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Jaarverslag



1 Bestuursverslag  

 

 

1.1 Algemeen 

 

1.1.1. 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.  

 

1.1.2. 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 uit: 

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

• René Dekeling 

• Leo Freriks  

• Willem Krzeszewski 

• Akbal Mohamed 

 

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

2016 zes keer bijeengekomen (op 24/2, 5/4, 14/6, 30/8, 8/11 en 20/12). Op 15 maart vond de laatste 

vergadering van de RvT in de oude samenstelling (behorend bij DDH voor de fusie met het Haags 

Milieucentrum) plaats. In die vergadering zijn de jaarstukken van 2015 goedgekeurd, daarna zij de leden 

Herman Exalto, Wiebe de Haan en Leendert den Heijer afgetreden. 

 

De dagelijkse leiding ligt in de handen van Heleen Weening, directeur-bestuurder. 

 

In 2016 hebben 13 personen, het gehele of een deel van het jaar voor onze organisatie gewerkt en totaal 

bedroeg dat over het hele jaar bekeken 9,4 FTE. 

 

In de loop van het jaar hebben we afscheid genomen van onze communicatiemedewerker Bob Molenaar. 

Zijn functie hebben we niet opnieuw ingevuld. Dat was niet nodig. Charlotte Bos is aangetrokken als 

projectleider Co-creatie en communicatiemedewerker die de twee andere communicatiemedewerkers 

Anouk Dehue en Rosalie Ruardy aanstuurt. Daarmee is het communicatieteam op sterkte.  

Ook hebben we afscheid genomen van directie-assistente en financieel medewerker Sandra Pronk. Haar 
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functie hebben we niet opnieuw ingevuld. Na de fusie met het HMC was sprake van overcapaciteit op het 

secretariaat / administratie. Met inzet van Germ van der Werf (externe kracht) voor de control en 

rapportages van DDH en Shalini Siwpersad (externe kracht) voor de control en rapportages van het 

Klimaatfonds is het team Bureau met Yvonne Bledoeg als office manager / financieel medewerker op 

sterkte.  

Tot slot hebben we dit jaar vanwege zijn pensionering afscheid genomen van Geert van Poelgeest, 

projectleider Groen, Natuur en Water. Edwin Cornelissen is als zijn opvolger aangetreden.  

 

Daarmee zag het DDH-team er eind 2016 als volgt uit: 

Projecten: 

- Tom Golder – Bewoners 

- Sandra Nap – Ondernemers 

- Lennart van de Linde – Energie, Warmte en Klimaat 

- Geert van Poelgeest – Groen, Natuur en Water 

- Amber van der Lans – Grondstoffen en Fair Trade 

- Charlotte Bos – Co-creatie 

Communicatie: 

- Anouk Dehue 

- Rosalie Ruardy 

- Charlotte Bos 

Bureau: 

- Yvonne Bledoeg 

Directie: 

- Heleen Weening 

 

1.1.1. Toelichting resultaat 2016 

Het jaar 2016 hebben we afgesloten met een licht positief resultaat van € 1.802. Het positieve resultaat is 

gerealiseerd uit opdrachten. We zijn trots op dit resultaat. Omdat 2016 het eerste jaar was na de fusie met 

het Haags Milieucentrum en we het jaar ingingen met een forse acquisitieopgave (€380.000) die we 

gaandeweg het jaar hebben gerealiseerd. De acquisitieopgave hebben we met name door opdrachten van de 

gemeente Den Haag gerealiseerd. In het streven naar het verbreden van de financiële basis van DDH (één 

van de speerpunten in 2016), constateren we dat we de basis hebben versterkt met onafhankelijke 

projectfinanciering naast de basissubsidie van de gemeente en daarmee de doelstelling - vergroten van de 

brede basis naar 25%-50% - hebben gerealiseerd. Aandachtpunt is echter dat we onze basis nog maar 

beperkt hebben verbreed met opdrachten van nieuwe opdrachtgevers. Daarmee willen we effectiever aan 

de slag in 2017. Er is al wel een begin gemaakt. We hebben een opdracht voor Staedion/BAM uitgevoerd 

om huurders te stimuleren energiezuinig te leven, we hebben samenwerking met het bedrijf SOFTS 

voorbereid om een groot energiesponsoringsproject uit te voeren en we hebben een groot VvE 

versnellersproject voorbereid met naast de gemeente Fonds 1818 en Rabobank. Dat krijgt een vervolg in 

2017. Het positieve resultaat zal worden toegevoegd aan de overige reserves ten behoeve van het 

weerstandsvermogen, wat wij van belang vinden voor de continuïteit van een professionele organisatie die 

voortdurend in ontwikkeling is. 

 

 

1.2 Ontwikkeling DDH 

 

1.2.1 Formele afronding transitietraject 

Eind 2015 is DDH als nieuwe organisatie (na fusie met het Haags Milieucentrum) gepresenteerd aan de 

stad. 2016 zijn we als één organisatie ingegaan met één begroting en één financiële administratie, met 

continuïteit van onze werkzaamheden en medewerkers. Op gebied van governance (RvT), HRM, ICT en 

communicatie (website) is de fusie in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. Formeel is de stichting  
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Haags Milieucentrum, na het doorlopen van alle procedurele eisen en besluitvorming, onder andere over 

de bestemming van het vermogen van het Haags Milieucentrum aan DDH, eind 2016 geliquideerd.  

 

1.2.1 Versteviging professionalisering 

In 2016 hebben we de transitie gemaakt van subsidieorganisatie naar project-gefinancierde organisatie. Dat 

vroeg om een professionaliseringsslag van het team, waarvoor in 2015 een goede basis was gelegd door 

het cultuur-/identiteit- en missie/visietraject dat we met het team hebben doorlopen en in 2016 hebben 

afgerond. In 2016 hebben we het projectmatig werken versterkt met ondersteunende tools (als tijdschrijven 

en projectbeheersingsdocumenten), structuren (inrichting organisatie als projectenorganisatie met 

projectteams in de lead voor het realiseren van zichtbare output en outcome in de stad) en werkprocessen. 

We hebben een organisatiehandboek ontwikkeld als instrument om onze praktijken te documenteren, het 

lerend vermogen van onze organisatie te vergroten en ons effectief aan te kunnen passen aan 

veranderingen in de omgeving. Ook hebben we de rapportages verbeterd om optimaal in control sturing te 
geven aan de organisatie. Dit alles leidde tot effectievere inzet en betere resultaten. 

 

1.2.2 Positie en samenwerking in de stad 

DDH wordt gezien als gewaardeerde partner voor uitvoering van projecten op thema’s waar we mee bezig 

zijn, zo blijkt uit de opdrachten die lopende het jaar zijn geacquireerd en uit de groei van ons netwerk en de 

DDH community in de stad.  

Doelstelling voor 2016 was onze samenwerking met bestaande partners, zoals Fonds1818, Museon, de 

founding fathers (Staedion, BAM, Siemens, Eneco en Rabobank), Haagse natuur- en groenorganisaties en 

partners van de HK1000 (zoals HTM, Opmeer Drukkerij BV en de Haagse Hogeschool en ROC 

Mondriaan) verstevigen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Dat hebben we gedaan. Bovendien 

hebben we de samenwerking met een aantal partners concreet gemaakt, door met en voor hen (in 

projecten) aan de slag te gaan om Den Haag duurzamer te maken. Een paar voorbeelden: in opdracht van 

Staedion en BAM hebben we een project uitgevoerd om bewoners van net gerenoveerde woningen in 

Mariahoeve te stimuleren te verduurzamen in huis, in samenwerking met de Bibliotheek Den Haag 

hebben we in maart het Duurzaam Den Haag loket kunnen starten in de centrale bieb aan het Spui, met 

HMT en Lekker Nassuh hebben we het HK1000 follow up project Come & Eat – gericht op vluchtelingen 

– verstevigd, met MVO Nederland hebben we het platform Future Proof opgezet om ondernemers te 

stimuleren hun bedrijfsvoering en de keten waarin zij opereren te verduurzamen, met MKB Den Haag 

hebben we het ondernemersontbijt en de MKB duurzaamheidsprijs georganiseerd, met Rabobank en 

Fonds1818 hebben we een project voor de verduurzaming van Haagse VvE’s voorbereid, met het Museon 

zijn we een vernieuwende samenwerking in het kader van het Klimaatfonds aangegaan en de 

kantoorverlichting van het Museon vervangen door LED en in opdracht van SOFTS zijn we aan de slag 

gegaan met de voorbereiding van energiesponsoring in Den Haag met een grote ambitie op CO2 reductie 
in de stad. Kortom, we maken met onze partners in de stad echt werk van duurzaamheid! 

 

 

1.3 Resultaten op hoofdlijnen 

 

In 2016 hebben we met een groot aantal projecten gewerkt aan onze missie – het aanwakkeren 

van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Het ging om 

onze basisactiviteiten: het DDH loket, Community & netwerk (inclusief de DDH ontmoetingen in 

de wijk en het Netwerk duurzame bedrijven), de Energiebeurs en het Klimaatfonds. En om de 

projecten in onze drie programma’s De wijk in, Consultatie, Participatie en Co-creatie en 

Toekomstbestendig ondernemen. Voor de beschrijving van alle projecten, zie het 
(publieks)jaarverslag, in het onderstaande een niet uitputtend overzicht van in het oog springende 

resultaten van 2016: 

 

1. Op 13 maart opende wethouder Joris Wijsmuller het DDH loket in de centrale 

bibliotheek aan het Spui, vervolgens ontvingen we daar vier dagen per week tussen 

12.30 en 15.30 bezoekers met uiteenlopende vragen op gebied van duurzaamheid, per 

maand circa 30 mensen in de eerste maanden en bijna 100 mensen na de zomer. 
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2. Op 13 maart organiseerden we de vijfde editie van de Energiebeurs in het Atrium, meer dan 

8.000 mensen bezochten deze consumentenbeurs waar Haagse ondernemers, de gemeente en 

bewonersinitiatieven en -organisaties zichzelf en hun aanbod of initiatieven op gebied van 

duurzaamheid presenteerden en meer dan 1 miljoen mensen zijn via online (social) media en 

offline media bereikt. 

3. Op 9 verschillende locaties (van partnerorganisaties) in de stad vonden 10 DDH ontmoetingen 

in de wijk (de DDH-borrels) waaraan 490 mensen deelnamen. 

4. In het kader van project Netwerk duurzame bedrijven organiseerden we op 19 mei met de 

gemeente en MKB Den Haag het ondernemersontbijt waaraan 350 ondernemers deelnamen, 

zorgden 20 bedrijven / organisaties op 10/10, de dag van de duurzaamheid voor een ‘groene 

make-over’ bij 15 maatschappelijke organisaties in de stad en breidden we het netwerk van 

ondernemers uit tot 2700. 

5. We ontwikkelden een nieuw instrument om in het kader van het Klimaatfonds meer CO2 te 

kunnen reduceren: energiesponsoring, en we bereikten overeenstemming met SOFTS om daar 

vanaf 2017 mee aan de slag te gaan in Den Haag. 

6. De Haagse Krach Karavaan deed in samenwerking met Hou van je Huis van de gemeente 10 

wijken en evenementen in de stad aan, met concreet handelingsperspectief om thuis energie te 

besparen en te verduurzamen, in de vorm van laagdrempelige energiebesparingsproducten, 

eenvoudige bespaartips en informatie en advies, geschat bereik: 15.000 mensen. 

7. In het kader van Operatie Steenbreek werden 90.000 stenen ingeruild voor een plant. 

8. In het kader van Renovatie Haverkamp rustten we 12 wisselwoningen van Staedion in 

Mariahoeve uit met 15 tips en adviezen om energie te besparen in de woning, daarmee bereikten 

we de bewoners van de 108 gerenoveerde woningen, en we ontwikkelden daarvoor een 

deurhanger-flyer met alle besparingstips op een rij, goed voor een besparing van € 340 euro per 

jaar. 

9. We ondersteunden 40 groepen die met het uitwerken van hun droom aan de slag gingen in het 

kader van de Follow-up HK1000, 13 groepen kwamen tot een concreet resultaat: een 

evenement, product of project, variërend van de Debatmobiel, de mobiele groene 

ontmoetingsplek om met buurtgenoten gesprek over openbare ruimte te hebben, tot het 

vluchtelingenontmoetingsproject Come & Eat. 

10. We ondersteunden 3 bewonersgroepen (Groene Regentes, Lange Beesten Energiek en 

Vierwijkenoverleg) in het kader van Bewonersondersteuning Haags Warmte Initiatief met 

kennisuitwisseling en -opbouw, advies en verdiepende sessies met stakeholders om 

voorbeeldprojecten in de wijken van de grond te krijgen, en zorgden er met hen voor dat zij zich 

ontwikkelden tot platform waar nieuwe bewonersinitiatieven bij kunnen aansluiten. 

 

 

1.4. Vooruitblik 2017  
 

In 2017 willen we door met de successen: onze activiteiten die bewoners, ondernemers en nieuwe 

doelgroepen (zoals huurders en mensen die nog weinig aan duurzaamheid doen) activeren om duurzaam 

aan de slag te gaan continueren en onze plek in de stad van ‘trusted third party’ en ‘community leader’ op 

gebied van duurzaam doen in Den Haag verder versterken om Den Haag nog duurzamer te maken. En in 

2017 zetten we in op meer focus en massa en inzicht in en sturen op impact.  

 

We zullen ons daarbij richten op drie thema’s: 

1) Energie (besparen en schone energie, met name warmte) 

2) Groen (voor verkoeling en waterberging in de stad) 

3) Grondstoffen (circulaire economie en huishoudelijk afval). 

 

We willen daarbij opschalen naar de ‘early majority’, het peloton na de koplopers. En we willen de 

impact van onze activiteiten en van de initiatieven die we aanwakkeren concreet maken in termen van  
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Haagse Krach (gemobiliseerde aantallen bewoners en ondernemers), CO2-reductie, 

vergroening/ontstening en toename circulaire stromen of vermindering restafval.  

 

Onze hoofddoelstellingen voor 2017 zijn: 
1) De wijk in: naar de mensen toe met aanbod/handelingsperspectief om duurzaam aan de slag te 

gaan op gebied van energie, groen en grondstoffen 

2) Campagne, participatie en co-creatie: Haagse Krach zichtbaar maken en verder mobiliseren en 

laten doorwerken 

3) Toekomstbestendig ondernemen: creëren van lokale groene waarde, business, circulaire stromen 

en werkgelegenheid 

Dit doen we door het continueren van onze (doorontwikkelde) basisactiviteiten en kernprojecten als de 

Haagse Krach Karavaan in samenwerking met Hou van je Huis, Ondersteuning 

bewoners(warmte)initiatieven en Operatie Steenbreek en een aantal nieuwe projecten, zoals Haagse 

Krach Plekken (de volgende fase in de follow-up van de HK1000), De Haagse Campagne Afval 100-100-

100, Energiesponsor, Monitor Haagse Duurzaamheid, Bewust Consumeren en de VvE versneller. 

 

Naast de projecten zetten we in op het verder versterken van onze organisatie door: 

1. DDH strategie 2017-2020 te ontwikkelen, 

2. permanente stakeholderdialoog te organiseren, 

3. flexibele schil om kleine kernformatie te ontwikkelen, en 

4. onze onafhankelijke positie verder te versterken. 

 

 

1.5. Samengevatte begroting 2017 
 

 BATEN (in €) 

 Basisbijdrage Gemeente Den Haag 480.000 

 Nationale Postcode Loterij 46.800 

 Projectsubsidies en bijdragen 532.000 

 Overige baten 121.290 

 Totaal baten 1.180.090 

  

 LASTEN (in €) 

 Personeelskosten 661.000  

 Huisvestingskosten 44.800  

 Organisatiekosten 91.150  

 Kosten activiteiten 375.850  

 Financieringsresultaat 500 

 Totaal lasten 1.173.300 

 RESULTAAT 6.790  
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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 2016 en de begroting over 2016 geeft het volgende beeld.

(bedragen afgerond op veelvouden van € 1.000).

Realisatie Begroting

2016 2016 Voordelig Nadelig

€ € € €

Subsidiebaten 685             600            85               

Bijdragen 317             469            152              

Overige baten -              1                1                  

1.002          1.070         

Overige lasten

Personeelskosten 612             667            55               

Huisvestingskosten 42               33              9                 

Organisatiekosten 100             63              37                

Afschrijvingen 1                 - -              1                  

Activiteitenkosten 243             307            64               

999             1.070         203             200              

Financieringsresultaat (1)                -                 (1)                

(200)            (203)            

Bedrijfsresultaat 2                 - -              2                 (3)                

Toelichting

Algemeen

Het boekjaar is met een licht positief resultaat afgesloten waarmee in ieder geval kan worden

geconcludeerd dat de begroting is gerealiseerd ondanks het feit dat forse verschuivingen zichtbaar

zijn. Aan het begin van het boekjaar waren nog niet alle opbrengsten definitief maar met adequate

inzet alsook meedenken van de gemeente Den Haag is het benodigde niveau aan opbrengsten

behaald en is een goede basis gelegd voor de komende jaren.

Doordat in 2016 nadrukkelijker is gestuurd op projectmatig werken en ook stringenter uren op

projecten zijn verantwoord werd gedurende het jaar inzicht verkregen waar onvoldoende werd

ingezet alsook waar ruimte was voor de aanpak van nieuwe projecten. Op dat vak is de

organisatie ook klaar voor de toekomst.

Zoals al aangehaald zijn er forse verschuivingen zichtbaar. De meest in het oog springende

worden onderstaand kort toegelicht.

van de begroting

Verschil ten opzichte
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Opbrengsten

Per saldo vallen de opbrengsten lager uit dan begroot maar omdat de bijbehorende materiele

kosten voor een vergelijkbaar bedrag lager uitvallen heeft dit geen negatief effect gehad op de

exploitatie. 

Een belangrijke factor in het lager uitvallen van de bijdragen is de beperking van de inzet voor de

Haagse Krach Karavaan en het Bewoners Warmte Initiatief. In de begroting was voor beide een

forse ambitie opgenomen, met ook een behoorlijke post aan materiele kosten. Gaandeweg het

boekjaar moest worden vastgesteld dat dit niet haalbaar bleek waardoor gezocht moest worden

naar andere bronnen van inkomsten. Het mogelijke tekort door lagere bijdragen kon ondermeer

worden opgevangen door de verwerving van het project Afval Challenge 100-100-100 alsook de

uitvoering van Operatie Steenbreek, waarvoor subsidie is verkregen, die per abuis niet in de

begroting was opgenomen.

Overige lasten

Het totaal van de overige lasten ligt lager dan de begroting voor het boekjaar 2015 maar doordat

ook de baten lager uitvallen is het effect op het totale resultaat beperkt.

De belangrijkste afwijkingen kunnen als volgt worden toegelicht.

Personeelskosten

In de begroting voor 2016 was rekening gehouden met de verwerving van een '2e man/vrouw' om

meer structuur in de organisatie aan te brengen en ook operationeel bezig te zijn zodat directie

zich meer op het strategisch vlak kan begeven. Net voor de start van het boekjaar bleek echter

dat eerst een goede basis moest worden gelegd. Hier is prioriteit aan gegeven en met

inachtneming van de budgettaire ruimte is hier een professional voor ingehuurd. Het resultaat

hiervan is lagere personeelslasten maar hogere organisatiekosten. Daarboven bleek in de loop van

het jaar dat de organisatie dubbel verzekerd was voor de gedifferentieerde premie WGA. De

verzekeraar heeft de teveel betaalde premie met terugwerkende kracht gerestitueerd.

Organisatiekosten

Zoals zichtbaar in de vergelijking zijn deze kosten hoger dan begroot. Ten eerste vanwege de

inhuur van een externe partij om vorm en inhoud te geven aan de structuur en tools waarmee de

organisatie beter is toegerust om projectmatig te werken. Dit is zichtbaar bij de overschrijding van

de administratiekosten. Daarnaast is in 2016 gewerkt aan de verbetering van de pensioenen

waarvoor eveneens externe deskundigheid moest worden ingehuurd wat zich vertaald in hogere

advieskosten. Beide posten zorgen voor een sterke stijging van de begrote organisatiekosten die

door besparingen op een aantal andere componenten nog kon worden beperkt tot het nu

gerealiseerde niveau.

Activiteitenkosten

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

aantal trajecten niet is doorgegaan of tegen lagere kosten is uitgevoerd. Omdat daarnaast een

deel van de begrote materiele kosten, onder andere op het vlak van communicatie, met de eigen

medewerkers kon worden uitgevoerd zijn de projecten met voldoende impact uitgevoerd.
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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 2016 heeft de Stichting van de gemeente de navolgende subsidietoezeggingen

ontvangen

Omschrijving Datum Kenmerk Periode

Gemeente Den Haag, basissubsidie 17-12-2015 ABBA/VL/3526 480.000€     

Gemeente Den Haag, Haagse Energiebeurs 24-2-2016 ABBA/VL/4323 75.000€       

Gemeente Den Haag, operatie Steenbreek 8-7-2016 ABBA/VL/5567 97.500€       

C Subsidie vaststellingen

De door de Gemeente Den Haag verleende subsidies zijn tot en met het boekjaar 2015 definitief

vastgesteld.

2.5 Kasstromenoverzicht

Het saldo van de geldmiddelen is in 2016 met €110.000 toegenomen van € 15.000 ultimo 2015 tot

€ 125.000 ultimo 2015. Deze toename wordt in het onderstaande kasstromenoverzicht

nader toegelicht. 

(Bedragen afgerond op  € 1.000)

€ € € €

Geldmiddelen per 1 januari 15              28                

Operationele kasstromen

Eigen vermogen 90               -              

Netto werkkapitaal  * 20               (22)             

Resultaat 2                 9                 

112            (13)              

Investeringskasstromen 

Materiële vaste activa (3)                -              

(3)              -              

Geldmiddelen per 31 december 125            15               

2016 2015
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* Mutatie netto werkkapitaal € €

Kortlopende vorderingen per 31 december 2016 132             

Kortlopende vorderingen per 1 januari 2016 123             

(9)                

Kortlopende schulden per 31 december 2016 170            

Kortlopende schulden per 1 januari 2016 141            

29               

20               

3 Bestemming resultaat

Het saldo over het boekjaar is als volgt verdeeld:

2016 2015

€ €

Toevoeging aan de overige reserves 1.802          8.763           

1.802          8.763           

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 2016
(na resultaatbestemming)

A C T I V A

€ € € €
                                                                                                

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1.810           - -                 

VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen 131.711       122.992       

Geldmiddelen 125.303       15.057         
                                            

257.014       138.049       

                                            

258.824       138.049       

P A S S I V A 

€ € € €

                                                                                                

Eigen Vermogen

Overige Reserve 68.627         (3.121)          

Bestemmingsreserve 19.969         - -                 

88.596         (3.121)          

Kortlopende schulden

Crediteuren 8.784           11.571         

Loonverplichtingen 53.821         42.454         

Vooruit ontvangen bedragen 42.702         45.206         

Overige schulden 64.921         41.939         

170.228       141.170       

258.824       138.049       

2016 2015

2016 2015
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Subsidiebaten 684.956 600.100 440.294

Bijdragen 316.700 469.490 308.303

Overige baten 100 1.100 - -               

1.001.756 1.070.690 748.597

Totaal baten 1.001.756 1.070.690 748.597

Overige lasten

Personeelskosten 612.567 666.600 357.186

Huisvestingskosten 42.460 33.335 39.638

Organisatiekosten 100.593 63.275 112.186

Afschrijvingen 773 - -               - -               

Activiteitenkosten 242.789 307.480 230.959

Totaal overige lasten 999.182 1.070.690 739.969

Bedrijfsresultaat 2.574         - -               8.628         

Financieringsresultaat (772)           - -               135            

Resultaat 1.802         - -               8.763         

57.176-       

Het resultaat is als volgt verdeeld

Mutatie overige reserve 1.802         - -               8.763         
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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.

Overname activiteiten Stichting Haags Milieucentrum

In het boekjaar 2015 hebben beide organisaties al nauw samengewerkt en ultimo 2015 is het finale

besluit genomen dat alle activiteiten van het Haags Milieucentrum (HMC) vanaf 1 januari 2016 onder

de vlag van Duurzaam Den Haag zullen worden gecontinueerd. Duurzaam Den Haag heeft zich

daarbij ook gecommitteerd om de medewerkers een dienstverband aan te bieden.

Op 7 april 2016 heeft de Raad van Toezicht van HMC het besluit genomen de stichting op te heffen

en het resterende vermogen over te dragen aan Duurzaam Den Haag. Daarbij is bedongen dat het

personeel van HMC een vergelijkbare salarisinschaling moet krijgen waar dat op het moment van

besluit tot opheffing niet het geval was. Om deze extra kosten te kunnen dragen is aan DDH een

bestemmingsreserve overgedragen waarmee voor een periode van 3 jaar de extra kosten kunnen

worden gecompenseerd. Indien in enig jaar volvoldoende inkomsten worden gerealiseerd om de extra

last te kunnen dragen. Kan het niet benodigde bedrag ter compensatie van het extra salaris worden

toegevoegd aan de overige reserve.

De effecten van de vermogensoverdracht en mutatie voor wat betreft compensatie aan het personeel

zijn in het boekjaar rechstreeks op het eigen vermogen gemuteerd.

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.

        Stichting Duurzaam Den Haag

        te Den Haag - 12 -



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.

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 2016

31-12-2016 31-12-2015

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris - -                 - -                 

Apparatuur en kantoormachines 1.810           - -                 

1.810           - -                 

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 2016 - -                   - -                   -               

Overname van Stichting HMC 11.807           2.989             -               

Aanschafwaarde per 31 december 2016 11.807           2.989             -               

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2016 - -                   - -                   -               

Overname van Stichting HMC (11.632)          (581)               -               

Afschrijvingen (175)               (598)               -               

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2016 (11.807)          (1.179)            -               

Boekwaarde per 31 december 2016 -                 1.810             -               

afschrijvingspercentages 20% 20% 20% 20%

VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen

DEBITEUREN

Saldo debiteuren per 31 december 13.216         5.178           

OVERIGE VORDERINGEN

Interest 48                122              

Nog te ontvangen subsidie 55.500         24.000         

Afrekening verzekeringen 9.686           - -                 

Afwikkeling Haags Milieucentrum 4.661           - -                 

Nog te ontvangen bijdrage transitie - -                 54.500         

Afrekening inzet Klimaatfonds 7.837           12.038         

Nog te ontvangen projectbijdragen 24.060         18.425         

Overige vorderingen 817              592              

102.609       109.677       
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2016 2015

€ €

VOORUITBETAALDE POSTEN

Verzekeringen 2.531           1.268           

Huisvestingskosten 11.494         6.823           

Abonnementen en vakliteratuur 491              - -                 

Overige vooruitbetaalde posten 1.370           46                

15.886         8.137           

Totaal kortlopende vorderingen 131.711       122.992       

Geldmiddelen

Rabobank, rekening-courant 120.807       1.682           

Rabobank, spaarrekening 4.496           13.375         

125.303       15.057         

De ultimo 2016 aanwezige geldmiddelen bestaan deels uit vooruit ontvangen subsidiegelden.

2016 2015

P A S S I V A € €

EIGEN VERMOGEN

Overige reserve

Saldo per 1 januari (3.121)          (11.884)        

donatie Stichting HMC 52.372         - -                 

overheveling van bestemmingsreserve 17.574         - -                 

resultaatbestemming 1.802           8.763           

Stand per 31 december 68.627         (3.121)          

Bestemmingsreserve

Personeel

donatie van Stichting HMC 37.543         - -                 

overheveling naar Overige Reserve (17.574)        - -                 

Stand per 31 december 19.969         - -                 

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.

Vanwege het gunstige resultaat is het deel voor 2016 toegevoegd aan de overige reserve.

Totaal Eigen Vermogen 88.596         (3.121)          
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31-12-2016 31-12-2015

€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN                                             

CREDITEUREN 8.784           11.571         

LOONVERPLICHTINGEN

Loonheffingen 18.904         18.448         

Pensioenpremies 3.574           1.016           

Vakantiegeld 18.345         12.175         

Vakantiedagen 12.126         6.315           

Overige loonverplichtingen 872              4.500           

53.821         42.454         

VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN

Subsidies 35.802         39.706         

Bijdragen 1.500           5.500           

Overige bedragen 5.400           - -                 

42.702         45.206         

OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN

Af te dragen omzetbelasting 25.068         11.867         

Administratie- en accountantskosten 8.700           9.958           

Advieskosten 6.206           606              

Kosten website - -                 1.513           

Projectkosten 21.062         15.588         

Verzekeringspremies 1.389           2.176           

Overige kortlopende schulden 2.496           231              

64.921         41.939         

Totaal kortlopende schulden 170.228       141.170       

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 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Subsidiebaten

Gemeente Den Haag, basisbijdrage 480.000     480.000       480.000     

Gemeente Den Haag, projectbijdragen 174.250     120.100       - -               

Gemeente Den Haag, doorgeschoven 30.706       - -                (39.706)      

Gemeente Den Haag, afrekening voorgaand boekjaar -             -              -             

684.956     600.100       440.294     

Bijdragen

Nationale Postcode Loterij 46.800       46.800         - -               

Fonds 1818 16.231       42.000         - -               

Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering 48.000       - -                16.050       

Bedrijven en overige organisaties 198.000     380.690       284.493     

Overige bijdragen 7.669         - -                7.760         

316.700     469.490       308.303     

Overige baten

Overige  100            1.100           - -               

100            1.100           - -               

Totaal baten 1.001.756  1.070.690    748.597     
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Personeelskosten

Salariskosten

Bruto salarissen 479.437     533.500       206.286     

Sociale lasten 81.690       66.000         33.400       

Pensioenen 17.386       20.500         5.781         

Overuren, vakantiedagen/rechten 1.354         - -                3.160         

Ontvangen ziekengeld (14.176)      - -                (1.560)        

565.691     620.000       247.067     

Overige personeelskosten

Personeelsverzekeringen 11.382       22.500         5.657         

Opleidingskosten 8.044         16.120         - -               

Reiskosten woon-werk 373            500              403            

Inhuur personeel 16.720       - -                98.088       

Kosten vrijwilligers 2.352         1.480           1.238         

Kantinekosten 3.360         - -                1.349         

Overige personeelskosten 4.645         6.000           3.384         

46.876       46.600         110.119     

Totaal personeelskosten 612.567     666.600       357.186     

Het aantal FTE in het verslagjaar bedroeg 9,4 FTE

Huisvestingskosten

Huur- en servicekosten 41.905       33.335         29.634       

Gas, water en elektra - -               - -                1.542         

Schoonmaak en onderhoudskosten - -               - -                3.980         

Overige huisvestingskosten 555            - -                4.482         

42.460       33.335         39.638       
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Organisatiekosten

Bureau kosten

Telefoon 7.092         6.450           6.182         

Porti en vrachtkosten 611            - -                138            

Kantoorbenodigdheden 1.631         2.575           1.003         

Drukwerk en kopieerkosten 2.736         1.119           1.654         

Contributies, abonnem/vakliteratuur 1.902         1.226           1.557         

Representatie 739            515              - -               

Overige bureaukosten 671            1.018           - -               

15.382       12.903         10.534       

Algemene kosten

Verzekeringen 2.518         4.833           1.090         

Automatiseringskosten 13.133       12.250         10.697       

Overige algemene kosten 200            - -                811            

15.851       17.083         12.598       

31.233 23.132

Reis en verblijfkosten

Overige reis- en verblijfkosten 154            155              4.199         

154            155              4.199         

Administratie en advieskosten

Administratiekosten 37.773       2.230           11.694       

Kosten salarisadministratie 1.616         1.800           900            

Accountantskosten 4.488         5.000           6.002         

Advieskosten 10.151       3.200           42.440       

54.028       12.230         61.036       

Bestuur en commissiekosten

Vergaderkosten - -               - -                42              

Overige bestuur en commissiekosten 423            304              - -               

423            304              42              
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Marketing en communicatie

Koste Webbeheer, social media etc 14.590       20.000         18.457       

Overige communicatiekosten 165            600              5.320         

14.755       20.600         23.777       

Totaal organisatiekosten 100.593     63.275         112.186     

Afschrijvingen

Afschrijving inventaris 175            - -                - -               

Afschrijving apparatuur en kantoor mach. 598            - -                - -               

773            - -                - -               

Activiteitenkosten

Kosten werk derden 126.169     - -                106.354     

Communicatie kosten 87.242       - -                50.551       

Overige projectkosten 29.378       - -                74.054       

242.789     307.480       230.959     

TOTAAL LASTEN 999.182 1.070.690 739.969

Financieringsresultaat

Bankkosten (257)           - -                (381)           

Overige financieringsresultaten (515)           - -                516            

(772)           - -                135            

Den Haag, 11 april 2017

H.M. Weening
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STICHTING DUURZAAM DEN HAAG

TE DEN HAAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016
uitgesplitst naar activiteiten

Haagse Knipkaart Haagse Bewoners Netwerk Verduur

Krach Operatie Fete de la DDH Straat Loket bewoners Strategische Energie warmte Challenge duurzame zamen bedr Satelliet Follow up Overige

Totaal Algemeen Karavaan Steenbreek nature borrel feesten Bibliotheek initiatieven opties beurs initietief 100-100-100 bedrijven terreinen MVO.nl HK 1000 projecten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

B A T E N

Subsidiebaten

Gemeente Den Haag, basisbijdrage 480.000     118.340   34.760     - -             - -             1.980       - -             119.530   9.630       - -             45.000     - -             - -             35.993     - -             46.260     68.507     - -             

Gemeente Den Haag, projectbijdragen 174.250     - -             - -             97.500     - -             - -             - -             - -             - -             - -             75.000     - -             - -             - -             - -             - -             1.750       - -             

Gemeente Den Haag, doorgeschoven 30.706       - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             30.706     - -             - -             - -             

Bijdragen

Nationale Postcode Loterij 46.800       - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             27.000   18.000     - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             1.800       

Fonds 1818 16.231       - -             - -             - -             13.354     - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             2.877       

Klimaatfonds, ondersteuning uitvoering 48.000       - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             48.000     

Bedrijven en overige organisaties 198.000     - -             - -             6.279       7.500       - -             12.054     - -             - -             - -             20.000     67.000     38.087     2.450       - -             - -             - -             44.630     

Overige bijdragen 7.669         269        - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             5.400       - -             - -             - -             2.000       - -             - -             - -             - -             

Overige baten 100          - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             - -             100          

1.001.756  118.609   34.760     103.779   20.854     1.980       12.054     119.530   36.630     23.400     140.000   67.000     38.087     40.443     30.706     46.260     70.257     97.407     

L A S T E N 

Personeelskosten 612.567     

Huisvesting 42.460       116.299   28.863     63.003     2.114       - -             7.280       113.520   32.938     13.698     34.953     66.794     35.373     31.253     23.256     46.083     66.072     74.896     

Organisatiekosten 100.593     

Afschrijvingen 775            

Kosten activiteiten 242.787     223          5.897       40.776     18.740     1.980       4.774       6.010       3.692       9.702       105.047   206          2.714       9.190       7.450       177          4.185       22.024   

999.182     116.522   34.760     103.779   20.854     1.980       12.054     119.530   36.630     23.400     140.000   67.000     38.087     40.443     30.706     46.260     70.257     96.920     

BEDRIJFSRESULTAAT 2.574         2.087       -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           487          

NADELIG - -               
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Overige gegevens






