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1) BESTUURSVERLAG 
 

a. Algemeen: 

2016 was een bewogen jaar voor Stichting Ideewinkel.   

Onze eind 2015 geïntroduceerde nieuwe website werd goed ontvangen. Alle projecten worden 
voortaan onder een domein gepresenteerd en ter gelijke tijd komt de rol van de stichting zelf, 
als verbindend element en paraplu voor alle initiatieven beter in beeld.  

Om onze stichting ook in de toekomst als spil op het gebied van Duurzaamheid in de stad en 
ommelanden neer te kunnen zetten hebben wij voor 2016 van Stichting Fonds1818 een 
bijdrage ontvangen om een communicatieplan te kunnen ontwikkelen.  

Alle informatie over de stichting en de projecten, waaronder ook de statuten en onze 
doelstelling kunt u vinden op: www.ideewinkel.nl 
 

d. Samenstelling van het bestuur: 

Begin 2016 heeft Hannie Korthof, die eind 2015 ons bestuur wilde komen versterken ons 
helaas direct weer moeten verlaten. Haar werk voor onder meer het project Groene Cirkels / 
Bijenlandschap was toch niet te verenen met het werk voor onze stichting. 

Wij waren en zijn dan ook druk bezig met het werven van nieuwe bestuurders en vrijwilligers 
voor onze projecten. 

Op onze eigen website (www.ideewinkel.nl) en op de website van i-doe (de vacaturebank  voor 
vrijwilligers in Leiden www.i-doe.nl ), plaatst Stichting Ideewinkel regelmatig vacatures voor 
mensen die zich graag voor duurzaamheid in Leiden en omstreken willen inzetten. 

Samenstelling bestuur op 31-12-2016: 

Voorzitter:   Peter Engbers 
Secretaris:  David Renes 
Penningmeester:  Anja Möltgen 
 

e. Financiën: 

Stichting Ideewinkel heeft voor 2016 een subsidies van Fonds 1818 ontvangen voor onder 
meer het ontwikkelen van een communicatieplan.  
Ook via het Vrij Groen kerstbomenasiel en verschillende bijdragen van partnerorganisaties van 
het Ideecafé kwamen inkomsten binnen zodat de  projectkosten en de algemene kosten van 
de stichting gedekt waren. 
En het WOZ fonds leverde een financiele bijdrage voor een aantal van de Ideecafé avonden 
waar wij zeer blij mee waren. 

 
Vanzelfsprekend ontving het bestuur ook in 2016 geen financiële vergoeding. 
 
Vooruitzicht voor het volgende jaar: 

http://www.ideewinkel.nl/
http://www.ideewinkel.nl/
http://www.i-doe.nl/
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Ook in 2017 geldt weer voor alle projecten dat zij zelfdragend moeten zijn en alleen kunnen 
starten als de financiering gedekt is.  
Voor een aantal thema-avonden van het groene Ideecafé is een aanvraag voor een financiële 
bijdrage gedaan bij verschillende samenwerkingspartners.  
 

f.  Projecten: 

Vrij Groen: 
Ondanks dat vrijwilligerstuin Vrij Groen eind 2015 i.v.m. het hervatten van 
bouwwerkzaamheden op het terrein in Oegstgeest moest verlaten kon het project blijven 
doorgaan. Het kerstbomenasiel is verhuisd naar de Ommedijkseweg 30 in Leiden, naar 
Kunstweide Ommenabij. Voor een algemene nieuwe locatie voor de vrijwilligerstuin is Vrij 
Groen over diverse locaties in gesprek met de gemeente Oegstgeest, maar ook met de 
gemeente Leiden.  
 
Het groene Ideecafé: 
Naast de samenwerking met diverse, bij de bijeenkomsten betrokken partijen heeft het WOZ 
fonds verschillende avonden mede mogelijk gemaakt. Met als resultaat weer een diverse, 
actuele en interessante programmering voor 2016. 

 
Filosofie van de duurzaamheid: 
De pilot van onze  filosofische leeskring over duurzaamheid is in 2015 positief ontvangen 
en ook in 2016 is er een nieuwe groep gestart met het lezen van (filosofische) boeken om 
de samenhang tussen mens, natuur en milieu te beschouwen. 
Het project heeft ook in 2016 geen baten te boeken, maar ook geen kosten. 
 

 
 

2) Financiële jaarstukken 
 

a. Balans: 

 
BALANS PER 31-12-2016 

ACTIVA   PASSIVA   
Bank  €                  11.297,95  Eigen vermogen  €                  11.362,54  

Kas  €                                  -    
Overlopende 
passiva  €                     2.794,24  

Overlopenda 
activa  €                     2.858,83      
        
TOTAAL  €                  14.156,78  TOTAAL  €                  14.156,78  
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a. Staat van Baten en Lasten: 

BATEN     
Vrij Groen     

subsidies en donaties  €             599,75    
schooltuinen en educ. projecten  €             600,00    

kerstbomenasiel   €              1.046,70    
subtotaal Vrij Groen    €                        2.246,45  
Groene Ideecafé     

WOZ-fonds  €               1.500,00    
IVN  €                  300,92    

IDOE  €                  248,30    
Milieudefensie  €                     92,73    

subtotaal groen Ideecafé    €                        2.141,95  
Ideewinkel algemeen     

subsidie Fonds 1818  €               5.824,00    
gem. Leiden (onkosten BSGR)  €               1.201,83    

subtotaal stichting Ideewinkel    €                        7.025,83  

Totaal baten    €                     11.414,23  
      
LASTEN     
Communicatiekosten stichting  €               2.663,62    
Overige stichtingskosten (incl. BSGR)  €               1.980,71    
Subtotaal kosten stichting    €                       4.644,33  
Vrij Groen     

zaden/planten/pootgoed/aarde ed.   €              1.059,68    
overige kosten  €                  124,00    

verhuizing  €                  680,00    
subtotaal Vrij Groen    €                        1.863,68  
Groene Ideecafé    €                        1.529,89  
Doepla    €                                9,00  
Subtotaal projectkosten    €                       3.402,57  

Totaal lasten    €                        8.046,90  
      
Saldo    €                        3.367,33  
bijzondere lasten    €                                     -    
Saldo ontvangen/betaalde rente    €                             13,58  
Resultaat    €                        3.380,91  
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a. Toelichting: 

Baten:  

• Subsidie Fonds 1818: dit bedrag is samengesteld uit het restbedrag (20%) van de 
subsidie voor 2015 / website ontwikkeling en een voorschot (80%) van het bedrag 
voor het te ontwikkelen communicatieplan. 
 

 

 
Leiden,  15-06-2017 
A.S. Möltgen, penningmeester 
Penningmeester  


