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1) BESTUURSVERLAG
a. Algemeen:
Stichting Kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en Burgerinitiatieven (of kort: Stichting
IDeeWinkel) stond ook in het jaar 2014 weer volop in het teken van Duurzaamheid en het
bevorderen van lokale en regionale bottum-up projecten.
De statuten en onze doelstelling kunt u vinden op onze website: www.ideewinkel.nl
b. Samenstelling van het bestuur:
In 2014 heeft een aantal personele veranderingen binnen het bestuur en de leiding van de
projecten plaatsgevonden.
Zo is medeoprichter en langdurig projectleider van het Groene IDeeCafé en tevens spil van
veel verschillende activiteiten rondom Stichting IDeeWinkel, Margje Vlasveld, gestopt met haar
activiteiten binnen onze stichting. Zij wilde zich weer meer op haar eigen bedrijf en andere
duurzame projecten richten.
Ook Gerrit Jan de Bruyn, medeoprichter en langdurig bestuurslid heeft samen met Margje
Vlasveld het stokje doorgegeven aan de zittende en nieuwe bestuursleden.
Het bestuur dankt hen heel hartelijk voor hun inzet en visie in al die tijd!
Medio 2014 heeft Anja Möltgen, Interieurarchitect met ambitie voor duurzaam bouwen en
vrijwilliger in Groengroep Groenoord Zuid de functie van penningmeester op zich genomen.
Eind 2014 kwam Peter Engbers, Smart Fields & Areal Reservoir Surveillance Global Deployment
Lead, het bestuur versterken.
Op www.i-doe.nl , de vacaturebank voor vrijwilligers in Leiden, plaatst Stichting IDeeWinkel
regelmatig vacatures voor mensen die zich graag voor onze stichting willen inzetten.

Samenstelling bestuur op 31-12-2014:
Voorzitter:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Beheer postbus:
Penningmeester:
Secretaris:
PR / communicatie:

Peter van Helsdingen
Marijke Deurloo
Peter Engbers
Adriaan Arends
Anja Möltgen
open vacature
open vacature
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c. Financien:
De belangrijkste inkomstenbronnen van Stichting IDeeWinkel zijn voor 2014 subsidies van
onder meer Fonds 1818, het Druckerfonds en de gemeente Oegstgeest.
Van de Gemeente Oegstgeest hebben wij bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen voor het
maken van een shelter voor een van onze projecten: vrijwilligerstuin Vrij Groen, gevestigd in
Oegstgeest. Meer hierover leest u onder het hoofdstuk projecten.
Een andere bron van inkomsten is het kerstbomenasiel dat ook binnen het project Vrij Groen
georganiseerd wordt.
Het project heeft bovendien een vergoeding voor de begeleiding van een maatschappelijke
stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs ontvangen.
In 2014 heeft de stichting kosten voor projectleiding gemaakt die door een subsidie gedekt
hadden moeten worden. Deze subsidie is helaas niet toegekend.
Helaas konden wij in 2014 het restbedrag uit de verkoop van een bootje van de stichting niet
meer innen. De koper had destijds een aanbetaling gedaan maar het restbedrag van €500, bleef hij ons schuldig.
Het bedrag hebben we onder bijzondere lasten af moeten boeken.
Door het wegvallen van de projectleiderskosten voor het Groene IDeeCafé vanaf juli 2014 en
een klein overschot bij de projecten Vrij Groen en de Hutspotmaaltijd kunnen wij een positieve
ontwikkeling van de financiële situatie van de Ideewinkel zien.
Vooruitzicht voor het volgende jaar:
Het bestuur heeft besloten dat alle projecten zelfdragend moeten zijn en alleen kunnen
starten als de financiering gedekt is.
Met een toegekende subsidie voor 2015 van Fonds1818 hebben wij alle bestuurskosten zoals
kosten voor verzekeringen voor de vrijwilligers, bankkosten, kosten voor de websites e.d.
kunnen dekken voor het aankomende jaar.
Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding.

d. Projecten:
Vrij Groen:
Qua aantal vrijwilligers en financiën in 2014 een van onze grootse projecten. De
vrijwilligerstuin stond dit jaar in het teken van het bouwen van een shelter met
opslagcontainer. Er ontstaat ruimte om gereedschap op te bergen, planten te kunnen laten
overwinteren en activiteiten onafhankelijk van het weer binnen te kunnen plaatsvinden
Ook het kerstbomenasiel was in 2014 weer een groot succes.
Educatieve projecten zoals de schooltuinen en de maatschappelijke stage werden goed
bezocht. Het project heeft het jaar financieel positief afgesloten.
Het Groene IDeeCafé:
Om de twee weken vindt in het Scheltema gebouw het Groene IDeeCafé plaats. Wisselende
thema’s over biodiversiteit, duurzaamheid en andere ontwikkelingen in de stad trekken elke
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keer een vaste groep bezoekers. Voor de agenda en meer informatie over de thema avonden
kunt u kijken op www.groeneideecafe.nl
De Leidse Hutspot:
Ook in 2014 werden weer peen ui en aardappelen voor de echte duurzame hutspot op het
balkon van het stadhuis gekweekt en vóór 3 oktober door de vrijwilligers geoogst. Biologisch
restaurant Logica heeft daarmee de traditionele maaltijd voor ons bereid. Verschillende Leidse
burgers die betrokken zijn bij een duurzame ontwikkeling van de stad werden hiervoor
uitgenodigd en schoven bij de gezellige maaltijd aan.
Het project heeft een klein financieel overschot gegenereerd zodat onze reserves weer
aangevuld konden worden.
LIFE(+):
Het afgelopen jaar werd veel energie gestoken in het project LIFE (+), een Europees
programma voor grootschalige duurzamheidsprojecten. Samen met andere partijen werd een
plan voor meer groene verbindingen tussen stad en ommelanden ontwikkeld waarvoor LIFE(+)
maximaal 50% van de kosten had kunnen dragen. Door het wegvallen van een van de partijen
die de andere 50% voor zijn rekening zou nemen moesten wij het project helaas stop zetten.
Doepla community en Lekker Groen rond Leiden:
De Doepla website en het interactieve Lekker Groen rond Leiden platform bieden burgers de
mogelijkheid om hun project op kaart te zetten en projecten en mensen met elkaar te
verbinden.
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2. Balans en Staat van Baten en Lasten
BALANS PER 31-12-2014
ACTIVA

PASSIVA

Bank

€

11.225,00

Kas

€

705,00

Overlopende activa

€

1.837,00

TOTAAL

€

13.767,00

Eigen vermogen

€

6.525,00

Overlopende passiva

€

7.242,00

TOTAAL

€

13.767,00

Staat van Baten en Lasten 2014
BATEN
Vrij Groen

€

5.109,00

Hutspot project

€

390,00

Groene IDeeCafé

€

1.711,00

Schenking IDeeWinkel

€

1.000,00

Totaal opbrengsten

€

8.210,00

Terugbetaalde subsidie

€

-2.000,00

Totaal baten

€

6.210,00

€

7.833,00

Totaal projectkosten

€

3.944,00

Totaal lasten

€

11.777,00

Saldo

€

-5.567,00

bijzondere lasten

€

-500,00

LASTEN
projectleiding IDeeWinkel

€

6.000,00

overige stichtingskosten

€

1.833,00

Totaal algemene kosten
Vrij Groen

€

2.933,00

Hutspot project

€

276,00

Groene IDeeCafé

€

726,00

Doepla

€

9,00

Saldo ontvangen/betaalde rente
Resultaat

91,69
€

-5.975,31
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Toelichting:
•
•
•

De overlopende activa betreffen € 1.825 nog te ontvangen subsidie van de gem.
Oegstgeest en € 12 vooruitbetaalde kosten.
De overlopende passiva betreffen € 5.600 vooruit ontvangen subsidie van het
Druckerfonds en € 1.642,41 nog te ontvangen facturen.
De terugbetaalde subsidie betreft € 2.000 aan ontvangen subsidie die niet uitgegeven
werd.

Leiden, 14-04-2015
A.S. Möltgen
Penningmeester
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