
Financieel jaarverslag  2020 van de Stichting Duurzaam Woudenberg 

In 2020 heeft de Stichting Duurzaam Woudenberg (SDW) naast een aantal activiteiten in het kader van de algemene doelstellingen, ook een bijdrage 

geleverd aan het project ‘Energie in Woudenberg’. Vanwege dit duidelijk onderscheid in activiteiten en doelstellingen zijn de jaarcijfers voor beide 

onderdelen apart weergegeven. 

SDW 

Door corona  zijn in 2020 de uitgaven lager gebleven dan voorgaande jaren. Zo is het gebruik van de huiskamer in het Cultuurhuis voor het repaircafé, dat 

normaliter  elke derde vrijdag  van de maand plaats vindt, beperkt gebleven tot 5 maal. Reguliere jaarlijkse kosten zoals bankkosten en kosten voor 

onderhoud van de website zijn vergelijkbaar met eerdere jaren. Zaalhuur in de Voorhof is sinds 2019 een nieuwe post, omdat het aantal leden van SDW is 

uitgebreid en niet meer bij iemand thuis vergaderd kan worden. Deze reguliere vergaderingen vonden in 2020 door corona grotendeels digitaal plaats, op 2 

vergaderingen na.  

Veel jaarlijkse activiteiten waaraan SDW een bijdrage levert zijn afgelast of werden drastisch beperkt, waaronder Haantjesdag, de WAUWdenberg dagen en 

het jaarlijkse bijenbloemenproject. In plaats van WAUW!denberg is een duurzaamheidsmagazine gemaakt in samenwerking met de gemeente en het 

WAUWteam. Hieraan waren voor SDW geen kosten verbonden. 

We hebben wel kunnen investeren in het ontwerp en de realisatie van een professionele algemene folder, met aparte inlegvellen voor elk van onze actuele 

aandachtsgebieden; energietransitie, repaircafé, biodiversiteit en voedsel.  

Door de beperking van het aantal activiteiten door corona, is  het resultaat voor dit boekjaar positief met € 1.226,50.  

 

Project Energie in Woudenberg 

Een aantal uitgaven voor dit project  liepen in 2020 nog via SDW. Dit betreft in totaal 7 energiescans door een energie adviseur en de onderhoudskosten 

voor de website ‘Energie in Woudenberg’. Aan de inkomstenzijde zijn de persoonlijk bijdragen voor de energiescans ingeboekt. Aan het einde van het 

boekjaar 2019 is na instemming door de wethouder een warmtebeeldcamera aangeschaft. De kosten hiervoor zijn in 2019 door een lid van SDW betaald en 

dit is begin 2020 verrekend en als zodanig in de balans meegenomen. Voor de energiecafés is enkele malen een ruimte in het Cultuurhuis gehuurd, 

overigens vonden ook deze grotendeels digitaal plaats. Voor dit project is tenslotte een eigen telefoonnummer en -abonnement aangeschaft.  

Het totaal van de uitgaven door SDW voor ‘Energie in Woudenberg’ is in de loop van het boekjaar door de gemeente vergoed via 2 halfjaarlijkse facturen en 

vermeld onder de baten . Dit heeft geleid tot een sluitend resultaat voor 2020. 

 

Balans 

De balans betreft zowel SDW als ‘Energie in Woudenberg’.  Onder de passiva is het negatieve saldo over 2019 van  - € 350,62 opgevoerd en het positieve 

saldo van € 1.226,50 als resultaat van het boekjaar. Er zijn aan het einde van het boekjaar geen vorderingen of schulden meer. 



Winst- en Verlies rekening SDW en Energie in Woudenberg 2020 

 

 

Winst en Verlies rekening 2020
SDW ENERGIE IN WOUDENBERG

BATEN aantal € BATEN

Subsidie gem. Woudenberg structureel € 1.860,00

Subsidie gem. Woudenberg Repair Café € 900,00 Bijdragen energiescan (49,50) 7 € 346,50

onkostenvergoeding gemeente 

                 Q1-Q2 € 961,70

                 Q3-Q4 € 138,75

Totaal Baten € 2.760,00 Totaal Baten € 1.446,95

LASTEN LASTEN

vaste verplichtingen : huur ruimte cultuurhuis € 113,75

Bank € 114,00 Energiescans Van Looveren 7 € 871,50

Cultuurhuis Repair Café 5 € 375,00 Website En. in W. (Blue Avocado) € 387,20

€ 489,00 retour niet uitgevoerde energiescans 1 € 49,50

variabele verplichtingen : telefoonabonnement € 25,00

Diversen € 44,75

Folders (Ultramarijn) € 508,20

Zaalhuur De Voorhof 2 € 65,00

Website (PC Extreme) € 95,95

Notaris (statutenwijziging) € 330,60

€ 1.044,50

totaal Lasten : € 1.533,50 Totaal lasten € 1.446,95

Resultaat boekjaar SDW € 1.226,50 Resultaat boekjaar Energie in W. € 0,00



 

BALANS 2020  

 

 

Woudenberg, april 2021 

Suzy Bollen, penningmeester SDW 

 

ACTIVA 1-1-2020 31-12-2020 PASSIVA 1-1-2020 31-12-2020

liquide middelen Eigen vermogen

kapitaal € 1.668,48 € 1.325,26

tegoed regiobank € 2.549,79 € 2.551,76 saldo -€ 350,62 € 1.226,50

totaal vermogen € 1.317,86

Vorderingen Kortlopende schulden

Energie in Woudenberg € 25,50 € 0,00

nog uit te betalen vergoeding 

warmtebeeldcamera € 1.257,43 0

TOTAAL ACTIVA € 2.575,29 € 2.551,76 TOTAAL PASSIVA € 2.575,29 € 2.551,76


