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1) BESTUURSVERLAG
a. Algemeen:
2018 was een succesvol jaar met veel veranderingen voor Stichting Ideewinkel.
Het bestuur nam – met nieuwe leden - initiatieven om de organisatie en communicatie verder
te verbeteren en sprak met initiatiefnemers voor nieuwe projecten. Het Groene Ideecafe had
een interessant en goed bezocht jaarprogramma. Vrij Groen was in 2018 zoekende naar een
nieuwe locatie voor hun vrijwilligerstuin. De verwachting is dat zij succesvol zullen zijn in 2019.
Alle informatie over de stichting en de projecten, waaronder ook de statuten en onze
doelstelling kunt u vinden op: www.ideewinkel.nl
b. Samenstelling van het bestuur:
David Renes verliet het bestuur in 2018. Anko Cazemier volgde hem op als secretaris.
Ook Anja Möltgen verliet het bestuur in 2018, nadat zij haar werkzaamheden voor 2017 en het
eerste halfjaar van 2018 had afgerond. Tanja Verstelle is de nieuwe penningmeester. Marianne
van der Heijden kwam erbij als algemeen bestuurslid.
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. Nieuwe
leden voor het bestuur en de project werkgroepen zijn altijd welkom.
Samenstelling bestuur op 31-12-2018:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid zonder portefeuille:

Peter Engbers
Anko Cazemier
Tanja Verstelle
Marianne van der Heijden

Projectleiders per 31-12-2018:
Projectleider Groene Ideecafé
Projectleider Vrij Groen
Projectleider Filosofie van de duurzaamheid

Ckees van Oijen
Anne Marie van Dam
Marijke Deurloo

c. Financiën:
In 2018 verzocht Fonds1818 om afronding van een subsidieproject voor het ontwikkelen van
een Communicatieplan, waarvoor het in 2016 de subsidie grotendeels bij vooruitbetaling had
verstrekt. Stichting Ideewinkel deed hiervoor na het verzoek in 2018 nog uitgaven. Deze
uitgaven zijn helaas een extra last in 2018 omdat de subsidie voor zover in 2016 al was
ontvangen in zijn geheel tot het resultaat van 2016 was gerekend. Fonds 1818 keurde goed dat
we van een deel van het resterende subsidiegeld vooruitbetalingen deden voor 2019. We
hebben om die reden ook de eindbetaling van Fonds1818 aan 2019 toegerekend. Deze
bedragen zijn om die reden (nog) niet terug te vinden in de financiële overzichten van 2018.
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Het nieuwe bestuur heeft gesneden in de vaste kosten van de stichting. Verder heeft het een
nieuw administratiesysteem opgezet. Hiermee is informatie beter toegankelijk voor alle
bestuursleden en is er een beter inzicht in de beschikbare subsidies en de stand van uitgaven
ervan. Hetzelfde geldt voor de kosten en baten van de projecten Vrij Groen en Ideecafe,
eventuele nieuwe projecten en de (door te belasten) algemene kosten. Het bestuur verwacht
in 2019 enkele nieuwe projecten te kunnen gaan begeleiden. Daarvoor zijn in 2018 gesprekken
gestart.
Het Groen Ideecafe ontving ook dit jaar bijdragen van partnerorganisaties, zoals de gemeente
en de Historische Vereniging Oud Leiden. Van het WECF ontving het Groen Ideecafe een
subsidie.
Vrij Groen had inkomsten uit het kerstbomenasiel.
Aan Vrij Groen en Ideecafe zijn door Stichting Ideewinkel in gelijke mate algemene kosten
doorberekend. Die algemene kosten zijn daarmee vrijwel geheel gedekt, de extra uitgaven
voor het Communicatieplan echter dus niet.
Vanzelfsprekend ontving het bestuur ook in 2018 geen financiële vergoeding.
d. Projecten:

Vrij Groen (projectleider Anne Marie van Dam):
Ondanks intensieve gesprekken met de gemeente Leiden en omliggende gemeentes is voor
2018 nog opnieuw geen definitieve nieuwe locatie voor de vrijwilligerstuin Vrij Groen
gevonden.
De vrijwilligerstuin moest begin 2017 zijn terrein in Oegstgeest verlaten i.v.m. het hervatten
van bouwwerkzaamheden. De tuin kon toen verhuizen naar een tijdelijke locatie aan de
Ommedijkseweg 30 in Leiden, naar Kunstweide Ommenabij. Hier is het kerstbomenasiel in
bedrijf en, en zijn de tuinplanten en spullen van Vrij Groen opgeslagen.
Vrij Groen kwam in de loop van 2018 met gemeente Leiden in gesprek over een nieuwe locatie
voor de vrijwilligerstuin, maar helaas ging dat toch niet door omdat het perceel aan een
andere partij verhuurd werd. In december 2018 zijn gesprekken gestart over een andere plek.
In 2019 nemen de vaste lasten van Vrij Groen toe door de te verwachten huur van een locatie
en websitekosten, maar zullen ook meer inkomsten genereerd kunnen worden. Dankzij het
kerstbomenasiel behaalde Vrij Groen in 2018 een positief saldo van € 568 dat in 2019 nog
goed van pas kan komen.

Het Groene Ideecafé (projectleider Ckees van Oijen):
Met dank aan diverse, bij de bijeenkomsten betrokken partijen, heeft het Ideecafé ook in 2018
een afwisselend, actueel en interessant programma kunnen realiseren. Dat was onder meer:
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Ma. 15 januari: Biodiversiteit in Leiden Bio Science Park; Informatieavond (in opdracht van
gemeente Leiden).
Ma. 12 februari: Red de Blaarkop; Bedreigd Leids erfgoed (in samenwerking met Stichting
Broek- en Simontjes polder, Erfgoed Leiden en boeren uit regio Leiden).
Ma. 19 maart: Verkiezingsdebat Duurzaamheid; Er valt weer wat te kiezen in Leiden (met
medewerking van alle verkiesbare partijen in Leiden).
Ma. 16 april: Stadslandbouw in Detroit en Leiden (met een pitch over een Citizen Science
Oeverplanten project) (met Anne Marie van Dam - Bodem en Groen en studenten van
Naturalis en CML - Universiteit Leiden).
Ma. 14 mei: verzet naar Wo. 16 mei: Citizen Science Oeverplanten workshop
Ma. 18 Juni: (vervallen)
Ma. 17 September: Gemeentelijke Natuurmonumenten in Leiden en Ommelanden
(sponsor Historische Vereniging Oud Leiden)
Za 10 oktober: Organisatie Goed Ideecafé Meet-up Dag van de Duurzaamheid over lokale
initiatieven voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Ma. 15 Oktober: Goede Wijkpraktijken Energietransitie in Leiden (Goed WEL) en
inspiratiesessie voor energiegesprekken met de buren (met Goed wijkambassadeurs;
sponsor WECF-EU-DEAR programma)
Ma. 19 November: Leidse wijken Samen Energie Neutraal (sponsor Goed, Gemeente
Leiden)
Ma. 10 December: Kerstborrel en brainstorm 2019
Het Ideecafe maakte in 2018 een klein verlies van € 373.
Als vervolg op de Meet-up tijdens de Dag van de Duurzaamheid wil het Groene Ideecafé in
2019 en 2020 ter gelegenheid van het lustrum van de Ideewinkel en het Ideecafé een serie
bijeenkomsten organiseren waarbij de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen middels lokale
initiatieven onder de aandacht worden gebracht en ondersteund. Om deze serie en doelen te
realiseren zullen aanvullende fondsen moeten worden geworven.

Filosofie van de duurzaamheid (projectleider Marijke Deurloo):
Filosofie van de duurzaamheid had in 2018 6 bijeenkomsten waarin verschillende boeken
besproken zijn. Er waren geen kosten verbonden aan het organiseren van, en het deelnemen
aan, deze activiteit.
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2)

Financiële jaarstukken

a. Balans:
BALANS PER 31-12-2018

ACTIVA
Bank
Kas
Overlopenda activa

€
€
€

7.276,39
1.513,03

TOTAAL

€

8.789,42
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PASSIVA
Eigen vermogen
Overlopende passiva

€
€

7.699,53
1.089,89

TOTAAL

€

8.789,42
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b. Staat van Baten en Lasten 2018:
BATEN
Stichting Ideewinkel
Inkomsten 2018 (inclusief
doorberekende lasten)
Vrij Groen

€

686,00

€

877,00

€
€
€

2035,10
2912,10
3598,10

€

1.061,67

Groene Ideecafé
Subtotaal projectkosten

€
€
€

309,00
2.408,33
2.717,33

Totaal lasten

€

3.779

Saldo
bijzondere lasten
Saldo ontvangen/betaalde rente
Resultaat

€
€
€
€

kerstbomenasiel €

877,00

subtotaal Vrij Groen

Groene Ideecafé
WECF €
Gemeente Leiden €
Historische vereniging €
Wijkambassadeurs (Van Oijen
Sustainability) €

1000,00
500,00
149,05
386,05

subtotaal Groene Ideecafé
Subtotaal baten projecten
Totaal baten
LASTEN
Stichting Ideewinkel
Communicatieplan
Overige stichtingskosten
Subtotaal kosten stichting
Vrij Groen
Overige kosten

€
€

359,68
701,99

€

309,00

subtotaal Vrij Groen

T. Verstelle, penningmeester
P. Engbers, voorzitter
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-180,90
-180,90

