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BESTUURSVERSLAG 2015
Het HIER klimaatbureau heeft in 2015 haar missie en visie aangescherpt. Belangrijke elementen
daarvan zijn dat de afzonderlijke activiteiten sterker moeten bijdragen aan de missie van de
organisatie en dat de samenwerking tussen de teams wordt versterkt. Dit heeft zich met name
vertaald naar een verdere professionalisering van de energiebesparingsaanpak, de jaarlijkse monitor
van HIER opgewekt, bredere samenwerking rond schone kooktoestellen, versie 3.0 van de CO2‐
Prestatieladder en het nieuwe verbindende thema wijken zonder aardgas.
Dit jaarverslag gaat in op de belangrijkste resultaten van de drie teams en de corporate activiteiten.
Consumententeam
In 2015 deden in totaal 3243 deelnemers in 2.292 straten mee aan versie zeven van het
Klimaatstraatfeest en 17 gemeenten sloten zich als Gouden Ster partner aan. De Julianaweg in
Utrecht won de zevende competitie van het HIER Klimaatstraatfeest. Om het effect van de campagne
te vergroten is samenwerking gerealiseerd met het programma Buurkracht van Enexis. Ook is ervoor
gekozen om in versie acht meer de nadruk te leggen op kwaliteit (in de zin van meerdere
deelnemers per straat) dan op grote aantallen.
HIER bespaart is een online platform dat in juni 2014 is gelanceerd. Leden krijgen korting op
energiebesparende producten. Het oorspronkelijke idee om zelf door te groeien naar enkele
honderdduizenden leden is in 2015 verlaten. Het doel is nu met onze infrastructuur de basis vormen
voor het vergroenen van andere loyaliteitsprogramma’s. Met redelijk succes is samenwerking
gevonden met de loyalty programma’s van PGGM en FNV. Daarnaast is de HIER bespaart nieuwsbrief
geïntegreerd in HIER voor thuis (hier.nu), omdat dat het platform is dat alle consumentgerichte
activiteiten bij elkaar brengt.
HIER bespaart heeft in 2015 subsidie ontvangen om in 2016 te starten met een onderzoek naar de
verduurzaming van loyaliteitsprogramma’s, in samenwerking met Universiteit Leiden. Universiteit
Leiden gaat onderzoeken wat de succesfactoren en drempels zijn voor loyaliteitsprogramma’s om
een duurzaam aanbod te voeren. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe we het duurzame aanbod voor
de consument aantrekkelijker kunnen maken. Bijkomend voordeel is dat we bij dit onderzoek
organisaties met een loyaliteitsprogramma betrekken.
Het uiteindelijke doel van de campagne voor schone kooktoestellen is om deze tot symbool te maken
van verantwoorde klimaatcompensatie en zo een relevante bijdrage (10%) te leveren aan de ambitie
van Nederlandse partijen om in 2020 tien miljoen schone kooktoestellen in ontwikkelingslanden te
realiseren. Kwantitatief gezien is deze ambitie vergelijkbaar met de totale ambitie van het
Nederlandse Energieakkoord.
In 2015 lag de nadruk sterk op het bekend maken van het belang van schone kooktoestellen via vrije
publiciteit en de verkoop van de COOX op basis van het principe ‘HIER één, DAAR één’.
De campagne rondom de verkoop van de COOX is opgezet met bijbehorende website (www.coox.nl),
video’s, foto’s, recepten en kookboekje. De COOX is verkocht via Bol.com, Dille& Kamille, Fonq.nl,
Tuincentrum Overvecht, Mijn Essent, HIERBespaart.nl, PGGM ledenblad en zo’n 20 lokale outdoor‐
en buitenkookwinkels. Inmiddels zijn 2100 COOXen verkocht.
Het mediabereik is erg hoog en kent een duidelijke stijgende lijn in de aanloop naar de zomer.
Achtergrondartikelen over cookstoves en klimaat in de NRC, NRC Next, Volkskrant, Telegraaf en
Trouw. Hiernaast kreeg de COOX online veel aandacht via food en lifestyle blogs.
In 2015 is ook de basis gelegd voor compensatie met kooktoestellen door een samenwerking aan te
gaan met FairClimateFund, Climate Neutral Group en BIX Capital, en COOX uit te breiden naar
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compensatieplatform COOX4Climate. De website www.coox4climate.nl is live en er is een
gezamenlijke brochure en animatie gemaakt voor het benaderen van het bedrijfsleven
en consumenten. Via de verkoop van COOXen en via het gezamenlijke verkoopplatform
COOX4Climate is tot en met eind 2015 18000 ton CO2 gecompenseerd.

HIER opgewekt
Het programma HIER opgewekt is verdeeld in kennisclusters, kennisdeling online en offline,
communicatie en het evenement HIER opgewekt.
Het kenniscluster financiering heeft gewerkt aan een plan voor een ‘incubator’ , een startup‐
programma voor lokale initiatieven. Zij doorlopen een wasstraat met advies en hulp van experts op
diverse gebieden. Output is een ‘bankable’ businessplan. Het kenniscluster zonneparken heeft in
2015 de beslisboom voor zonneparken gepresenteerd via drie kennissessies in het land. Het cluster
samenwerken met gemeenten publiceerde een brochure met een zestal verhaallijnen en
praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen gemeenten en lokale energiecoöperaties. Het
kenniscluster coöperatieontwikkeling heeft – na onderzoek van bestaande statuten ‐ een
standaardstatuut opgesteld voor coöperaties. Op het gebied van energiebesparing in de bestaande
bouw zijn de kennisdossiers uitgebreid en is een Nul op de Meter brochure gepubliceerd, met daarin
ook nadrukkelijk de rol van netbedrijven.
De meest geraadpleegde Kennisdossiers in 2015 zijn Verlaagd Tarief, Zonneparken, Juridische
aspecten, HIER opgewekt voor gemeenten en Verdienmodellen. In 2015 zijn er ruim 150 vragen
gesteld via de helpdesk van HIER opgewekt. Veel gestelde vragen worden als input voor de
kennisdossiers gebruikt. Een goed voorbeeld hiervan is de opstelling van een businessmodel voor een
zonnepark met een SDE beschikking.
Naast de drie kennissessies over ‘zonneparken’ zijn er twee kleinere sessies geweest waar de serious
game “Power de energietransitie van onderaf” is gespeeld en getest.
In 2015 verscheen het tweede Magazine van HIER opgewekt met de titel “HIER gebeurt het”. Een
aantal gerealiseerde projecten kwamen aan bod, evenals thema’s als samenwerken met de
gemeente, coöperatie ontwikkeling en ledenwerving.
Medio 2015 is gestart met werkzaamheden voor de eerste Lokale Energie Monitor, een monitor voor
en door de lokale initiatieven. De inventarisatie van HIER opgewekt vormde daar onder andere de
basis voor. De monitor heeft een opzet die herhaald kan worden in de komende jaren, om zo een
gedegen beeld van de sector te krijgen. Dit project is aanvullend gefinancierd door RVO.
Eind 2015 telt de inventarisatie van lokale duurzame energie initiatieven 591 initiatieven: 308
zichtbaar op de website en 283 initiatieven die (nog) geen toestemming hebben gegeven informatie
te plaatsen. Nieuwe initiatieven die we tegenkomen, worden benaderd en in het systeem gezet. De
initiatieven zijn gerangschikt op koploper, peloton en warmloper.
Het Evenement HIER opgewekt 2015 was weer succesvol met ruim 900 deelnemers, een divers
aanbod van 39 deelsessies en veel animo van sponsoren. In vergelijking met vorige jaren was er een
grotere betrokkenheid van netwerkbedrijven en gemeenten bij de workshops en we zien een
groeiende aandacht voor het thema warmte (inclusief besparing). Het evenement kreeg het
rapportcijfer 8 van de deelnemers.
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Nieuwe initiatieven
Verbetering van de energiebesparingsaanpak en het streven naar klimaatneutraliteit hebben tot
twee nieuwe initiatieven geleid.
We hebben financiering gevonden voor een onderzoeksproject samen met KUUB, HOOM, Buurkracht
en de WUR gericht op de verbetering en opschaling van de bewonersgerichte aanpak
energiebesparing. Dit is een team‐overstijgende project en biedt voor het consumententeam en HIER
opgewekt nieuwe kansen. Dit project moet leiden tot heldere concepten voor een nieuwe lokale
infrastructuur om bewoners te helpen met besparingsmaatregelen. Lokale duurzame energie‐
initiatieven, gemeenten en netwerkbedrijven moeten daarin een belangrijke rol spelen. Deze
infrastructuur zal voor een belangrijk deel betaald moeten worden door de bedrijven die aan de
maatregelen verdienen.
Daarnaast is een breed project gestart rond het thema Wijken zonder Aardgas. CE heeft in opdracht
van ons een beleidsnotitie geschreven over de vraag wat er nodig is om te komen tot een
klimaatneutrale gebouwde omgeving. Ook zijn enkele interne scholingsbijeenkomsten geweest. Dit
project zal vanaf 2016 concrete resultaten moeten opleveren.
Netwerk klimaat en ontwikkelingslanden
Het netwerk klimaat en ontwikkelingslanden organiseerde in 2015 een tweemaandelijks overleg
tussen de klankbordgroep “klimaat en ontwikkelingslanden” en de afdeling Inclusieve Groene Groei
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast hebben we een regulier overleg ingesteld over
het onderwerp klimaatfinanciering, dat 3 keer heeft plaatsgevonden. Voorafgaand aan de klimaattop
in Parijs hadden we bovendien een gesprek met minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking
en Buitenlandse Handel.
We hebben workshop georganiseerd over energiesubsidies (met IEA en WereldBank), over
voorwaardenscheppende mechanismen i.s.m. Energiepodium en over klimaatfinanciering.
Op 25 november hebben we de 8ste jaarlijkse conferentie klimaat en ontwikkelingslanden “From
Paris to Practice” georganiseerd waarbij de klimaattop in Parijs en de periode daarna centraal stond.
Omdat deze netwerkactiviteiten onvoldoende tot maatschappelijke activiteiten in Nederland leidden
hebben we in goed overleg met het ministerie besloten dit project te stoppen.
SKAO
2015 was het jaar van de doorontwikkeling en de publicatie van Handboek 3.0 van de
CO2‐Prestatieladder. Daarnaast is er hard gewerkt aan een Handreiking voor aanbestedende diensten
(gepubliceerd in februari 2016), meer onderscheidend vermogen in aanbestedingen en de verdere
professionalisering van de helpdesk en ICT infrastructuur. Hieronder geven we kort de belangrijkste
resultaten en ontwikkelingen in 2015 weer:
De totale omvang van aanbestedingen waarbij de CO2‐Prestatieladder wordt ingezet ligt rond de vier
miljard euro. Het aantal partijen dat de CO2‐Prestatieladder inzet bij aanbestedingen ligt boven de
50. Eind 2015 zijn ruim 700 bedrijven gecertificeerd. Er waren op 31 december 2015 13
Certificerende Instellingen (CI’s) bevoegd om bedrijven te certificeren. Er is in 2015 wederom een
verlaging van de contributie doorgevoerd. Deze keer van 25% t.o.v. het basisjaar 2012.
De belangrijkste wijzigingen in versie 3.0 zijn de introductie van de doelstelling per eis, een nieuwe
aanpak voor de dialoog met NGO’s (op basis van een advies van de Adviesraad), waardoor er nu ook
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onafhankelijk deskundigen de dialoog mogen voeren, de introductie van de Maatregellijsten en een
nieuwe invulling diverse eisen, met name op niveau 4 en 5.
In 2015 zijn er een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd voor introductie van Handboek 3.0.
SKAO heeft onder andere uitleg over de veranderingen gegeven bij Bouwend Nederland (2x), MKB
Infra, NL Ingenieurs, BRBS, Vereniging Afvalbedrijven, Holland Rail Industry, ProRail en
Rijkswaterstaat.
In maart heeft SKAO 2 uitverkochte evenementen over Handboek 3.0 in de Utrechtse Munt
georganiseerd met meer dan 100 bezoekers en een bijeenkomst met adviesbureaus waarop
ongeveer 35 verschillende adviesbureaus aanwezig waren
Een van de prioriteiten in 2015 was het werk aan onderscheidend vermogen. Hiertoe is een
werkgroep opgericht. Op 26 oktober heeft er een door de werkgroep voorbereide workshop
plaatsgevonden in het LEF centrum van Rijkswaterstaat. De workshop bracht MVO‐managers,
projectleiders en directeur projecten bij elkaar van zowel opdrachtgevers (RWS en ProRail) als
opdrachtnemers (namens Bouwend Nederland en Vereniging van Waterbouwers). Ze hebben met
elkaar besproken hoe er meer onderscheidend vermogen kan komen in aanbestedingen met de CO2‐
Prestatieladder. Welke (culturele) veranderingen binnen de Bouwsector zijn hiervoor nodig?
In het najaar van 2015 is SKAO gestart met een serie interviews van 28 stakeholders (bijna 50
personen van opdrachtgevers, bedrijven en brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, CI’s
en adviesbureaus) om te komen tot een nieuw meerjarenplan, Ambities en Prioriteiten 2016 ‐2018.
Doel is dat dit meerjarenplan op de bestuursvergadering van april 2016 wordt vastgesteld.
Op 1 januari 2015 is de website www.co2emissiefactoren.nl definitief live gegaan. In november vond
er in het kader van de Green Deal weer een partnerbijeenkomst bij RvO plaats. SKAO verzorgde daar
een workshop voor alle geïnteresseerden over de noodzaak van geharmoniseerde emissiefactoren.
In 2015 is het platform aanbesteden opgericht.
Het platform heeft in 2015 gewerkt aan de Handreiking voor aanbestedende diensten met daarin het
EMVI Criterium 3.0
Naast alle bijeenkomsten en lezingen die de SKAO heeft gehouden in het kader van de publicatie van
Handboek 3.0 heeft de SKAO onder andere lezingen verzorgd bij de Waterschappen in het kader van
Duurzaam GWW en op de Energie Vakbeurs en InfraPro. In België is meegewerkt aan een onderzoek
naar het draagvlak voor de CO2‐Prestatieladder in België. En SKAO heeft tijdens de COP 21 in Parijs in
het Nederlandse Paviljoen een side‐event georganiseerd over de CO2‐Prestatieladder.
Op 1 oktober is de volledige nieuwe ICT infrastructuur van SKAO live gegaan. De SKAO beheert nu
een database waarin de certificaatadministratie met de financiële administratie en de website
gekoppeld zijn. Iedere certificaathouder heeft tevens een eigen inlogomgeving waarin het zijn
publicatie en maatregellijst kan beheren.
Op 20 november is Dr. Martijn Rietbergen gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op zijn
onderzoek naar de CO2‐Prestatieladder. Zijn dissertatie bevat een drietal artikelen over de CO2‐
Prestatieladder. De resultaten van Dr. Rietbergen zijn de afgelopen jaren door SKAO gebruikt om de
Ladder te verbeteren.
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Corporate
In 2016 is de zesde editie van de HIER klimaatborrel georganiseerd. Het concept heeft een
vernieuwingsslag ondergaan; er is geen scheiding meer tussen beraad en borrel, deze werkte soms
verwarrend. Het programma was in een talkshow achtige setting en een wijnproeverij van
Nederlandse wijnen werd aan het programma toegevoegd. De HIER klimaatborrel heeft zichzelf in de
loop van de jaren bewezen als een evenement waar je bij wilt zijn voor alle professionals van
betekenis die zich op een of andere manier met het klimaat bezig houden.
De uitgave De Staat van het Klimaat is ook geheel vernieuwd. Het is een aantrekkelijke uitgave
geworden, die een klimaatduiding geeft aan “gewone” nieuwsberichten van het afgelopen jaar. Deze
artikelen wordt afgewisseld met interviews met mensen die zich bewezen hebben in het in beweging
krijgen van mensen voor een maatschappelijk onderwerp.
In 2015 verschenen er 747 publicaties in de media waarin HIER positief naar voren kwam, waaronder
het RTL Nieuws, Hart van Nederland, Hallo Nederland, Metro, NRC Handelsblad, 5x BNR, 7x
Algemeen Dagblad, 6x Trouw, 3x Volkskrant en 2x Nu.nl. Er kwamen meer dan 100.000 unieke
bezoekers op hier.nu, het aantal Facebookfans steeg naar 3.500 en het aantal volgers op Twitter
steeg naar 2.000.
Personeel en organisatie
In september 2015 is algemeen directeur Bart de Voogd vertrokken. De aansluitende
sollicitatieprocedure heeft geen resultaat opgeleverd. Programma Directeur Sible Schöne heeft de
taken overgenomen.
Het personeelsbestand groeide in 2015 naar 18 medewerkers. Twee medewerkers waren langdurig
ziek.
In 2015 is een consistent loongebouw geïntroduceerd.
Het bestuur van de Stichting HIER klimaatbureau heeft op 18 november besloten tot een wijziging
van de statuten de Stichting. Kern hiervan is dat het huidige bestuur wordt omgevormd tot een Raad
van toezicht en dat de directie het bestuur wordt.

‐6‐

Stichting HIER Klimaatbureau te Utrecht

2.1. Balans per 31 december 2015
(na voorstel resultaatbestemming)

Ref.nr

Activa

31 december 2015

31 december 2014

21.154

16.346

71.426
372.861
874.027

278.420
308.621
621.149

1.339.468

1.224.536

865.214
474.254

828.213
396.323

1.339.468

1.224.536

(in euro's)

Vaste activa

2.4.1

Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

2.4.2
2.4.3

Totaal activa

Passiva
Vastgelegd vermogen
Schulden op korte termijn

2.4.4
2.4.5

Totaal passiva
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2.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
Begroting

Werkelijk

Werkelijk

2015

2015

2014

(in euro's)

Baten
Aandeel acties derden

2.5.1

221.764

195.178

210.186

Subsidies Overheden

2.5.2

70.590

104.062

57.118

Overige bijdragen en verkopen

2.5.3

1.147.000

1.139.915

1.146.951

Financiële baten en lasten

2.5.4

16.000

17.779

15.133

1.455.354

1.456.933

1.429.388

Totaal Baten
Lasten
Lasten uit hoofde van de doelstelling

2.5.5

640.250

356.326

401.742

Kosten eigen organisatie

2.5.6

1.032.000

1.063.607

1.004.153

1.672.250

1.419.933

1.405.895

‐216.896

37.000

23.493

37.000

23.493

Totaal kosten
Resultaat
Bestemming resultaat

Toevoeging (+) / Onttrekking (‐) aan bestemmingsreserve programma
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2.3. Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling
Inrichting jaarrekening
De jaarrekening van Stichting HIER Klimaatbureau is ingericht conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving,
organisaties zonder winststreven (Richtlijn 640).
Algemene waarderingsgrondslag
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De effecten worden aangehouden ter dekking van de
bestemmingsreserve continuïteit.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
maximaal één jaar.
Directie en Bestuur
Bestuur: De leden van het bestuur van de stichting , met één uitzondering, ontvangen geen bezoldiging
en aan hen is dit boekjaar geen lening, voorschot of garantie verstrekt.

‐9‐

Stichting HIER Klimaatbureau te Utrecht

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015
Activa
Vaste activa
2.4.1 Materiële vaste activa
31‐12‐2015

31‐12‐2014

34.347
‐13.193
21.154

23.974
‐7.628
16.346

19.048
9.180
932
14.114
17.500
7.950
2.702
71.426

248.608
4.590
7.130
0
0
14.825
3.267
278.420

19.048

248.608

140.863
645.317
78.697
686
7.113
1.351
874.027

51.395
488.714
75.198
1.022
3.693
1.127
621.149

(in euro's)

Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Boekwaarde
Vlottende activa
2.4.2 Vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen subsidie
Nog te ontvangen rentebaten
Doorbelasting Hier Opgewekt
Uitkering ziekteverzekering
Waarborgsom (huur pand/TNT)
Vooruitbetaalde kosten

Debiteuren
Nominaal
Een voorziening wordt niet nodig geacht.
2.4.3 Liquide middelen
Van Lanschot 069.93.62.059
Van Lanschot 201.09.58.462
Van Lanschot 201.09.58.470
Van Lanschot 022.66.15.340
Rabobank 1636.71.753
Kas
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Passiva
2.4.4 Vastgelegd vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door aan de stichting toegekende gelden, projectsubsidies,
eventuele participatievergoeding, alsmede andere verkrijgingen.
Het gepresenteerde eigen vermogen heeft als bestemming het realiseren van communicatie‐activiteiten
en campagnes die:
‐ kennis en begrip bevorderen in de samenleving met betrekking tot de oorzaken, gevolgen en urgentie van
klimaatverandering;
‐ concrete, structurele, positieve attitude‐ en/of gedragsverandering bevorderen die bijdraagt aan de
oplossing van het klimaatprobleem;
‐ het bevorderen van de zichtbaarheid, beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van hiervoor geschikte producten
en diensten alsmede de promotie daarvan.
Bestemmingsreserves
31‐12‐2015

31‐12‐2014

515.214
350.000
865.214

478.213
350.000
828.213

0
0
515.214
515.214

50.000
40.000
388.213
478.213

2015

2014

478.213
37.000
515.214

454.720
23.493
478.213

(in euro's)

Bestemmingsreserve programmering
Bestemmingsreserve continuïteit

Bestemmingsreserve programmering
COOX
HIER bespaart
Overige

Het verloop in het boekjaar was als volgt:
(in euro's)

Stand per 1 januari
Toevoeging
Stand per 31 december

Bestemmingsreserve continuïteit
Ultimo 2009 is een reserve gevormd voor de kosten in het kader van de beëindiging van de stichting.
Beëindiging zal noodzakelijk worden indien geen subsidies of andere vormen van financiering meer (kunnen)
worden verworven.
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2.4.5 Schulden op korte termijn
31‐12‐2015

31‐12‐2014

95.869
52.273
23.273
3.345
216.775
0
82.719
474.254

12.460
101.658
32.730
0
74.136
97.325
78.014
396.323

50.412
17.952
5.480
0
5.000
3.875
82.719

42.903
9.000
5.480
7.008
5.000
8.623
78.014

(in euro's)

Crediteuren
Omzetbelasting
Af te dragen loonheffing/Sociale lasten
Af te dragen pensioenlasten
Vooruit ontvangen
Te betalen Stichting Doen
Nog te betalen kosten

Nog te betalen kosten
Vakantiedagen en vakantiegeld
Accountantskosten
Administratiekosten
Projectkosten
Energie
Overige

2.4.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichting
De stichting is met ingang van 2014 gehuisvest in een pand gelegen aan de Zuilenstraat te Utrecht.
De jaarhuur bedraagt in aanvang € 30.000 en wordt jaarlijks per 1 juni geïndexeerd. Het contract loopt in
principe tot 1 mei 2019, met dien verstande dat de huur drie jaar na ingangsdatum opzegbaar is.
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2.5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015
Baten
2.5.1 Aandeel acties derden
2015

2014

195.178

210.186

0
52.414
29.706
0
14.833
97.475
750
195.178

68.890
29.398
0
30.385
25.000
56.513
0
210.186

104.062

57.118

0
0
0
0

60.000
37.213
40.000
137.213

489.119
463.755
187.042
0
0
1.139.915

456.885
461.068
215.957
7.041
6.000
1.146.951

327
1.410
20.260
‐4.218
17.779

7.159
873
8.484
‐1.383
15.133

(in euro's)

Bijdragen deelnemende organisaties
Bijdragen deelnemende organisaties
Klimaatstraatfeest 6
Klimaatstraatfeest 7
Klimaatstraatfeest 8
HIER opgewekt
HIER bespaart
COOX
Groene stroomchecker

2.5.2 Subsidies overheden
Buitenlandse zaken
Subsidie per project
Schokland
Bedrijvenbeleid
WIND

2.5.3 Overige bijdragen en verkopen
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
Hier opgewekt
Endorsement / partnership
Detachering personeel
Verhuur

2.5.4 Financiële baten en lasten
Rente bank
Dividenduitkeringen
Koersresultaat effecten
Kosten effecten
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Lasten
2.5.5 Lasten uit hoofde van de doelstelling
2015

2014

0
33.332
20.127
16.446
105.076
34.254
80.933
11.261
0
32.193
19.428
3.276
356.326

24.572
28.781
0
12.662
85.525
29.421
124.117
24.673
10.313
46.110
15.568
0
401.742

929.066
134.541
1.063.607

846.760
157.393
1.004.153

701.931
4.714
173.986
48.435
929.066

612.109
28.544
178.762
27.345
846.760

725.868
‐22.028
‐1.909
701.931

627.140
‐15.031
0
612.109

(in euro's)

Klimaatstraatfeest 6
Klimaatstraatfeest 7
Klimaatstraatfeest 8
Corporate communicatie
COOX
Klimaatborrel
HIER opgewekt
Groene stroomchecker
Consumentencampagne
HIER bespaart
DGIS
Overigen

2.5.6 Kosten eigen organisatie
Personeel
Huisvesting en kantoorkosten

Personeelskosten
Bruto loon
Uitzendkrachten
Sociale lasten en pensioenkosten
Overige personeelskosten

Bruto loon
Bruto loon
Uitkering
Doorbelaste loonkosten

Er zijn in het boekjaar, gebaseerd op het aantal SVW‐dagen, 16 personen in dienst van de onderneming
(voorgaand boekjaar 13,4).
De directie en personeel worden bezoldigd volgens een beloningsstaffel. Er is geen vakatiegeldregeling van
toepassing. Directie (en medewerkers) van HIER vallen niet onder een CAO.
Het salaris van directeur B. de Voogd bedraagt in 2015 over de periode januari ‐augustus € 81.068.
Het salaris van directeur S. Schone bedraagt in 2015 € 72.507.
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Sociale lasten en pensioenkosten
2015

2014

111.365
12.978
49.643
173.986

100.047
32.505
46.210
178.762

2.332
25.796
10.782
420
9.105
48.435

464
18.165
2.221
420
6.075
27.345

30.438
2.007
12.327
2.070
43.257
5.632
7.256
5.874
8.364
2.124
5.565
9.627
134.541

37.246
345
13.403
3.229
40.125
7.823
6.914
8.143
22.314
2.191
4.491
11.169
157.393

(in euro's)

Sociale lasten
Ziekteverzuimverzekering
Pensioenkosten

Overige personeelskosten
Arbo
Reiskosten
Opleiding
Onkostenvergoedingen
Overige

Huisvesting en kantoorkosten
Huur pand
Huur vergaderruimte
Overige huisvestingskosten
Representatie en relatiegeschenken
Administratiekosten
Accountantskosten
Advieskosten
Kantoorbenodigdheden en drukwerk
Internet en overige automatiseringskosten
Niet aftrekbare BTW
Afschrijvingen
Overige kantoorkosten
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OVERIGE GEGEVENS
Accountantsverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring
Statutaire regeling inzake de winstbestemming
Het resultaat dient gereserveerd te worden voor de doelstellingen die in de statuten van de stichting
zijn geformuleerd.
Resultaatbestemming
Het resultaat over 2015 zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is vastgesteld en besproken door de raad van toezicht in haar vergadering van 30 mei 2016.
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Aan het bestuur van
Stichting HIER Klimaatbureau
Zuilenstraat 7A
3512 NA Utrecht
's‐Hertogenbosch, 30 Mei 2016

Kenm.: 20570520/6201

3.2 Verklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 2 tot en met 16 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting HIER
Klimaatbureau te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de
Staat van Baten en Lasten over 2015 met de toelichting waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle‐informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle‐informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij het maken van deze risico‐inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico‐inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
de financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle‐informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting HIER Klimaatbureau per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

C.R.P. Berlo
Accountant‐Administratieconsulent
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3.3. BESTUURSVERKLARING
Hierbij verklaart het bestuur van Stichting HIER Klimaatbureau dat:
Deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen en van
het resultaat;
De jaarrekening alle toelichtingen bevat die nodig zijn voor dit getrouwe beeld en voor de wet‐ en regelgeving
waaraan de stichting is onderworpen;
Het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op balansdatum en van de gang van zaken
gedurende het boekjaar;
De overige gegevens niet in strijd zijn met de jaarrekening en het jaarverslag
De jaarrekening kan als volgt worden geïdentificeerd:
Eigen vermogen
Resultaat

865.214
37.000

De heer S.P.C. Schöne
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