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Bestuursverslag
1. Doelstelling, missie en visie
De officiële naam van onze organisatie is Stichting Kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en
Burgerinitiatieven. De werktitel is Stichting Ideewinkel, stichting voor duurzame initiatieven.
De stichting heeft als statutaire doelstelling: kennisverwerving en kennisoverdracht door middel van
het fungeren als informatiepunt voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven. In 2015 hebben
wij daaraan toegevoegd het faciliteren van duurzame lokale projecten.
Onze missie is mee te werken aan een omgeving waar mensen handelen met respect voor mens en
milieu. Dit doen wij door het stimuleren, het faciliteren en het verbinden van duurzame
(burger)initiatieven in Leiden e.o.
Daarbij hanteren wij de volgende visie:
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de V.N., vastgesteld op 25 september 2015
vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons. Lokale initiatieven die passen binnen de hierin
geformuleerde doelen kunnen gebruikmaken van het netwerk van de Ideewinkel en zich presenteren
via ons interactieve platform en ontmoetingspunt, het Groene Ideecafé. Daarnaast adviseert de
Ideewinkel initiatiefnemers bij de vormgeving van hun project. Zo nodig bestaat de mogelijkheid om
kleinschalige, nieuwe projecten bij de Ideewinkel onder te brengen.

2. Terugblik 2020 en vooruitblik 2021
In maart 2020 bestond de Ideewinkel 15 jaar. Vanwege corona hebben wij hier niet de aandacht aan
kunnen geven die wij gewild hadden. Maar het dwong wel tot reflectie. Duurzaamheid is niet
gekoppeld aan één organisatie. De gemeente Leiden heeft zich in 2019 verbonden met de Global
Goals van de V.N. en profileert zich steeds meer als een duurzame gemeente. Daarnaast hebben een
aantal organisaties in Leiden de Donut Coalitie Leiden opgericht, met het doel om het gedachtegoed
van de Donut Economie te vertalen naar Leiden. De Ideewinkel juicht deze ontwikkelingen toe. Het
vereist wel een andere rol dan in de beginjaren van de Ideewinkel, toen het begrip duurzaamheid
nog een politiek te bevechten onderwerp was. Nu komt het accent hoe langer hoe meer te liggen op
het leggen van de verbinding tussen politiek, wetenschap en burgers.
In 2020 hebben wij daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Ons Groene Ideecafé bracht in
samenwerking met de gemeente en op duurzaamheid gerichte organisaties en partners locale
initiatieven op het gebied van de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen onder de aandacht bij
betrokken burgers en belangstellenden. Ook was het mede initiatiefnemer van de Donut Coalitie
Leiden. De club duurzame filosofen hield – ondanks corona – het contact met elkaar.
Voor wie concreet met de natuur bezig wilde zijn boden onze groene projecten een aangenaam
tegenwicht in een tijd, waarin door corona zoveel stil is gelegd. Onze biodiversiteitstuin Vrij Groen is
bezig vorm te geven aan een andere uitdaging nu het een vaste locatie heeft. Ons voedselbos
Okkerheide beleefde haar derde jaarseizoen en het Citizen Science project Ontdek Natuur in jouw
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Buurt bracht als alternatief voor de geplande workshops en trainingen via quizzes en instructies het
natuuronderzoek bij de burger.
Al onze projecten kunnen draaien door enthousiaste betrokken vrijwilligers: de werkgroep Ideecafé
en hun bezoekers, buurtbewoners en kinderen, een vaste club tuiniers en belangstellende burgers
voor het meewerken aan natuuronderzoek. Allen ontdekken hoe leuk het is om mee te werken aan
de vergroting van het draagvlak om van onze stad en ommelanden een gezonde, energieneutrale en
biodiverse omgeving te maken.
Wij zijn echter nog niet tevreden. Het aantal burgers dat zich wil bezigheden met de locale
duurzaamheid zou veel hoger moeten liggen. En daar willen wij in 2021 aan blijven werken: door
samenwerking in de Donut Coalitie Leiden, door informatie verstrekking in onze nieuwsbrieven en op
onze website, door het laten groeien en bloeien en het openstellen voor het publiek van Vrij Groen
en Okkerheide en het vergroten van het aantal vrijwilligers in onze projecten. Ook bieden wij in 2021
elk nieuw kleinschalig project op het gebied van duurzaamheid graag een plekje aan in onze
Stichting. Wij zijn er om te ondersteunen!

3. Samenstelling van het bestuur en projectleiders op 31-12-2020
In 2020 zijn veel acties ondernomen om de vacature te vervullen die begin 2020 is ontstaan op de
bestuursfunctie van penningmeester. Mede door corona is dat helaas niet gelukt. Onze secretaris
neemt deze functie tijdelijk waar. In 2021 hebben wij goede hoop, dat de vacature vervuld raakt.
Tevens zien wij het bestuur nog graag aangevuld met de portefeuille communicatie.
Alle functies, ook die van onze vrijwilligers, zijn onbezoldigd.
Voorzitter:
Secretaris:
Waarnemend penningmeester:
Algemeen bestuurslid zonder portefeuille:

Peter Engbers
Anneke van Rossum
Anneke van Rossum
Marianne van der Heijden

Groene Ideecafé
Vrij Groen
Okkerheide
Ontdek natuur in jouw buurt
Filosofie van de duurzaamheid

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

4. Financieel beleid
In 2020 hebben wij een aantal financiële uitgangspunten vastgesteld. Het belangrijkste doel hiervan
is om duidelijkheid in de financiële verhoudingen te scheppen. Zo is het bestuur van de Ideewinkel
budgetverantwoordelijk voor de algemene kosten en de projectleiders voor hun project. De
algemene kosten worden doorberekend naar de projecten, afhankelijk van het gebruik van de
ondersteuning van de Ideewinkel. Het saldo van de baten en lasten van het project blijft binnen de
projecten. Hiertoe is per 01-01-2020 op grond van een analyse van historische cijfers het vermogen
van de Ideewinkel gesplitst in een algemene continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve voor
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het Groene Ideecafé en de biodiversitietstuin Vrij Groen. De algemene continuïteitsreserve is
bedoeld als buffer.

5. Projecten
A. Het Groene Ideecafé

Corona heeft in 2020 voor het Ideecafé een andere organisatievorm met zich meegebracht. De
eerste twee bijeenkomsten vonden nog in het café Scheltema plaats. Vanaf april 2020 was dit op
september na via webinars. We hebben hier flinke ervaring mee opgebouwd. In lijn met het beleid
(sinds de Meet-up tijdens de Dag van de Duurzaamheid in 2018) heeft het Groene Ideecafé na 2019
ook in 2020 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 in 2020 een afwisselend, actueel en
interessant programma kunnen realiseren. Ook participeert het Groene Ideecafé als één van de
initiatiefnemers in het kernteam van de Leidse Donut Coalitie. In 2021 zal het Ideecafé eveneens
avonden organiseren in samenwerking met dit overkoepelende netwerk.
• 20 januari: Leidse Plastic keten (naar aanleiding van de documentaire van Jan Stap)
• 17 februari: Leiden4GlobalGoals – Mondiale doelen zoeken lokale initiatieven (waarin 10+
powerpitches over duurzame initiatieven werden gegeven)
• 16 maart: Maand uitgesteld wegens corona …
 20 april: Jaar van het Dak (1) De technische kant met een introductie op de Campagne en
presentaties over Erfgoed Leiden, Zonnedaken, Groene daken en Natuurinclusief denken.
 18 mei: Leiden4GlobalGoals – Van ideeën naar actie! – Een voortgangsrapportage
 15 juni: Jaar van het Dak (2) Groenblauwe Dakdromen in Leiden - kansen om Leiden biodivers en
klimaatbestendig te maken door daken in te richten als leefgebied voor mens en natuur
 21 september: Leidse Voedselvisie – Wat eten we dan - Voedselsysteem in de Stad
 26 oktober: Leidse teGOEDbonnen voor Duurzame maatregelen – Hoe zet je die téGOEDbon in
bij je vooroorlogse woning in Leiden?
• 7 december: Leidse Donut Coalitie– Met de Stadshap zet Leiden de tanden in Duurzame Doelen
Presentaties en verslagen van de bijeenkomsten van het Groene Ideecafé zijn te vinden op de
Ideewinkel-website.
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B. Vrij Groen

Dit jaar wilden we ons 10 jarig jubileum vieren: op 25 mei bestond Vrij Groen 10 jaar. Ook startten
we in januari de tiende ronde van het kerstbomenasiel. Daarbij heeft Ceciel Smit een gedicht
voorgelezen dat stadsdichter Marianne van Velzen voor de gelegenheid geschreven had. We hopen
in 2021 het 10+-jarig bestaan wat groter te kunnen vieren, samen met tien jaar Ommenabij. We
tuinieren op 2 tuinmiddagen per week, woensdag en zaterdag, met 3 tot 10 tuiniers per keer.
Bij de ingang is een bloementuin aangelegd, die de komende jaren elk jaar mooier kan worden. Ook
zijn er twee verhoogde ‘rotstuinen’ aangelegd vooraan op het Ommenabij-erf. Op 1 maart is bij de
bloementuin een herinneringsboom, een eik, geplant voor Jan Willem van Leenhoff, die in 2019
overleed. Jan Willem was een vaste bezoeker van de Vrij Groen picknicks. Maar hij was vooral een
van de actievelingen van Milieudefensie in Leiden.
In 2020 kon het kerstbomenasiel wat uitgebreid worden. Dat is fijn, want het stond ook helemaal vol
met ‘bomen op naam’ en ‘weesbomen’. Het is in maart voorzien van drainageslangen – mogelijk
gemaakt door een NL doet-gift van het Oranjefonds. In december zijn ongeveer 100 bomen Coronaproof uitgegraven meegegeven voor de kerst.
Ook de moestuin kon dit jaar wat uitgebreid worden, waar we enthousiast gebruik van gemaakt
hebben. In de zomer lekker veel oogst. Het administratie-afdak voor het kerstbomenasiel kan in het
groeiseizoen als extra kasje gebruikt worden. De bomen en struiken op de geluidswal beginnen
aardig zichtbaar te worden, wat groter dan de sprietjes die we in 2018 geplant hebben. In de winter
zijn ze (bovengronds) vrijgemaakt van de ondergroei, waardoor we beter zien wat er allemaal groeit.
In 2021 gaan we door met tuinieren als vorige jaren, en met het verfraaien van Ommenabij en, met
name de Vrij Groen tuin. Er zijn een aantal speerpunten voor verbetering: meer oogst, meer ruimte
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voor tuiniers en bezoekers, verbetering watervoorziening kerstbomenasiel, verbetering opslag.
Daarnaast wordt in samenwerking met de eigenaren van Ommenabij gekeken welke nieuwe
maatschappelijke functie Vrij Groen kan krijgen, nu we een vaste locatie zijn.
C. Voedselbos Okkerheide
2020 was het derde groeiseizoen van voedselbos Okkerheide. Pril, maar levendig! Het jaar werd
ingeluid door met een groep wijkbewoners tweehonderd nieuwe bomen en struiken te planten. De
gaten in tijd en ruimte van het voedselbos werden verder opgevuld met soorten voor biomassa en
voedselproductie. Dat zijn bekende planten zoals linde en abrikoos, maar ook minder bekende
planten als kaki, honingboom en fazantenbes.
Tijdens de eerste Corona golf werd het voedselbos opvallend veel bezocht. Mensen haalden buiten
opgelucht adem en genoten van de zonnige dagen, de vogelgeluiden en de opkomende planten. In
mei was er een eerste proeverij met de voedselboswachters. Aan de hand van speciale ‘weet wat je
eet’ kaarten ontdekten we samen de smaak van lisdodde, uiensoepboom, zwartmoeskervel,
honingbes en meer. Leuk, gezellig en leerzaam!
In juni ontvingen we bezoekers en
gaven we rondleidingen vanwege
de Leidse Open Buurttuinendagen.
Ook organiseerden we die maand
de eerste WOO! (Werk & Oogst
Ochtend). Een terugkerende
activiteit waarbij jong en oud,
iedere eerste zaterdag van de
maand, samen ging werken en
oogsten.
Eind van het jaar is er een plan
gemaakt voor 2021 en een subsidie
verkregen bij Fonds 1818 en het
Druckerfonds. Er zijn allerlei
activiteiten bedacht om mensen met natuur en elkaar te verbinden. Eind december vond een online
startbijeenkomst plaats om mensen bij dit plan te betrekken en hen te activeren.
D. Ontdek Natuur in jouw buurt
De werkgroep Ontdek Natuur in jouw Buurt brengt
vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar om
deelname aan natuuronderzoek met ‘Citizen Science’
te stimuleren en te ondersteunen. De trekkers in 2020
waren: Jacqueline Henrot (Naturalis
Gastonderzoeker), Ron Mes (KNNV afdeling Leiden
Bestuurslid), Maddy van Holland (IVN Leidse regio
Vicevoorzitter) en Douwe Sikkema.
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Alle voorgenomen activiteiten met het publiek voor 2020 waren helaas vanwege corona afgelast. Ter
vervanging hiervan hebben wij nog wel de volgende activiteiten kunnen doen:






Voor het gebruik van de app Obsidentify
is een korte handleiding en presentatie
op de website gepubliceerd en onder de
aandacht gebracht via nieuwsbrieven en
op de website. Met deze app kunnen
vrijwilligers via het maken van een foto
van een wilde plant of dier de
soortenrijkdom vastleggen in de
databank ‘Waarneming.nl’.
Ter voorbereiding van de bijentelling
werden quizzen op de website
aangeboden. De quizzen ‘Hommels’ (3
niveaus) werd 143 maal uitgevoerd en de quizzen ‘Bestuivers’ (twee niveaus) 45 maal.
Voor het project Oeverplanten zijn er plantenquizzen aangeboden om kennis van de
indicatorsoorten op te bouwen en oeverchecks te simuleren. Deze quizzen zijn in totaal 82 malen
uitgevoerd.

Er is geen vervanging aangeboden voor de afgelaste workshops ‘vleermuizen waarnemen’ en
‘Tuinspinnentelling’ (gepland in augustus en september).
Ron Mes heeft een concept-verslag geschreven van de uitgebreide inventarisatie van de planten van
de Ruigekade. Deze werd uitgevoerd in 2019 in samenwerking met de KNNV-Plantenwerkgroep. Het
eindrapport zal waarschijnlijk in Daucallium+ gepubliceerd worden (2021).
Op 24 november 2020 gaf Jacqueline Henrot een 75 minuten durende gastcollege over Citizen
Science aan studenten van AERES (Almere) in een lessenserie over ‘Future Monitoring‘.
Zodra de omstandigheden het toestaan zullen er in 2021 weer workshops training Obsidentify en
Nationale Bijentelling plaatsvinden. Eens per maand gaan wij in kleine groepen nachtvlinders tellen.
Ook vinden er dan weer activiteiten plaats in het project Oeverplanten, raadpleeg de agenda.
E. Filosofie van de duurzaamheid

De deelnemers van de club ‘Filosofie van de
duurzaamheid’ bespreken onder leiding van
de filosoof David Rens aan de hand van
(filosofische) boeken de verschillende
facetten van het begrip duurzaamheid en
natuur.
Op 14 januari 2020 zouden we bijeen komen
om te spreken over het boek Next Nature van Koert van Mensvoort. Op hetzelfde tijdstip was echter
ook een interessante avond van het Sciencecafé Leiden met Gerard Jagers op Akkerhuis over zijn
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operator theorie ter verklaring van de toenemende complexiteit in de evolutie. Koert van Mensvoort
gaat in Next Nature uitvoerig in op deze operator theorie. We zijn daarom samen naar de
bijeenkomst in het Science café gegaan. Op 10 maart 2020 bespraken we de avond en het boek Next
Nature.
Sinds 10 maart is er geen bijeenkomst geweest vanwege Corona. Er zijn ook geen online
bijeenkomsten geweest. Wel hebben we regelmatig via de mail contact gehad, ook over het boek
Homo universalis van Klaas van Egmond. We hopen weer te gaan starten zodra dat mogelijk is.
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Jaarrekening
Balans
Balans
Activa
Bank
Overlopende activa

Beschrijving
Triodos Internet Zaken Rekening
Triodos Rendement Rekening
Nog te ontvangen
Vooruitbetaald
Vooruitbetaalde kosten project
Okkerheide 2021

Totaal activa

€
€
€
€
€
€

Passiva
Continuïteitsreserve
€
Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Ideecafé
€
Bestemmingsreserve Vrij Groen
€
Overlopende passiva Fonds 1818: project Okkerheide 2021 €
HL Druckerfonds: project Okkerheide 2021
€
Nog te betalen
€
Totaal passiva
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31-12-2020
10.560,47
1.068,80
415,39
1.025,69

€
€
€
€
€

31-12-2019
1.427,06
6.075,09
1.366,50
746,28
-

13.070,35 €

9.614,93

6.918,49
882,66
2.028,21
1.600,00
1.600,00
40,99

€
€
€
€
€
€

6.982,10
300,00
2.150,00
182,83

13.070,35 €

9.614,93

Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten
Baten
Stichting Ideewinkel
Fonds 1818: Communicatieplan
Vrienden van de Stichting
Baten particulieren en bedrijven
Doorberekende kosten aan projecten
Subtotaal baten stichting Ideewinkel
Groene Ideecafé: bijdragen partners en
particulieren
Vrij Groen: Oranjefonds: NL Doet
Vrij Groen: bijdrage vereniging Maredijk
Vrij Groen: bijdragen particulieren
Filosofie van de Duurzaamheid, bijdrage
leden
Natuur in jouw buurt
Voedselbos Okkerheide
Subtotaal baten projecten

2020

€
€
€
€

2020

50,02
67,70
580,00

2019

€ 1.089,89
€
€
€ 520,67
€

697,72

€ 1.610,56

€ 1.245,60

€ 1.400,70

€ 350,00
€
€ 1.098,80
€
90,00

€
€ 100,00
€ 1.101,50
€
-

€
€

€
€

-

Totaal baten

2019

-

€ 2.784,40

€ 2.602,20

€ 3.482,12

€ 4.212,76

Lasten
Stichting Ideewinkel
Communicatieplan
Stichtingskosten
Subtotaal lasten stichting Ideewinkel
Groene Ideecafé
Vrij Groen: van NL Doet: zand,
drainageslangen, hang- en sluitwerk
Vrij Groen, overige lasten
Filosofie van de Duurzaamheid
Natuur in jouw buurt
Voedselbos Okkerheide
Subtotaal lasten projecten
Totaal lasten
Financiële baten en lasten (bankkosten)
Bijzondere lasten, correctie resultaat 2018
Som van de lasten

€
€

€ 1.089,89
€ 705,67
€

€
€

593,93

662,94
350,00

11

€ 1.795,56
€ 1.034,45

€ 1.220,59
€
90,00
€
€
-

Resultaat
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593,93

€
€
€
€

919,45
-

€ 2.323,53
€ 2.917,46
€ 167,40
€
€ 3.084,86

€ 1.953,90
€ 3.749,46
€ 112,20
€ 115,70
€ 3.977,36

€

€

397,26

235,40

Toelichting op de jaarrekening
1. Algemene grondslag
De jaarrekening is conform de vereisten van de Belastingdienst t.a.v. een ANBI-instelling opgesteld.
Vanaf dit boekjaar worden in het jaarverslag tevens de vergelijkende cijfers met het vorig boekjaar
opgenomen.

2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De algemene continuïteitsreserve is bedoeld als buffer. Het richtbedrag is € 6.000.
Voor de projecten die volledig onder de Ideewinkel vallen wordt een bestemmingsreserve
aangehouden. De opgenomen bestemmingsreserves per 1 januari 2020 zijn (globaal) bepaald aan de
hand van historische cijfers. De projectleiders kunnen geld uit de bestemmingsreserves onttrekken
voor vernieuwing of ter dekking van een (verwacht) nadelig resultaat van hun project. Zo nodig kan
uit deze bestemmingsreserves ook financiële ondersteuning aan andere projecten worden geboden.

3. Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Ontvangsten en uitgaven worden tenzij anders vermeld, in de staat van baten en lasten toegerekend
aan de periode waarop ze betrekking hebben.
De algemene kosten van de Ideewinkel worden volgens een bepaalde verdeelsleutel gebaseerd op
het gebruik van deze kosten aan de projecten doorberekend.
Het resultaat wordt voor de Ideewinkel en voor elk project afzonderlijk bepaald en ten gunste of ten
laste van respectievelijk de continuïteitsreserve of de bestemmingsreserves van het project gebracht.

4. Toelichting op de balans
In 2020 hebben Fonds 1818 en het HL Druckerfonds elk een voorschot ad € 1.600 gegeven voor het
project ‘Van verbeelding naar verbinding’, dat in 2021 in het voedselbos Okkerheide plaatsvindt. Van
deze ontvangen voorschotten zijn in 2020 uitgaven gedaan ter voorbereiding op dit project. Deze
vooruitontvangen en vooruitbetaalde bedragen staan op de balans verantwoord.
De staat van baten en lasten eindigt met een positief saldo ad € 397,26. Dit bedrag is – conform de
financiële uitgangspunten - toegerekend aan de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserves
Groene Ideecafé en Vrij Groen, zie onderstaande toelichting.
31-12-2020

Resultaat 2020

1-1-2020

Toelichting reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Ideecafé
Bestemmingsreserve Vrij Groen

€
€
€

6.918,49
882,66
2.028,21

€
€
€

-63,61
582,66
-121,79

€
€
€

6.982,10
300,00
2.150,00

Totaal

€

9.829,36

€

397,26

€

9.432,10
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten
Resultaatverdeling
Baten
Lasten
Financiële baten en
lasten (bankkosten)

Totaal
€ 3.482,12
€ -2.917,46
€ -167,40

Ideewinkel
€
697,72
€ -593,93
€ -167,40

Ideecafé
€ 1.245,60
€ -662,94

Vrij Groen
€
1.448,80
€ -1.570,59

Resultaat

€

€

€

€

397,26

-63,61

582,66

-121,79

€
€

Filosofie
90,00
-90,00

€

In 2020 bestonden de baten uit:







Bijdragen van particulieren en bedrijven voor de Ideewinkel, het Ideecafé en het
kerstbomenasiel. De bijdragen van de leden van de leesclub Filosofie van de Duurzaamheid zijn
ook als baten particulieren geboekt. Er is een kleine start gemaakt met Vrienden voor de
Ideewinkel.
Het Ideecafé werkte samen en ontving bijdragen van de volgende organisaties: Jan Stap Film,
Gemeente Leiden, Ga Goed Wijkambassadeurs en de Partij voor de Dieren. Het kernteam van
DonutCoalitieLeiden en Stichting 2030 ondersteunden het Ideecafé pro bono.
Het Oranje Fonds heeft in het kader van NL doet een gift gegeven voor het aanleggen van
drainageslangen op ons project Vrij Groen.
De doorberekeningen van de algemene kosten naar de projecten toe staan apart vermeld als
baten bij de Ideewinkel.

De lasten bestonden uit






De kosten van de Ideewinkel voor de website en bank en wervingskosten. Deze zijn grotendeels
doorberekend naar de projecten.
De kosten van het Ideecafé bestaan verder uit vergader- en huurkosten. Omdat het Ideecafé
vanaf april via webinars plaatsvond zijn de kosten voor de huur van de lokatie Scheltema lager.
Vrij Groen heeft met de eigenaren van Ommenabij in 2020 een gebruikersvergoeding afgesloten.
De gebruikersvergoeding voor de periode voor 2020 zijn tevens als kosten 2020 opgenomen.
Daarnaast had Vrij Groen onkosten voor plantgoed en overige materialen, waaronder de
drainageslangen.
De kosten voor de leesclub Filosofie van de Duurzaamheid zijn de doorberekende algemene
kosten van de Ideewinkel.
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Overige gegevens
1. Verslag kascommissie
Leiden, 7 juni 2021
Op maandag 7 juni 2021 is de kascommissie bestaande uit Peter Overes en Frans van der Meer
bijeen gekomen voor het controleren van het financieel jaarverslag van de stichting Ideewinkel over
2020 en de balans per 31 december 2020.
De commissie heeft vastgesteld dat zowel het jaarverslag als de balans een correcte weergave zijn
van de financiële situatie van stichting Ideewinkel en dat de baten en lasten op de juiste wijze
toebedeeld zijn aan de projecten. Ook hebben wij gezien dat de administratie overzichtelijk is en
zorgvuldig wordt bijgehouden.
Waardering willen wij uitspreken voor Anneke van Rossum, vooral omdat zij het afgelopen jaar naast
haar functie van secretaris ook de functie van penningmeester heeft waargenomen.
P.E.M. Overes
F. van der Meer

2. Statutaire regeling inzake de saldobestemming
Een batig saldo moet worden bestemd voor een doel dat het meest overeenstemt met het doel van
de Stichting.

3. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan.

Ondertekening
Op de bestuursvergadering van 22 juli 2021 heeft het bestuur de waarnemend penningmeester
decharge verleend en daarmee het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 vastgesteld.
P.M.G. Engbers, voorzitter
A.M.C. van Rossum, secretaris, waarnemend penningmeester
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