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1) BESTUURSVERSLAG
a. Algemeen:
2019 was een succesvol jaar voor de Stichting Ideewinkel. Het bestuur vervolgde – met nieuwe
leden - initiatieven om de organisatie, het financiële overzicht, en de communicatie verder te
verbeteren en sprak met initiatiefnemers voor nieuwe projecten. En met succes. Er is een aanzet
gegeven tot een verbeterde administratie. In 2020 gaan wij dit nog verder vervolmaken. Het
Groene Ideecafe had een interessant en goed bezocht jaarprogramma. Vrij Groen kreeg in 2019
zekerheid over de locatie voor hun vrijwilligerstuin. En twee nieuwe projecten kwamen bij de
Stichting Ideewinkel: Ontdek natuur in jouw buurt en voedselbos Okkerheide.
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:
Anko Cazemier, secretaris, is in 2019 door Anneke van Rossum opgevolgd. Tanja Verstelle is
per 31 december 2019 als penningmeester gestopt. Een nieuwe penningmeester is nog niet
gevonden. Tanja Verstelle was bereid in 2020 nog e.e.a. over te dragen. Wij danken de
vertrokken bestuursleden voor hun inzet en initiatieven tot verbetering van de (financiële)
organisatie.
Op onze 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 31-12-2019:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid zonder portefeuille:

Peter Engbers
Anneke van Rossum
Tanja Verstelle (gestopt per 31 dec 2019)
Marianne van der Heijden

Projectleiders per 31-12-2019:
Projectleider Groene Ideecafé
Projectleider Vrij Groen
Projectleider Filosofie van de duurzaamheid
Projectleider Ontdek natuur in jouw buurt
Projectleider Voedselbos Okkerheide

Ckees van Oijen
Anne Marie van Dam
Marijke Deurloo
Jacqueline Henrot
Tim Seegers

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding.
c. Financiën:
Fonds 1818 keurde in 2018 goed dat we van een deel van het resterende subsidiegeld voor het
door hun gesubsidieerde communicatieproject vooruitbetalingen deden voor 2019. We hebben
om die reden ook de eindbetaling van Fonds1818 aan 2019 toegerekend. Hiermee is dit project
alsnog afgerond. Voor verdere informatie over dit project verwijzen we naar het jaarverslag van
2018.
De bijdrage van Fonds 1818 was niet genoeg om de kosten van de nieuwe website te dekken.
De niet gedekte kosten (€ 423,14) zijn als algemene stichtingskosten 2019 opgenomen.
Voor 2019 zijn er verder geen externe subsidies ontvangen.
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In het jaarverslag 2018 bleken niet alle overlopende posten op de eindbalans te zijn opgenomen,
Dit veroorzaakte een verschil tussen het resultaat en de afname van het vermogen per
31-12-2018. In 2019 is daarom een correctie gemaakt op de eindbalans 2018 en daarmee op de
beginbalans 2019. Dit bracht ook een negatieve correctie op het resultaat over 2018 met zich
mee ad € 115,70. Dit bedrag is ten laste van het boekjaar 2019 gebracht onder de post
bijzondere lasten. In de toelichting aan het eind van het verslag staat de correctie op de
eindbalans 2018 opgenomen.
De algemene stichtingskosten bestaan uit kosten voor bank, verzekering en website.
De bankkosten worden toegerekend aan het jaar waar ze voor zijn gemaakt.
De kosten van de website lopen van december tot november. De betaalde websitekosten in
november 2019 zijn voor 11/12 deel als overlopende posten 2020 opgenomen. De domeinkosten
voor de oude website van het Ideecafé en Duurzaam071 lopen van 10-12 , respectievelijk 03-12
en zijn daardoor in hun geheel als overlopende posten naar 2020 geboekt.
De betaalde kosten van de verzekering in april 2019 hebben wij geheel ten laste van 2019
gebracht. In 2020 is deze verzekering opgezegd.
In 2018 en 2019 is een aanzet gemaakt naar doorberekening van deze algemene kosten naar de
projecten Ideecafé en Vrij Groen toe. Deze doorberekende kosten zijn als baten bij de baten
stichting Ideewinkel verantwoord. In 2020 worden een definitieve systematiek en andere
financiële uitgangspunten die voor alle projecten gelden, vastgesteld.
Het resultaat over 2019 (inclusief de correctie op het resultaat over 2018) komt daarmee op
€ 235,40. Dit bedrag is ten gunste van het vermogen geboekt. In 2020 wordt bekeken op basis
van de vastgestelde financiële uitgangspunten welk deel van dit vermogen als een
vermogensonderdeel voor het Ideecafé en Vrij Groen kan worden betiteld.

d. Projecten:

Het Groene Ideecafé (projectleider Ckees van Oijen):
Activiteiten
Als vervolg op de Meet-up tijdens de Dag van de Duurzaamheid in 2018 heeft het Groene
Ideecafé in 2019 bijeenkomsten georganiseerd om de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen
middels lokale initiatieven onder de aandacht te brengen en ondersteunen. Met dank aan een
groot aantal, bij de bijeenkomsten betrokken partijen, heeft het Ideecafé ook in 2019 een
afwisselend, actueel en interessant programma kunnen realiseren:
 21 Januari, Hoe Circulair is de Leidse Kringloop (Gemeente Leiden en kleine ondernemers)
 18 Februari, Ons Geld en de Leidse Kringloopeconomie (Ons Geld en Het Warenhuis)
 15 April, Een Voedselvisie voor Leiden (met Partij vd Dieren Leiden en vele anderen)
 20 Mei, Schone betaalbare Energie voor VvE’s in Leiden (Goed Wijkambassadeurs)
 17 Juni, Plastic in de Leidse Grachten (Citizen Science Lab)
 16 September, Klimaatcrisis; wat de Leidenaar kan doen (Klimaatgesprekken)
 21 Oktober, Regionale Energie Strategie Leidse wijken (Goed Wijkambassadeurs)
 18 November, Leiden4GlobalGoals (Goed Wijkambassadeurs en Gemeente Leiden)
 16 December, Boekpresentatie Bomen in de Stad en Filosoferen over Duurzaamheid

Financiën
Het Ideecafé werkte samen en ontving bijdragen van de volgende organisaties: Gemeente
Leiden, Ga Goed Wijkambassadeurs, Citizen Science Lab (Universiteit Leiden) en Partij voor
de Dieren. De kosten van het Ideecafé bestaan voornamelijk uit huur- en vergaderkosten.
Daarnaast is € 144,00 van de algemene kosten doorberekend aan het Ideecafé.
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Het Ideecafe had in 2019 een positief saldo van € 366,25.

Vrij Groen (projectleider Anne Marie van Dam):
Activiteiten
In januari, en later in het seizoen, is het kerstbomenasiel weer gevuld met nieuwe bomen;
ongeveer 120 bomen met een eigenaar, en 50 a 60 weesbomen. In december zijn er ongeveer 90
bomen opgehaald.
In de loop van het voorjaar is een kleine moestuin gestart. De meeste gewassen groeien goed op
de zware kleigrond. Er is een kasje (5 m2 ongeveer) gebouwd van hout en plastic en voor het
kerstbomenasiel een shelter, ook van hout en plastic, waar we droog en uit de wind de
administratie kunnen doen, en ook kunnen schuilen bij regen.
In het eerste half jaar is er met gemeente Leiden overlegd en onderhandeld over huur van een
perceel grond in de Oostvlietpolder. Begin juli hebben we besloten daar niet mee door te gaan,
vanwege hoge kosten en andere onzekerheden rond het perceel. Rond die tijd lieten de
eigenaren van onze huidige plek weten dat ze wel met ons door willen. We zijn met hen in
gesprek over de huur van de grond en het beheer van een gemeenschappelijk stuk van het
perceel. We hebben er vertrouwen in met hen tot goede afspraken te kunnen komen.
Na het besluit op deze plek te blijven hebben we de planten, die al vanaf eind 2016 opgepot
stonden, een plek gegeven in de volle grond. Nog niet alle planten zijn uitgeplant, de rest volgt
begin 2020. De plek waar de planten stonden, is toegevoegd aan het kerstbomenasiel, en een
deel van het bestaande asiel wordt toegevoegd aan de eetbare tuin.

Financiën
Vrij Groen had inkomsten uit het kerstbomenasiel en verkoop planten. De kosten bestaan
voornamelijk uit onderhoud en beplanting. Er is € 160,00 van de algemene stichtingskosten
doorberekend aan Vrij Groen. Daarnaast zijn de kosten van website Vrij Groen voor € 216,67
doorberekend. Het behaalde resultaat is positief: € 282,05.

Filosofie van de duurzaamheid (projectleider Marijke Deurloo)
Activiteiten
Het project Filosofie van de duurzaamheid bestaat sinds 2015. De deelnemers van het project
‘Filosofie van de duurzaamheid’ bespreken aan de hand van (filosofische) boeken het begrip
duurzaamheid. Informatie over het project staat op de website van de Ideewinkel.
David Renes en Marijke Deurloo organiseren de activiteiten van Filosofie van de
Duurzaamheid. David Renes studeerde filosofie en archeologie aan de universiteit Leiden. Voor
filosofie studeerde hij af op het onderwerp “De oorsprong van het symbolisch taalvermogen”.
David is gespreksleider van Filosofie van de duurzaamheid.
Marijke Deurloo is initiator en organisator van Filosofie van de duurzaamheid. Ze verdiept zich
beroepsmatig in ethische vraagstukken.
De groep komt om de zes weken bijeen. Nieuwe deelnemers kunnen zich aansluiten. Als de
groep te groot zou worden dan kan er een nieuwe groep gevormd worden.
Sinds 2015 zijn de volgende boeken gelezen
•
•
•
•

Gronden, J. van den. Wijsgeer in het wild.
Oudemans, W. en N.G.J. Peeters. Plantaardig vegetatieve filosofie
Peeters, N.G.J. Botanische revolutie. De plantenleer van Charles Darwin.
Manschot, H. Blijf de aarde trouw.
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•
•
•
•
•
•

Lemaire, T. Met open zinnen.
Harari. Homo Deus
Morton, T. Ecologisch wezen
Macfarlane, R. Benedenwereld.
Latour, B. Waar kunnen we landen?
Mensvoort, K. van. Next nature.

Op 16 december 2019 organiseerden deelnemers Piet Hagenaars en David Renes samen met
anderen van de projectgroep een openbare avond in het Groene Ideecafé bij Scheltema in
Leiden. De bezoekers namen actief deel met een Stellingspel en gesprekstafels over dilemma’s.
Het verslag is te vinden op de website van Ideewinkel.

Financiën
De projectgroep Filosofie had in 2019 geen inkomsten en uitgaven. Deelnemers betalen zelf hun
boeken en de bijeenkomsten zijn bij deelnemers thuis.

Ontdek Natuur in jouw Buurt (projectleider Jacqueline Henrot)
Activiteiten
In 2019 organiseerde Natuur in jouw Buurt de volgende activiteiten. Deze zijn op de website
van Natuur in jouw Buurt terug te vinden:
 Digitaal waarnemen en herkenningsapps - flora, 14 februari 2019
 Workshop bijen leren tellen, 12 april 2019
 Oefenen met digitale invoerportalen, 24 april 2019
 Veldworkshops 'Oeverplanten', 27 mei 2019
 Veldworkshop 'Oeverplanten', 30 juni 2019
 Oefenen met digitale invoerportalen, 12 juli 2019
 Planten en insecten herkenningsapps en digitaal waarnemen, 2 september 2019
 Planten en insecten herkenningsapps - 16 oktober 2019
 Citizen Science Bijeenkomst - 19 oktober 2019

Financiën
De uitgaven van Natuur in jouw Buurt worden gedekt door de bij het project betrokken
organisaties en drukken niet op de Ideewinkel (vooral het IVN). In 2019 beperkten de kosten
zich tot 25 euro voor het registreren van de domeinnaam ‘ontdeknatuurleiden.nl’ voor 3 jaren.
Deze kunnen bij het IVN worden gedeclareerd. Er waren geen verdere inkomsten.

Voedselbos Okkerheide (projectleider Tim Seegers)
Aan de rand van de Merenwijk in Leiden groeit sinds 2017 een weelderig voedselbos. Een
voedselbos is een combinatie van natuur en landbouw. Het is een speciaal ontworpen bos
gevuld met veel vaste planten, struiken en bomen die allemaal wat eetbaars bieden. Voor, door
en met wijkgenoten. Met elkaar verbouwen zij hier gewassen door mee te bewegen met de
kracht van de natuur. Dat kost minimale energie en levert een rijke natuur en oogst op voor de
wijk!

Draagvlak






13 personen in een werkgroep die activiteiten mee organiseren
90 personen op mailinglijst die hulp aanbieden
180 personen op mailinglijst die op de hoogte gehouden willen worden
340 volgers facebook
90 volgers op instagram
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Het voedselbos heeft verder nog een eigen website en een Youtubekanaal.

Financiën
Het project Voedselbos Okkerheide wordt gedragen door het werk van haar leden en bijdragen
van de Wijkvereniging Merenwijk. In 2019 kwamen deze niet voor rekening van de Stichting
Ideewinkel.
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2)

Financiële jaarstukken
BALANS PER 31-12-2019

ACTIVA

PASSIVA

Bank

€

Kas

€

Overlopenda activa

€

2.112,78

TOTAAL

€

9.614,93

7.502,15
-

Eigen vermogen

€

9.432,10

Overlopende passiva

€

182,83

TOTAAL

€

9.614,93

STAAT VAN BATEN en lasten 2019
BATEN
Stichting Ideewinkel
Fonds 1818: Communicatieplan

€

1.089,89

Doorberekende kosten aan projecten
Subtotaal baten stichting

€

520,67
€

1.610,56

Subtotaal baten projecten

€

2.602,20

Totaal baten

€

4.212,76

Projecten
Groene Ideecafé

€

1.400,70

€

1.201,50

Vrij Groen
Filosofie van de duurzaamheid

-

Natuur in jouw Buurt

-

Voedselbos Okkerheide

-

LASTEN
Stichting Ideewinkel
Communicatieplan
Stichtingskosten (website, verzekeringen,
bankkosten)

€

1.089,89

€

817,87
€

1.907,76

Subtotaal projectkosten

€

1.953,90

Totaal lasten

€

3.861,66

Saldo

€

351,10

Bijzondere lasten, correctie resultaat 2018

€

- 115,70

Saldo ontvangen/betaalde rente

€

Resultaat

€

Subtotaal kosten stichting
Projecten
Groene Ideecafé
Vrij Groen

€

1.034.45

€

919,45

Filosofie van de duurzaamheid

-

Natuur in jouw Buurt

-

Voedselbos Okkerheide

-
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235,40

Toelichting op correctie eindbalans 2018
In het jaarverslag 2018 bleken per abuis in de balans niet alle overlopende posten opgenomen te zijn.
Dat leidde tot een verschil tussen het resultaat en de afname van het vermogen. Na controle op de
afloop van de overlopende posten 2017 en 2018, bleek nog een kleine correctie ad € 115,70 negatief
nodig op het resultaat van 2018.
Correctie op eindbalans 2018
Moest zijn

In jaarverslag

Bank

€

7.276,39

€

7.276,39

Overlopende activa

€

3.329,97

€

1.513,03

Overlopende passiva

€

- 1.409,66

€

- 1.089,89

Vermogen per 31-12-2018

€

9.196,70

€

7.699,53

Vermogen per 01-01-2018

€

9.377,60

€

- 9.377,60

Afname vermogen

€

- 180,90

€

1.678,07

Resultaat 2018

€

- 180,90

€

- 180,90

Verschil afname vermogen met resultaat

€

0,00

€

- 1.497,17

3) Bevindingen kascommissie
Onze dank gaat uit naar de kascommissie, bestaande uit Peter Overes en Marianne van der
Heijden en naar Ton Stevenhagen, die op verzoek van de kascommissie de correctie over
2018 heeft gecontroleerd. Op 26 juni 2020 heeft de kascommissie verklaard dat naar haar
oordeel de jaarstukken 2019 en de balans de resultaten uitstekend weergeven.

Leiden, 26 juni 2020
Het dagelijks bestuur
T. Verstelle, penningmeester
A.M.C. van Rossum, secretaris
P.M.G. Engbers, voorzitter
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