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1) BESTUURSVERLAG 
 

a. Algemeen: 

2015 vierde de Ideewinkel zijn 10 jarig bestaan! Om dit te vieren heeft de stichting het jaar 
door aan de ontwikkeling van een nieuwe website gewerkt.  

De wens was om alle projecten onder een domein te kunnen presenteren en ter gelijke tijd de 
rol van de stichting zelf, als verbindend element en paraplu voor alle initiatieven beter in beeld 
te brengen. Stichting Fonds1818 heeft het financieel mogelijk gemaakt om de website te laten 
ontwerpen en te bouwen. En door de geweldige inzet van de vrijwilligers konden de oude 
project websites naar de nieuwe plaats verhuisd en nieuwe pagina’s gevuld worden.  

De website werd in december 2015 tijdens een feestelijke afsluiting van het jaar officieel  
onthult.  

Een ander belangrijke beslissing in 2015 was het bijstellen van de doelstelling van stichting 
Ideewinkel. De focus ligt nu voornamelijk op het faciliteren van duurzame projecten door 
initiatiefnemers de mogelijkheden aan te bieden die de stichting als rechtspersoon heeft.   
Doel hiervan is dat de duurzame projecten zich meer kunnen concentreren op hun kerntaak. 
Ze hoeven niet zelf een stichting op te richten en een eigen website te maken. De Ideewinkel 
kan fungeren als paraplu of koepel voor zulke duurzame initiatieven. Het uit te voeren 
duurzame project wordt als het ware onder de Ideewinkel gevoegd, inhoudende dat de 
Stichting Ideewinkel zich niet bezighoudt met de uitvoering van het project, doch wel als 
rechtspersoon instaat voor het project voor het aanvragen van vergunningen, verzekeringen 
en wat dies meer zij. 

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: 

In 2015 kwam David Renes het bestuur van de stichting versterken. Hij studeerde filosofie en 
archeologie aan de universiteit Leiden. David is secretaris van de Ideewinkel en 
gespreksleider van Filosofie van de duurzaamheid. 

Ook is Hannie Korthof toegetreden als algemeen bestuurslid. Hannie is bioloog en adviseur 
landschap en biodiversiteit bij Stichting Land van Wijk en Wouden / Milieudienst West-Holland 
en zet zich in voor het project Groene Cirkels /Bijenlandschap. 

Onze voorzitter Peter van Helsdingen en algemeen bestuurslid Marijke Deurloo hebben in 
2015 bekend gemaakt dat zij hun bestuursfunctie in 2016 helaas niet zullen voortzetten.  

Wij zijn hen erg dankbaar voor de lange jaren die zij zich ingezet hebben voor het beleid en het 
dagelijkse reilen en zeilen van  onze stichting en wensen hen het allerbeste voor de toekomst! 

http://www.ideewinkel.nl/
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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 31-12-2015: 

Voorzitter:   Peter van Helsdingen 
Algemeen bestuurslid:  Marijke Deurloo 
Algemeen bestuurslid:  Peter Engbers 
Algemeen bestuurslid: Hannie Korthof 
Secretaris:  David Renes 
Penningmeester:  Anja Möltgen 
 
Een actuele overzicht  van alle bestuursleden kunt u vinden op onze website. 
 
 

e. Financiën: 

Stichting Ideewinkel heeft voor 2015 een subsidies van Fonds 1818 ontvangen voor onder 
meer het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe website. 
 

Ook het kerstbomenasiel en andere activiteiten van vrijwilligerstuin Vrij Groen hebben ervoor 
gezorgd dat het project zich zelf kon dragen en zelfs nog een reserve in de kas kon brengen. 
 
Het groene Ideecafé is overgegaan naar een projectgroep die voor de verschillende thema-
avonden met partners samenwerkt voor de organisatie en de financiering ervan. Ook heeft het 
ideecafé voor deze nieuwe opzet een deel van de subsidie van Fonds 1818 mogen ontvangen. 
 
Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding. 
 
Vooruitzicht voor het volgende jaar: 
Ook in 2016 geldt 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 fondsen en samenwerkingspartners. Voor de stichting zelf 
hebben wij een aanvraag gedaan bij Fonds1818 om een communicatieplan te kunnen 
ontwikkelen. 
 
 

f.  Projecten: 

Vrij Groen: 
Ook in 2015 is de biodiversiteitstuin weer een van onze grootse projecten. De tuin werd druk 
bezocht door vrijwilligers, schooltuinders en er werden diverse workshops georganiseerd. De 
in 2014 geplaatste shelter met opslagcontainer kwam hierbij goed van pas en werd in 2015 
verder uitgebouw. 
Ook het kerstbomenasiel was in 2015 weer een groot succes.  
Het project heeft het jaar financieel positief afgesloten. 
 

http://www.ideewinkel.nl/
http://www.i-doe.nl/
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Het groene Ideecafé: 
De frequentie van het Ideecafé is van eerder 2x per maand naar 1x per maand teruggebracht.  
Wisselende thema’s over biodiversiteit, duurzaamheid en andere ontwikkelingen in de stad 
trekken elke keer een wisselende groep bezoekers. Voor de agenda en meer informatie over 
de thema avonden kunt u kijken op www.ideewinkel.nl 
 
 
Filosofie van de duurzaamheid: 
Dit is een nieuw project van de Ideewinkel, waarbij voor de verandering niet de handen uit 
de mouwen hoeven te worden gestoken als activiteit, maar het hoofd aan bod komt door 
stil te staan bij het begrip duurzaamheid in plaats van het als bekend te veronderstellen. De 
filosofische leeskringen over duurzaamheid trachten door (filosofische) boeken te lezen de 
samenhang tussen mens, natuur en milieu te beschouwen. 
In de pilot en de daaropvolgende leeskring werd de blik gericht op de vraag wat de natuur 
voor ons als mens betekent aan de hand van de essaybundel “Wijsgeer in het wild” 
geschreven door Johan van de Gronden (directeur Wereldnatuurfonds). 
Het project heeft in 2015 nog geen baten te boeken, maar ook geen kosten. 
 
Doepla: 
Een interactieve platvorm voor duurzame projecten. In 2015 was er weinig beweging op het 
forum.  
 
 

2) Financiële jaarstukken 
 

a. Balans: 

 
 

BALANS PER 31-12-2015 

ACTIVA   PASSIVA   

Bank  €               8.379,43  Eigen vermogen  €                 7.981,63  
Kas  €                     36,55  Overlopende passiva  €                    446,35  
Overlopenda activa  €                     12,00      
        

TOTAAL  €               8.427,98  TOTAAL  €                 8.427,98  
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a. Staat van Baten en Lasten: 

 

BATEN     

Vrij Groen     
subsidies en donaties €             450,00   

schooltuinen en educ. projecten €             648,00   
kerstbomenasiel  €                  747,00   

subtotaal Vrij Groen    €                        1.845,00  
Groene Ideecafé     

bijdrage partners  €                  500,00    
subtotaal groen Ideecafé    €                           500,00  
Ideewinkel algemeen     

subsidie Fonds 1818  €               5.600,00    
verhuur apparatuur  €                     20,00    

subtotaal stichting Ideewinkel    €                        5.620,00  

Totaal baten    €                       7.965,00  

      

LASTEN     

Communicatiekosten stichting  €               3.054,17    
Overige stichtingskosten  €               1.440,54    
Subtotaal kosten stichting    €                       4.494,71  
Vrij Groen     

scholing vrijwilligers 155,00   
zaden/planten/pootgoed/aarde ed.  486,61   

bouwmaterialen 173,73   
overige kosten 260,72   

subtotaal Vrij Groen    €                        1.076,06  
Groene Ideecafé    €                           941,36  
Doepla    €                                9,00  

Subtotaal projectkosten    €                       2.026,42  

Totaal lasten    €                        6.521,13  

      

Saldo    €                        1.443,87  
bijzondere lasten    €                                     -    
Saldo ontvangen/betaalde rente   12,99 

Resultaat    €                        1.456,86  
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a. Toelichting: 

Baten:  

• Bijdragen partners: enkele Ideecafé avonden hebben wij in 2015 samen met andere 
organisaties georganiseerd die ook een deel van de kosten betaald hebben.  

Lasten: 

• Communicatiekosten: deze kosten zaten in de subsidiekosten van Fonds1818 t.b.v. 
de ontwikkeling van de nieuwe website en de nieuwe huisstijl van stichting 
Ideewinkel.  
 

 

 
Leiden,  15-06-2016 
A.S. Möltgen, penningmeester 
Penningmeester  


