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Stichting Klimaatverbond Nederland

Algemeen

Het team van Klimaatverbond Nederland heeft in 2020 goed door kunnen werken aan haar inhoudelijke projecten binnen

het werkveld van lokaal klimaatbeleid (op adaptatie en mitigatie).  Vanwege de coronapandemie is er meer thuisgewerkt.

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 2020 heeft Klimaatverbond een directeur: Petra Lettink.  

Boekjaar

Het boekjaar 2020 loopt van 1 januari tot en met 31 december 2020.

Grondslagen van waardering

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

Grondslagen van resultaatbepaling

De opbrengsten en kosten 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.



Stichting Klimaatverbond Nederland

Balans per 31-12-2020

31-dec-20 31-dec-19

 in €  in € 

ACTIVA

Materiële vaste activa                 11.910               15.459 

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren                 44.947               81.869 

Overige Vorderingen                   5.000                 5.159 

Belastingen en sociale lasten                          -                          -   

Overlopende activa                 57.746                 7.014 

              107.693               94.042 

Liquide middelen               265.601             329.043 

Totaal activa               385.204             438.544 

PASSIVA

Eigen Vermogen

Resultaat lopend boekjaar                 57.020               20.628 

Algemene reserve               169.855             149.227 

              226.875             169.855 *

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren                 27.347             160.066 

Belastingen en sociale lasten                   3.563               11.766 **

Overlopende Passiva                 96.279               34.670 

Nog te betalen bedragen                 31.140               62.187 

              158.329             268.689 

Totaal passiva               385.204             438.544 

* Zie toelichting

** Zie toelichting
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Toelichting Balans op 31-12-2020

Activa

Geen toelichting

Passiva

2020 2019

Eigen Vermogen

Resultaat lopend boekjaar  €                    57.020  €                20.628 

Algemene reserve  €                  169.855  €              149.227 

 €                  226.875  €              169.855 

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

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat 2020 voorlopig ten bate van de algemene

reserve gebracht. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Geen

Belastingen en sociale lasten 2020 2019

Nog af te dragen BTW  kwartaal 4  €                      3.563  €                11.766 

 €                      3.563  €                11.766 
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Winst en Verliesrekening 2020

2020 2019

 in €  in € 

BRUTO MARGE

Projectopbrengsten  €            663.865  €             726.349 

Overige opbrengsten

Projectkosten  €            544.347  €             638.208 

Bruto Marge  €            119.518  €               88.141 

KOSTEN

Teamkosten  €                      35  €                     267 

Huisvestingskosten  €               27.070  €               31.318 *

Organisatiekosten  €                 1.152  €                  6.298 

PR en Marketing kosten (incl. website)  €                 4.129  €                     625 

Accountants en administratiekosten  €                 7.629  €                  6.707 

Organisatieontwikkeling en Advies  €               16.979  €               17.781 **

Afschrijvingskosten  €                 4.358  €                  4.330 

Overige kosten

Totaal kosten  €               61.352  €               67.326 

Financiële baten en lasten  €                 1.146  €                     187 

 €                 1.146  €                     187 

RESULTAAT  €               57.020  €               20.628 

* Zie toelichting

** Zie toelichting
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Toelichting Winst en Verlies rekening 2020

* Huisvesting

Vanwege de coronamaatregelen is het team minder aanwezig geweest op kantoor.
Hierdoor zijn de energiekosten lager dan in 2019. Verder zijn we ook van start gegaan

met energiebesparende maatregelen.

** Organisatieontwikkeling en Advies
Meer kosten in 2020 door inzet van advies op subsidiestromen (kosten verdeeld over

2020 en 2021).
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Brutomarge Projecten Stichting Klimaatverbond 2020 *

Inkomsten* Uitgaven** Bruto marge***

Warmetruiendag 2020  €                         -    €                 17.856  €               -17.856 

Klimaatadaptatie  €                 53.722  €                 54.252  €                     -530 

Aanpak Hitte  €                 22.020  €                 11.191  €                10.829 

EU Change the power  €                 60.494  €                 55.594  €                   4.900 

Groene Voetstappen  €                   3.354  €                    1.142  €                   2.212 

Esco Gemeente coordinatie  €                 80.000  €                 38.340  €                41.660 

Esco BZK overbrugging  €                 59.100  €                 26.606  €                32.494 

GEA Administratie/Communicatie/Procesmanagement  €               253.176  €               204.619  €                48.557 

RWS dialoog  €                 10.124  €                10.124 

De stem van Jongeren  €                 12.300  €                 12.300  €                         -   

Kleine nationale projecten  €                 23.505  €                 19.303  €                   4.202 

Programma Koeltebeleid  €                 59.750  €                 78.259  €               -18.509 

Buyers Group Mobility  €                 20.600  €                    9.980  €                10.620 

Bewonersparticipatie  €                       802  €                     -802 

Inclusieve participatie  €                   5.720  €                 14.103  €                 -8.383 

Totaal projecten  €               663.865  €               544.347  €              119.518 

* In 2020 zijn twee subsidieprojecten binnen de administratie van de Vereniging geregistreerd.

Het verkrijgen van de subsidie van beide projecten kon uitsluitend binnen de juridische entiteit van de vereniging.

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

2020 voor een van bovenstaande projecten is een post nog te betalen facturen opgenomen

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