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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 de 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 2021 en vooruitblik 2022 
 

In 2021 heeft de Ideewinkel via strategiesessies haar doelstelling en positie binnen de duurzame 

gemeenschap in Leiden geëvalueerd. De belangrijkste conclusie was dat de Ideewinkel door haar 

algemene duurzaamheiddoelstelling een unieke positie in (regio) Leiden inneemt, maar dat én het 

zijn van een platform/netwerk én het bieden van onderdak aan startende projecten het lastig is om 

focus te leggen. Daarom heeft zij besloten de paraplufunctie met ingang van 1 januari 2022 los te 

laten. Bestaande projecten kunnen in de Ideewinkel blijven. 

In 2021 zijn de projecten van de Ideewinkel, ondanks een moeilijk corona jaar, volop actief geweest. 

Het Groene Ideecafé had een tiental (deels online) zeer interessante avonden georganiseerd. Met 

enig kunst en vliegwerk konden er uiteindelijk zes worden uitgevoerd. Wat echter in het vat zit 

verzuurt niet en de voorgenomen Ideecafés zullen in goed overleg met sprekers nog worden 

ingehaald in 2022. 

Na tien jaar zeer voortvarend de projectleider te zijn geweest van Vrij Groen heeft Anne Marie van 

Dam het stokje overgedragen aan Ingrid de Wilde. De tuin ontwikkelde zich verder op haar nieuwe 

locatie en had een succesvol kerstbomen asiel.  

Het Voedselbos Okkerheide groeide door met haar project "Van Verbeelding naar Verbinding" waar 

veel (jonge) wijkbewoners aan mee hielpen en van genoten.  

Filosofie van de Duurzaamheid werd voorgezet door een kleine enthousiaste leesgroep, en Ontdek 

Natuur in Jouw Buurt had verschillende online workshops en veel Citizen Science activiteiten. Beide 

laatstgenoemde projecten verlaten de Ideewinkel in 2022 en gaan zelfstandig verder. We zijn er trots 
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op dat we deze twee projecten afgelopen jaren hebben kunnen steunen. We wensen ze veel succes 

en we houden natuurlijk contact!     

In 2022 willen we de nadruk gaan leggen op onze platform functie voor duurzame activiteiten en 

initiatieven. Daarmee is het Groene Ideecafé onze kernactiviteit. Daarnaast denken wij aan het 

organiseren van meer bijeenkomsten en ontmoetingen, zoals bv. excursies, wandelingen, workshops, 

lezingen, spreekuren, en conferenties. In 2022 wordt dit voornemen – ook in relatie met het aantal 

vrijwilligers – nader uitgewerkt. Met een enquête uitgezet begin 2022 verzamelen wij feedback en 

ideeën van onze lezers en deelnemers om deze ingeslagen weg verder voort te zetten. 

3. Samenstelling van het bestuur en projectleiders op 31-12-2021 
 

Mede door corona bleef de functie van penningmeester vacant in 2021. Onze secretaris heeft deze 

functie tijdelijk waargenomen. In augustus heeft Marianne van der Heijden (algemeen bestuurslid) 

het bestuur verlaten. In november mochten wij Anne Marie van Dam in de plaats hiervan 

verwelkomen. Wij hopen ons bestuur in 2022 te kunnen uitbreiden én – conform statutaire 

bepalingen - te kunnen vernieuwen. Alle functies, ook die van onze vrijwilligers, zijn onbezoldigd. 

 

Bestuur 

Voorzitter:      Peter Engbers 

Secretaris:     Anneke van Rossum 

Waarnemend penningmeester:   Anneke van Rossum 

Algemeen bestuurslid     Anne Marie van Dam 

 

Ondersteuning bestuur: 

Medewerker boekhouding   Marijke Ledderhof 

Vormgever nieuwsbrief    Ben van Leeuwen     

    

Projectleiders 

Groene Ideecafé    Ckees van Oijen 

Vrij Groen      Ingrid de Wilde 

Okkerheide     Tim Seegers 

Ontdek natuur in jouw buurt   Jacqueline Henrot 

Filosofie van de duurzaamheid   Marijke Deurloo 

4. Financieel beleid 
 

Het bestuur van de Ideewinkel is 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 en ontvangen bijdragen van 

fondsen. 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 het Groene Ideecafé 

en de biodiversiteitstuin Vrij Groen. In 2021 is ook voor het project Okkerheide een 

bestemmingsreserve geopend. De algemene continuïteitsreserve is bedoeld als buffer.  
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5. Projecten 

A. Het Groene Ideecafé  

 

In lijn met het beleid (sinds de Meet-up tijdens de Dag van de Duurzaamheid in 2018) heeft het 

Groene Ideecafé ook in 2021 bijeenkomsten georganiseerd om de mondiale duurzame 

ontwikkelingsdoelen middels lokale initiatieven onder de aandacht te brengen en ondersteunen. In 

het bijzonder was er veel aandacht voor diverse thema's in relatie tot de energietransitie. Corona 

heeft ook in 2021 voor het Ideecafé de organisatie van de Ideecafés sterk beïnvloed. Die onzekerheid 

bracht met zich mee dat het in januari, maart en mei niet haalbaar was een bijeenkomst te 

organiseren. De twee bijeenkomsten in februari en april zijn vanwege corona maatregelen als 

Webinar uitgevoerd.  Vanaf juni tot oktober was het echter weer mogelijk vier fysieke bijeenkomsten 

te organiseren. Extra financiële ondersteuning maakte het mogelijk hiervan ook een livestream 

registratie te maken.  We hebben hier nieuwe  ervaring mee opgedaan. Helaas zijn door de 

coronamaatregelen de bijeenkomsten die gepland stonden voor november en december uitgesteld 

naar 2022. Desondanks heeft de werkgroep Groene Ideecafé dankzij een groot aantal, bij de 

bijeenkomsten betrokken partijen, in 2021 een afwisselend, actueel en interessant programma 

kunnen realiseren. Ook heeft het Groene Ideecafé als één van de initiatiefnemers in het kernteam 

van de Leidse Donut Coalitie* in 2021 een avond georganiseerd..  

 22 februari. Online Groene Ideecafé – Donut Coalitie Leiden* – Door het bos de bomen weer 

zien – Programma – Verslag – Chat 

 19 april. Online Ideecafé – Webinar Jaar van de Tuin! – Programma – Schetskeet – Regenton 

actie Noorderkwartier – Regenton actie ProfBurg – Daktuinen TripleB – Verslag en 

samenvatting chat 

 21 juni. Ideecafé – Energietransitie-initiatieven in Leiden! –  livestream registratie 

 12 juli. Ideecafé – Inspiratie-avond Klimaatadaptatie – livestream registratie 

 20 september. Ideecafé – Duurzame Mobiliteit in Leiden – livestream registratie 

 11 oktober. Ideecafé – Het Happy 2050 Scenario voor een circulair en toekomstbestendig 

Leiden – “Think Big Act Now” – livestream registratie 

 

Presentaties, verslagen en links naar livestream registraties van de bijeenkomsten van het Groene 

Ideecafé zijn te vinden op de Ideewinkel-website. https://www.ideewinkel.nl/ideecafe/verslagen/  

https://www.ideewinkel.nl/ideecafe/verslagen/
https://www.ideewinkel.nl/ideecafe/verslagen/
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B. Vrij Groen  

 

Vrij Groen is een duurzame inspiratietuin, met bloemen, een moestuin en een kerstbomenasiel. De 

tuin is het hele jaar open voor bezoekers op woensdag- en zaterdagmiddagen. Met het 

kerstbomenasiel waren we rond de feestdagen volop in de lokale media aanwezig. Een meer 

duurzame manier van omgaan met een kerstboom, deze boodschap valt in steeds betere aarde. We 

zagen het aantal positieve reacties en klanten weer groeien, met als uitschieters de reserveringen in 

januari voor een weesboom voor de volgende kerst.  

Het was even spannend of het kerstbomenasiel open kon blijven tijdens de lockdown. Gelukkig kon 

dit met extra maatregelen. Het betekende wel dat de vrijwilligers alle 160 gebrachte kerstbomen 

hebben geplant, een flinke klus in de zware modder. In eerdere jaren planten de meeste mensen hun 

bomen zelf. Ruim 85% van de kerstbomen is dit jaar blijven leven. Tegen een gemiddelde van 75% in 

eerdere jaren. De natte en koude zomer heeft aan dit succes bijgedragen. Maar ook de toegenomen 

kennis over de verzorging van de kerstbomen bij de mensen thuis heeft de kans op overleven 

verhoogd. 

Daarnaast ging het werk aan de tuin en het onderhoud aan het perceel door. De groene geluidswal is 

verder verbeterd, de afwatering van het kerstbomenasiel bijgewerkt, paden gemarkeerd, gesnoeid, 

gemaaid, gewied en natuurlijk veel en heerlijk vers geoogst. Op 6 november deed Vrij Groen mee 

met de nationale Natuurwerkdag van LandschappenNL. 

Dit jaar heeft initiatiefnemer en projectleider Anne Marie van Dam na 11 jaar besloten het stokje 

over te geven en zich te richten op haar andere projecten. Het afscheid hebben we op 3 oktober 

feestelijk gevierd met hutspotten uit de moestuin. Het vertrek van Anne Marie betekende dat er tijd 

gestoken werd in de interne organisatie en opvolging.  

Ingrid de Wilde nam eind december de projectleiding van Anne Marie over.   
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C. Voedselbos Okkerheide 

  

 

Okkerheide is gegroeid! ... en druk geweest 

In 2021 zijn er binnen het project ‘Van verbeelding tot verbinding ‘veel activiteiten georganiseerd. De 

Jonge Voedselboswachters is opgericht, er is nieuw gereedschap aangeschaft en aanplant verzorgd, 

meer mensen hebben kennisgemaakt met het fenomeen Voedselbos en er zijn meer vrijwilligers 

actief aan het werk geweest op de werk- en oogstochtenden. Persoonlijke impressies van de 

aanwezigen: 

 Verbaasd dat kinderen zo enthousiast waren en kennis hadden over diertjes; 

 Blij met alle initiatieven en de organisatie ervan; 

 Super dat we weer meer vrijwilligers enthousiast wisten te maken; 

 Veel diversiteit in activiteiten, zodat er voor iedereen wel iets te doen was; 

 De jonge voedselboswachters waren over meeste activiteiten positief bij de ‘evaluatie’ 

 Het voedselbos wordt steeds voller en rijker, en we raken er meer mee verbonden. 

Okkerheide gaat verder met verbinden in 2022:  

We proberen onze verworvenheden vast te houden. We gaan komend jaar door met de werk- en 

oogstochtenden en met de jonge boswachtersclub.  
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Vier activiteiten uit het (gesubsidieerde) project ‘Van Verbeelding naar Verbinding’, die gepland 

stonden voor 2021 maar toen niet door konden gaan, worden alsnog opgepakt in de eerste helft van 

2022:  

 ‘Blik op Buiten’: ontwikkeling van vrijwilligers (bijv. door excursie naar ander voedselbos);  

 ‘Samen op Pad’: gerichte activiteiten voor nieuwe groepen (in samenwerking met BUZZ/het 

buurthuis); 

 ‘Werk met Scholieren’: ... 

 Buitenles voor leerlingen van het Vlietlandcollege 

 Begeleiden werkstuk(ken) voor leerlingen Stedelijk Gymnasium. 

Maar we hebben nog veel meer ideeën. We zullen aan de Wijkvereniging een bijdrage in de kosten 

vragen, met name voor nieuw plantgoed, gereedschap. Voor de financiële ondersteuning wordt ook  

in 2022 een beroep gedaan op de Stichting Ideewinkel. 

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.  

Trekkers zijn: Jacqueline Henrot (Naturalis Gastonderzoeker), Ron Mes (KNNV afdeling Leiden 

Bestuurslid), Maddy van Holland (IVN Leidse regio Vicevoorzitter), Douwe Sikkema en Ton Gordijn. 

 

Activiteiten van 2021 

• Workshops online: 

o 11 & 18 maart: Aan de slag met waarnemingsapp Obsidentify  

o 8 april: Voorbereiding aan de Nationale BIJENTELLING  

o 19 & 26 april: Aan de slag met ObsIdentify en Waarneming.nl  

o 11 mei: Lezing ‘Wilde bijen herkennen’ 

o 17 mei: Informatieavond ‘Hoe help ik de kwaliteit van de oevervegetatie in kaart te brengen?’ 

• 12 september: Land van Ons open dag – introductie aan Citizen Science 

• 10 oktober: Bodemdierendagen met de jonge Boswachtersclub in het voedselbos Okkerheide  

• Juni tot september: Nachtvlinders tellen met een Led Emmer (privé tuinen, turnvereniging, 

voedselbos). 

• 16 November: Guest lecture on ‘Citizen Science’ in the framework of a series on ‘Future 

monitoring’ to students of AERES, 2h.  

• Jan- december: Citizen science project ‘Oeverplanten’, vierde jaar. 

- Het laten ontwikkelen van een nieuwe app en databank  

- Het selecteren en op de kaart plaatsen van lange termijn monitoring locaties 
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- De website actualiseren. Publiciteit, a.o., 24 mei: unity TV clip en 14 juli: Trouw 

- ‘Polder penning’ - Land van Wijk en Wouden  

- Collaboratie met het project ‘Kilometers Bloemrijke Oevers’. 

- 18 November: gastles at YUVERTA ‘Het gebruik van indicatorsoorten om de beheerkwaliteit van 

oevers te bepalen, 45 min. 

 

In mei heeft de werkgroep een bijdrage aangevraagd bij het Land van Wijk en Wouden in het kader 

van de Polderpenning. Het aangevraagde bedrag was € 3.000,00. Ontvangen is € 1.375,00 voor de 

ontwikkeling van de OEVERPLANTEN app en het plaatsen van monitoring locaties op de kaart door 

Ecogoggle. De afwikkeling van dit bedrag is via de Stichting Ideewinkel gelopen.  

 

Per 1 januari 2022 gaat de Werkgroep zelfstandig verder. Wij zijn verheugd dat het 

Oeverplantenproject officieel per deze datum is overgenomen door Naturalis en zo de 

instandhouding en ontwikkeling van dit project op lange termijn is gewaarborgd! 

E. Filosofie van de duurzaamheid  

 

Filosofie van de duurzaamheid is een project 

van de Ideewinkel. De deelnemers 

bespreken aan de hand van (filosofische) 

boeken de verschillende facetten van het 

begrip duurzaamheid en natuur. Er zijn in 

2021 minder bijeenkomsten geweest 

vanwege Corona. Naar aanleiding van het 

boek ”De goede voorouder” van Roman 

Krznaric zouden we in december een Groen Idee Café avond organiseren in december 2021. Door 

coronamaatregelen is deze avond verplaatst naar het voorjaar van 2022.  

De projectgroep had geen inkomsten. Deelnemers betalen zelf hun boeken en de bijeenkomsten zijn 

bij deelnemers thuis. Er zijn geen betaalde krachten. Voor het publiceren van informatie over het 

project op de website van de Ideewinkel betalen de deelnemers op vrijwillige basis €15 per persoon 

per jaar aan de stichting Ideewinkel.  

Wie organiseren 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 verdiepte zich beroepsmatig in ethische vraagstukken. 

In overleg met de Ideewinkel hebben we besloten vanaf 2022 verder te gaan als losse werkgroep, 

dus we maken vanaf 2022 geen onderdeel meer uit van de Stichting Ideewinkel. Wel houden we 

natuurlijk contact, maken eventueel gebruik van de nieuwsbrief en we organiseren in 2022 

waarschijnlijk ook weer een filosofie-avond in het Groene Ideecafé. 
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Jaarrekening  

Balans 

  

Balans 

Activa Beschrijving 31-12-2021 31-12-2020

Bank Triodos Internet Zaken Rekening 10.178,00  €                  10.560,47  €                      

Overlopende activa Nog te ontvangen kerstboomasiel 30,00  €                          1.068,80  €                         

Nog te ontvangen Ideecafé 140,84  €                        

Vooruitbetaald kosten Renaissance -  €                                  415,39  €                            

Vooruitbetaalde kosten project 

Okkerheide 2021

-  €                                  1.025,69  €                         

Totaal activa 10.348,84  €                  13.070,35  €                      

Passiva

Continuïteitsreserve 6.866,56  €                    6.918,49  €                         

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Ideecafé 882,66  €                        882,66  €                            

Bestemmingsreserve Vrij Groen 1.989,35  €                    2.028,21  €                         

Bestemmingsreserve Okkerheide 250,00  €                        -  €                                       

Overlopende passiva Fonds 1818: project Okkerheide 

2021

-  €                                  1.600,00  €                         

HL Druckerfonds: project Okkerheide 

2021

-  €                                  1.600,00  €                         

Nog te besteden uit 2021 voor 

project Okkerheide

316,73  €                        -  €                                       

Nog te betalen bankkosten 43,54  €                          40,99  €                              

Totaal passiva 10.348,84  €                  13.070,35  €                      
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Staat van baten en lasten  

  

Staat van baten en lasten

Baten 2021 2021 2020 2020

Stichting Ideewinkel

Vrienden van de Stichting -  €                 50,02  €        

Baten particulieren en bedrijven -  €                 67,70  €        

Doorberekenende kosten aan projecten 1.027,10  €   580,00  €      

Subtotaal baten stichting Ideewinkel 1.027,10  €      697,72  €     

Groene Ideecafé: bijdragen partnes en 

particulieren

775,48  €      1.245,60  €  

Vrij Groen: Oranjefonds: NL Doet -  €                 350,00  €      

Vrij Groen: bijdragen particulieren 1.355,45  €   1.098,80  €  

Filosofie van de Duurzaamheid, bijdrage leden 90,00  €        90,00  €        

Natuur in jouw buurt: Polderpenning 1.375,00  €   -  €                

Voedselbos Okkerheide, bijdrage Pollinators 1.018,08  €   -  €                

Project van verbeelding naar verbinding Okkerheide 4.029,30  €   -  €                

Subtotaal baten projecten 8.643,31  €      2.784,40  €  

Totaal baten 9.670,41  €      3.482,12  €  

Lasten

Stichting Ideewinkel

Algemene kosten 912,74  €      593,93  €      

Subtotaal lasten stichting Ideewinkel 912,74  €          593,93  €     

Groene Ideecafé 775,48  €      662,94  €      

Vrij Groen: van NL Doet: zand, drainageslangen, 

hang- en sluitwerk

350,00  €      

Vrij Groen: huur, plantgoed, onderhoud, overige 

materialen

1.394,31  €   1.220,59  €  

Filosofie van de Duurzaamheid 90,00  €        90,00  €        

Natuur in jouw buurt: Polderpenning: Oeverplanten 1.375,00  €   -  €                

Voedselbos Okkerheide 768,08  €      -  €                

Project van verbeelding naar verbinding Okkerheide 4.029,30  €   

Subtotaal lasten projecten 8.432,17  €      2.323,53  €  

Totaal lasten 9.344,91  €      2.917,46  €  

Financiële baten en lasten (t.l.v. Ideewinkel) 166,29  €          167,40  €      

Som van de lasten 9.511,20  €      3.084,86  €  

Resultaat 159,21  €          397,26  €     
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Toelichting op de jaarrekening 

1. Algemene grondslag 
De jaarrekening is overeenkomstig de vereisten van de Belastingdienst voor een kleine 

fondsenwervende ANBI-instelling opgesteld.  

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.  

2. Grondslagen voor de staat van baten en lasten 
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waar ze op van toepassing zijn.  

Uitgezonderd hiervan zijn jaarbetalingen voor een abonnement. Deze worden verantwoord in het 

jaar dat ze zijn betaald.  

De algemene kosten van de Ideewinkel worden volgens een bepaalde verdeelsleutel gebaseerd op 

het gebruik van de diensten van de Ideewinkel en bij een fondsaanvraag van een project aan de 

projecten als bijdrage in de organisatiekosten tot maximaal 10% van het ontvangen fondsbedrag 

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.   

3. 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 van start ging. 

Alle voorontvangen en vooruitbetaalde bedragen op de eindbalans 2020 zijn als baten en lasten in 

2021 verantwoord. Beide fondsen zijn akkoord gegaan met een langere doorloop  van een half jaar 

(einddatum 01-07-2022). Het resterende bedrag 2021 voor het project ad € 316,73 is als een 

kortlopende schuld op de balans gezet. Beide fondsen hebben elk nog € 400,00 toegezegd bij 

eindafrekening. Deze toezeggingen staan niet in de balans verantwoord.  

De staat van baten en lasten eindigt met een positief saldo ad € 159,21. Dit bedrag is – conform de 

financiële uitgangspunten - toegerekend aan de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserves 

Groene Ideecafé, Vrij Groen en Okkerheide, zie toelichting. 
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4. Toelichting op de staat van baten en lasten  
 

 

In 2022 bestonden de baten uit:  

 Bijdragen particulieren voor Vrij Groen en Okkerheide.  

 Het Ideecafé werkte samen en ontving bijdragen van Ga Goed Wijkambassadeurs.  

 Bijdragen van de leden van de leesclub Filosofie van de Duurzaamheid.  

 Fondswervende activiteiten (verkoop kalenders) voor Okkerheide. 

 Voorschotten van Fonds 1818 en het Drucker Fonds voor het project Van Verbeelding naar 

Verbinding van Okkerheide.  

 Bijdrage van de Pollinators voor Okkerheide.  

 Een bijdrage vanuit de polderpenning van het Land van Wijk voor Ontdek Natuur in Jouw Buurt.  

 De doorberekeningen van de algemene kosten naar de projecten toe.   

De lasten bestonden uit  

 De algemene kosten van de Ideewinkel voor de website en emailservice, bank en 

wervingskosten. Deze zijn grotendeels doorberekend naar de projecten. De kosten van het 

jaarcontract voor website en email zijn in tegenstelling tot andere jaren geheel ten laste van 

2021 gebracht. Dit brengt een éénmalige verhoging van de kosten met zich mee. 

Naast de doorberekende algemene kosten bestonden de overige  kosten voor de projecten uit: 

 vergader- en huurkosten voor de locatieruimte Scheltema voor het Ideecafé.  

Toelichting reserves

Continuïteitsreserve € 6.866,56 € -51,93 € 6.918,49

Bestemmingsreserve Ideecafé € 882,66 € 0,00 € 882,66

Bestemmingsreserve Vrij Groen € 1.989,35 € -38,86 € 2.028,21

Bestemmingsfonds Okkerheide € 250,00 € 250,00 € 0,00

Totaal € 9.988,57 € 159,21 € 9.829,36

31-12-2021 Resultaat 2021 1-1-2021

Resultaatverdeling Totaal Ideewinkel Ideecafé Vrij Groen Okkerheide, 

incl. project

Ontdek 

Natuur in 

jouw Buurt

Filosofie

Baten  €     9.670,41  € 1.027,10  €   775,48  €   1.355,45  €   5.047,38  €   1.375,00  €    90,00 

Lasten  €    -9.344,91  €   -912,74  € -775,48  €  -1.394,31  € -4.797,38  € -1.375,00  €  -90,00 

Financiële baten en 

lasten (bankkosten)

 €       -166,29  €   -166,29  €           -    €               -    €               -    €               -    €          -   

Resultaat  €         159,21  €     -51,93  €           -    €       -38,86  €      250,00  €               -    €          -   
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 huur, plantgoed, gereedschap en overige materialen voor Vrij Groen.   

 uitgaven in het kader van het Project van Verbeelding naar Verbinding (plantgoed, gereedschap, 

overige materialen) voor Okkerheide en vanuit de bijdrage van de Pollinators de kosten van het 

organiseren van de vrijwilligersdag van de Bijenkorfmedewerkers in Okkerheide. 

 onderhoud en de ontwikkeling van de oeverplanten app/databank van Ontdek Natuur in Jouw 

Buurt. 

Overige gegevens 

1. Verslag kascommissie 
 

Leiden, 13 mei 2022 

In de hoedanigheid van kascommissie heeft Peter Overes het financieel jaarverslag van de stichting 

Ideewinkel over 2021 en de balans per 31 december 2021 gecontroleerd. De resultaten hiervan zijn 

op vrijdag 13 mei 2022 besproken met de (waarnemend) penningmeester. 

Geconstateerd is dat de jaarrekening de financiële situatie van stichting Ideewinkel correct weergeeft 

en dat de baten en lasten op de juiste wijze toebedeeld zijn aan de projecten. De administratie is 

overzichtelijk en wordt zorgvuldig bijgehouden. 

Complementen voor Anneke van Rossum, die in 2021 naast haar functie van secretaris ook de functie 

van penningmeester heeft waargenomen. Hopelijk lukt het dit jaar wel om een nieuwe 

penningmeester te vinden. 

Kascommissie Ideewinkel 

P.E.M. Overes 

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 13 mei 2022 heeft het bestuur de waarnemend penningmeester 

decharge verleend en daarmee het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 vastgesteld. 

P.M.G. Engbers, voorzitter 

A.M.C. van Rossum, secretaris, waarnemend penningmeester 

 


