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Vereniging Klimaatverbond Nederland

Algemeen

In 2021 heeft het team haar werk goed door kunnen zetten, ondanks de coronapandemie, een lange kabinetsformatie 

en het thuiswerken. Een uitgebreide toelichting op het inhoudelijk werk en de projecten van Klimaatverbond Nederland  

is te vinden in het Jaarverslag 2021.

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;

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 T. Stelpstra

bestuurslid

De heer J. Fackeldey

bestuurslid

Leden

Aantal leden per 31 dec 2021: 161 (3 waterschappen, 9 provincies en 149 gemeenten).  

In 2021 is als nieuw lid bij de vereniging gekomen: provincie Flevoland

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.

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;

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

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;
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Boekjaar

Het boekjaar 2021 loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021.

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.
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Balans per 31-12-2021

31-dec-21 31-dec-20

 in €  in € 

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren                 74.415               23.458 

Overige Vorderingen                 44.157               29.831 

Belastingen en sociale lasten

Overlopende activa                 41.070               30.440 

              159.642               83.729 

Liquide middelen                 60.404               80.141 

Totaal activa               220.046            163.870 

PASSIVA

Kapitaal

Resultaat lopend boekjaar                          -               -58.812 

Algemene reserve                -69.029             -10.217 

Herschikking Algemene reserve via Stichting                 69.029 

                          0             -69.029 *

Ontvangen subsidies

Interne CO2-beprijzing I&W                 26.040               26.040 **

Interne CO2-beprijzing Provincies               119.990            128.618 **

              146.030            154.658 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren                 13.784               30.690 

Belastingen en sociale lasten                 14.579               14.699 

Nog te betalen bedragen                 45.653               32.852 

                74.016               78.241 

Totaal passiva               220.046            163.870 

* Zie toelichting op volgende pagina

** Zie toelichting Projecten algemeen nut & subsidieprojecten CO2-beprijzing (2020)
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Toelichting balans 31-12-2021

Passiva

31-dec-21 31-dec-20

Kapitaal

Resultaat lopend boekjaar                     -             -58.812 

Algemene reserve           -69.029           -10.217 

Herschikking Algemene reserve via Stichting            69.029                     -   

                    -             -69.029 

In 2021 is besloten dat de bestaande Algemene reserves van Vereniging Klimaatverbond en

Stichting Klimaatverbond herschikt gaan worden. 

De Vereniging is ‘hoofd rechtspersoon’,  en deze wordt door externe partijen normaliter gezien als bepalend

voor de financiële situatie, terwijl de Stichting hierin zeker ook een functie heeft.

Om dit beter in beeld te brengen is in 2021 is als eerste onderdeel van deze herschikking de aanwezige 

negatieve Algemene reserve in de Vereniging vanuit de Stichting aangezuiverd.

De reserves van de twee entiteiten zullen in de loop van 2022 verder gebundeld worden in de Vereniging.
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Staat van baten en lasten 2021

2021 2020

 in €  in € 

Baten

Ledencontributies  €              227.495  €              234.515 

Overige baten  €                   2.500 

Totaal Baten  €              227.495  €              237.015 

Lasten

Salarissen, sociale lasten & overige personeelskosten  €              594.595  €              608.100 *

Loonkostensubsidie (NOW)  €              128.460-  €                46.797- **

Loonkostensubsidie (NOW) naar Projecten/Stichting  €                13.219  €                46.797 **

Projecturen naar Projecten/Stichting  €              293.884-  €              354.764- ***

Opleidingskosten  €                   4.013  €                   5.351 

Reiskosten  €                   4.715  €                   8.379 ****

Lidmaatschappen/Contributies  €                   7.923  €                   7.750 

Assurantiën  €                26.961  €                23.025 

Accountants- en administratiekosten  €                   8.840  €                   6.717 *****

Organisatiekosten  €                      500  €                   6.000 

Beurs/Representatiekosten  €                10.210  €                         -   ******

Algemene Kosten  €                      599  €                   2.160 

Totaal Lasten  €              249.232  €              312.717 

Bankkosten  €                      317  €                      331 

 €                      317  €                      331 

Projecten

Opbrengsten Subsidies/ Projecten  €                40.917  €              246.081 

Kosten Subsidies/Projecten  €                26.198  €              228.860 

Totaal Marge Subsidies/Projecten  €                14.719  €                17.221 

Exploitatiebijdrage van Stichting Klimaatverbond  €                   7.335 *******

RESULTAAT  €                          0  €                58.812-

* Zie toelichting op volgende pagina

** Zie toelichting op volgende pagina

*** Zie toelichting op volgende pagina

**** Zie toelichting op volgende pagina

***** Zie toelichting op volgende pagina

****** Zie toelichting op volgende pagina

******* Zie toelichting op volgende pagina
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Toelichting Staat van baten en lasten 2021

Salarissen, sociale lasten & overige personeelskosten

Deze kosten vertonen een constant beeld. In 2021 zijn de kosten vrijwel gelijk aan 2020.

Loonkostensubsidie (NOW)

Vanwege de Covid19-pandemie is ook in 2021 NOW-loonkostensubsidie verkregen. In 2020 is gekozen om deze

subsidie volledig aan bestaande projecten in de Stichting toe te wijzen die direct hinder ondervonden van de pandemie.

In 2021 is dit voor een klein gedeelte van de totale ontvangen subsidie opnieuw gedaan maar is het grootste deel binnen 

de Vereniging gebleven, omdat nieuwe projecten in de Stichting waarop normaliter zou kunnen worden gefactureerd

uit zijn gebleven. Dit mede door lange formatietijd van het nieuwe kabinet en daarmee terughoudendheid bij o.a. ministeries.

Projecturen naar Projecten/Stichting

Reiskosten 
Deze zijn in 2021 opnieuw lager vanwege de Covid19-pandemie.

Accountants en administratiekosten

De reden voor deze keuze is om de Vereniging zo veel mogelijk de organisatiekosten te laten dragen.

Beurs- & representatiekosten

Dit betreffen de kosten inzake de Week van Lokaal Klimaatbeleid die georganiseerd is voor de leden in juni 2021.

Totaal Marge Subsidies/Projecten

Zie ook toelichting Projecten algemeen nut & subsidieprojecten CO2-beprijzing.

Exploitatiebijdrage van Stichting Klimaatverbond

Voor 2021 is besloten dat de tekorten in de Verenigingsorganisatie vanuit de resultaten van Stichting worden aangevuld.

Dit resulteert in 2021 in een bijdrage van €  7.335.

Zoals hiervoor beschreven is de doorbelasting van de projectenuren vanwege het minder opstarten van diverse nieuwe projecten door Covid 19 en 
het uitblijven van een nieuw kabinet lager dan in 2020. 

De kosten voor opmaak van de jaarrekening zijn in 2021 geheel ten laste van de Vereniging gebracht. In de Stichting vallen deze kosten derhalve 
lager uit dan voorgaande jaren.

Ook in 2021 zijn 2 projecten binnen de Vereniging geboekt omdat het verkrijgen van de  geldstromen ten behoeve van beide projecten uitsluitend 
mogelijk was binnen de juridische entiteit van de Vereniging.
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Projecten algemeen nut & subsidieprojecten CO2-beprijzing (2020 en 2021)

In 2021 zijn twee nieuwe geldstromen gegenereerd voor inhoudelijke projecten in 

de Vereniging (Wegbereiders en Werkplaats Rekenen met de Toekomst).

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

Voor de verantwoordingsdocumenten en de financiële afhandeling van de subsidies voor de projecten uit 2020 verwijst 

deze jaarrekening naar de aparte dossiers.

De bedragen welke nog resteren van deze projecten algemeen nut &  subsidieprojecten CO2-beprijzing (2020)

per 31/12/2021 maken onderdeel uit van de balans van de Vereniging Klimaatverbond Nederland.
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