salarissen & sociale lasten  €              554.375  €              438.861 *

Projecturen naar Projecten/Stichting  €              372.497-  €              218.463- **

Opleidingskosten  €                  3.236 ***

Reiskosten  €                23.351  €                14.260 

Lidmaatschappen/Contributies  €                  7.750  €                10.250 

Assurantiën  €                28.553  €                19.360 ****

Accountants en administratiekosten  €                  7.162  €                11.905 *****

Bestuurs- en vergaderkosten  €                  2.717 

Lobby en promotie  €                  7.252  €                  8.723 

Algemene Kosten  €                  6.941  €                     248-

Totaal Lasten  €              266.123  €              287.365 

Bankkosten  €                      319  €                        35 

 €                      319  €                        35 

Projectkosten  €                         -    €                         -   

RESULTAAT  €                10.287-  €                10.634-

* Zie toelichting

** Zie toelichting

*** Zie toelichting

**** Zie toelichting

***** Zie toelichting



Vereniging Klimaatverbond Nederland

Toelichting Staat van baten en lasten 2019

Algemeen

In 2019 heeft de organisatie te maken gehad met enkele personeelswisselingen en veranderend beleid. Er is actief gestuurd op

de wens om meer inhoudelijke kennis binnen het vaste team aanwezig te hebben. 

Daarnaast blijft Klimaatverbond werken met de projectleiders en zzp-ers in de flexibele schil. 

Op deze manier was het mogelijk om meer inzet te plegen op het uitwerken van nieuwe inhoudelijke thema’s als 

interne CO2-beprijzing, de koeltevraag, hittestress en het belang van inclusieve participatie in de energietransitie .

Salarissen & sociale lasten

De herstructurering en uitbreiding van het team is gepaard gegaan met eenmalige kosten en toegenomen loonkosten. 

Deze personeelskosten zijn wel beter ‘doorbelastbaar’ geworden aan (renderende) projecten binnen de Stichting.

Opleidingskosten

Meerdere medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Deze zijn terug te vinden

onder de opleidingskosten en een opleiding is binnen een project geboekt.

Projecturen naar Stichting
Ook in 2019 is veel aandacht besteed aan nauwkeurigere registratie van de uren die de medewerkers maken voor projecten van de

Stichting. Dit heeft geresulteerd in een significante hogere doorbelasting voor projecturen uren naar de Stichting.

Assurantiën

De assurantiekosten zijn gestegen doordat de premie van de verzuimverzekeringen in verband  met declaraties van voorgaande 

jaren is gestegen (ziekteverzuimverzekering). Daarnaast zijn de pensioenkosten gestegen o.a. vanwege de hogere

 leeftijden van de werknemers.

Accountants en administratiekosten
In 2019 is gekozen voor een andere salarisadministrateur en dit heeft gezorgd voor een daling van deze kostenpost.



Subsidieprojecten interne CO2-beprijzing

In 2019 zijn een tweetal subsidies verkregen voor inhoudelijke projecten in de Vereniging.

Deze projecten zijn toegekend aan de Vereniging daar zij het algemeen nut en de leden gaan dienen

De verantwoordingen van de subsidies zijn onderhevig aan een accountantsverklaring.

Voor de verantwoordingsdocumenten en de financiële afhandeling van de subsidies verwijst deze

 jaarrekening naar de aparte dossiers.

De bedragen welke nog resten van de subsidies per 31/12/2019 maken onderdeel uit van de balans

van de Vereniging Klimaatverbond.
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