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VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

DE ENERGIETRANSITIE VRAAGT DOORTASTEND OPTREDEN OP ALLE BESTUURLIJKE 
NIVEAUS 

Met het aanstellen van een Raad van Toezicht (RvT) in januari 2020 heeft het bestuur van de 

stichting Baarnse KlimaatAlliantie (BKA) zich verder versterkt voor de rol die zij wenst te 

vervullen in het realiseren van de doelen van het Baarns Klimaat Akkoord.  

Daarbij staat het initiëren, stimuleren en waar nodig coördineren van alle activiteiten in Baarn 

die het verbeteren van de balans tussen menselijk handelen en het klimaat kunnen dienen 

voorop. 2019 en 2020 zijn jaren geweest waarin de bestuurlijke en organisatorische 

samenwerking tussen de stichting BKA, EnergiekBaarn, POB-Duurzaam en Gemeente Baarn 

belangrijke onderwerpen waren. 

HET WERK VAN DE RVT  

De RvT heeft meerdere rollen te vervullen, waarbij de belangrijkste die van adviseur is. Daarbij 

brengen de leden van de RvT hun kennis en ervaring in om het bestuur behulpzaam te zijn bij 

hun taakuitoefening. Er ligt ook een adviesrol met betrekking tot invullen van eventuele 

vacatures en bij het goedkeuren van jaarstukken en investeringen.  

ZWAARTEPUNTEN IN 2019 EN 2020   

2019 en 2020 zijn ondanks de coronarestricties in 2020 in meerdere opzichten succesvol 

geweest, omdat daarin de contouren van samenwerking tussen verschillende actoren op 

duurzaamheidsgebied in Baarn onderzocht en gestructureerd zijn, en meerdere kleine en 

grootschalige initiatieven zijn genomen. Er tekent zich een groeiende stroomlijning van 

samenwerking tussen de Alliantie met EnergiekBaarn, POB-Duurzaam en de Gemeente Baarn af. 

Daarbij zijn ook de activiteiten en hun meetbare weerslag op energieverbruik en inzet van 

duurzame middelen zoveel als mogelijk middels website-informatie en de pers breed 

uitgedragen. Daarover legt het bestuur in dit jaarverslag verdere verantwoording af. 

De Raad van Toezicht ondersteunt de ingezette lijn ten volle. 

 

Namens de Raad van Toezicht: 
Gijs Tegelberg, voorzitter Raad van Toezicht 
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1.  VERSLAG VAN HET BESTUUR 
2020 is een jaar dat iedereen zich goed zal herinneren; net als voor veel andere organisaties is 

het jaar voor de stichting Baarnse KlimaatAlliantie (BKA) heel anders verlopen dan verwacht. In 

2020 zijn we voortvarend gestart met ten eerste de governance van de stichting goed op te 

zetten door een Raad van Toezicht te benoemen en ten tweede een gezamenlijk voorstel van 

energiecoöperatie Energiek Baarn (EB), Platform Ondernemend Baarn werkgroep 

Duurzaamheid (POB-D) en BKA aan de gemeente te presenteren om een meerjarige Green Deal 

te sluiten. Helaas is al gauw gebleken dat een Green Deal politiek nog een brug te ver was.  

 

Daarop zijn BKA, EB en POB-D samen met de gemeente verder gegaan met het bepalen van de 

gemeenschappelijke inzet voor het jaar 2025 (zie punt b in de volgende paragraaf), als 

tussendoel op weg naar uiteindelijk een klimaatneutraal Baarn in 2030. We hebben daarbij drie 

pijlers onderscheiden: Energiebesparing, duurzame opwek en een “groot innovatief” project. De 

eerste twee spreken voor zich, de laatste betreft een project in de gemeente dat spraakmakend 

is en BKA meer bekendheid geeft bij de bewoners. Dit voorstel is verder door BKA uitgewerkt en 

heeft tevens geresulteerd in een aantal sleutelindicatoren (KPI’s) waaraan wij het succes van 

onze gezamenlijke inspanning af kunnen lezen (punt c hieronder).  

 

Voor duurzame opwekking heeft BKA een werkgroep opgezet, waarbij in 2020 vooral flinke 

voortgang is gemaakt bij het zonnepark op de ijsbaan (punt d). Voor isolatie is gekeken naar de 

haalbaarheid van een Klimaathuis met informatie en voorbeelden van energiebesparing, maar 

dit bleek te kostbaar (punt e). Ten aanzien van het grote project heeft BKA gekozen om na te 

gaan of aquathermie (warmte gewonnen uit oppervlaktewater) een mogelijkheid is om 

woningen langs de Eem te kunnen verwarmen als alternatief voor aardgas. Deze optie wordt in 

2021 verder onderzocht.  

 

De drie pijlers zijn vervolgens door BKA uitgewerkt in een drietal ambitiescenario’s, voorzien van 

een inschatting van benodigde middelen en capaciteit (vanuit de gemeente), mede als input 

voor de gemeentelijke Perspectiefnota. Om dit ook extra gewicht te geven, heeft BKA deze 

ambities ook uitgebreid toegelicht bij alle raadsfracties. Hoewel hiervoor niet een een-op-een 

relatie gelegd kan worden, heeft de Gemeenteraad aan het College meer budget voor 

duurzaamheid gegeven voor 2021 en daarna, en is ook de capaciteit bij de gemeente (tijdelijk) 

uitgebreid! 
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2020 was ook het jaar dat BKA voor het eerst subsidie heeft ontvangen van de gemeente. BKA 

heeft de regierol gespeeld bij het formuleren van de gecombineerde aanvraag van EB, POB-D en 

BKA. Na toekenning heeft de besteding een andere wending genomen door de coronacrisis. Dat 

begon al met de halfjaarlijkse bijeenkomst in mei, dat het onderwerp Warmte zou behandelen. 

Goed en wel bezig met de voorbereidingen, heeft BKA besloten de bijeenkomst af te blazen toen 

steeds duidelijker werd dat grote fysieke bijeenkomsten onwenselijk zouden zijn. De tweede 

halfjaarlijkse bijeenkomst op 13 oktober is succesvol virtueel gehouden (zie punt 1.3.a). 

 

Na de zomer heeft BKA een stevige interventie gepleegd richting de gemeente via een brief aan 

de twee wethouders van Duurzaamheid (Vissers) en Energietransitie (Prakke). De reden 

hiervoor is dat BKA een eigen gemeentelijke, niet afgestemde koers opmerkte die los stond van 

de gezamenlijke aanpak, geformuleerde doelen en KPI’s. Gelukkig is hierop snel actie genomen 

door de wethouders en zijn na een openhartige sessie de betrekkingen met de gemeente weer 

hersteld.  

 

De activiteiten in het kader van de Week van de Duurzaamheid in oktober zijn afgeblazen. Wel 

heeft BKA samen met de gemeente en EB een Klimaatkrant uitgebracht (zie punt 1.3.e) die is 

bezorgd bij alle inwoners van Baarn. Hiervoor is ook een belangrijk deel van de verleende 

subsidie aangewend. 

 

Ten slotte nemen twee bestuursleden van BKA op persoonlijke titel deel in het nieuwe 

omgevingspanel van de gemeente. 

 

Ondanks corona, kijken we als bestuur van BKA toch terug op een redelijk succesvol jaar. We 

hopen natuurlijk dat wij in 2021 weer een stevige impuls aan duurzaamheid in Baarn kunnen 

geven en zien uit naar een goede en vruchtbare samenwerking met onze partners. 

1.1 ACTIVITEITEN – NIET GESUBSIDIEERD 

a) Organiseren maandelijkse BKA bijeenkomst 

BKA heeft in 2020 tien maandelijkse bijeenkomsten met EB, POB-D, gemeente en Eemland 

Wonen georganiseerd. De bijeenkomst op 3 april is afgeblazen wegens de toen voor het eerst 

van kracht zijnde coronamaatregelen. In augustus is geen overleg gepland vanwege de 

zomervakantie. Vanaf mei zijn de bijeenkomsten virtueel gehouden. In mei is ook 



 

 

 

  6 

woningcorporatie Eemland Wonen als vaste partij uitgenodigd bij het maandelijkse overleg. In 

de overleggen wordt informatie uitgewisseld en acties onderling afgestemd. In 2020 zijn vast 

terugkerende onderwerpen geweest: collectieve opwekking (zie punt d), de uitvoering rond de 

gemeentelijke RRE-subsidie en het Klimaathuis (punt e). 

 

b) Coördineren discussie over doelstellingen en acties 2025 

 In januari heeft de gemeente een aanzet gegeven voor het formuleren van gezamenlijke doelen 

door bureau SIR uit te nodigen voor een workshop. BKA, EB, POB-D en gemeente hebben tijdens 

een aantal workshops een wensbeeld voor 2025 geschetst. Onder leiding van BKA is dit beeld 

verder geconcretiseerd in doelen en acties. De doelen zijn gegroepeerd tot drie pijlers:  

• energiebesparing,  

• duurzame opwek en  

• een “groot innovatief” project.  

Op basis van de mogelijke acties zijn drie scenario’s geschetst (geen ambitie, enige ambitie, 

echte ambitie), zodat voor zowel de overlegpartners als het College en de Gemeenteraad helder 

is welke mogelijkheden en beperkingen financiële keuzes met zich meebrengen. Zo is het 

scenariomodel gebruikt als input voor de gemeentelijke Perspectiefnota en heeft BKA ze 

voorafgaand aan de besluitvorming over de Perspectiefnota uitgebreid toegelicht bij alle 

raadsfracties. 

 

c) Definiëren KPI’s 

Tijdens voornoemde discussie is tevens een aanzet gegeven voor mogelijke metingen om de 

voortgang op de drie pijlers objectief en meetbaar te volgen. BKA heeft de uitwerking daarvan 

op zich genomen. Zij ontwikkelde KPI’s die aan de volgende voorwaarden voldeden: 

- De parameters hebben historie en kunnen naar verwachting ook in de toekomst 

gerapporteerd worden; 

- Het betreft parameters die daadwerkelijk door beleid c.q. activiteiten in Baarn beïnvloed 

kunnen worden; 

- De parameters zijn begrijpelijk en aansprekend voor inwoners; 

- De data die ten grondslag liggen aan de parameters hebben zo weinig mogelijk 

vervuiling of fouten. 
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In totaal zijn acht KPI’s gedefinieerd. Vier daarvan werden breed gedragen  en worden door alle 

partijen van het BKA-overleg, inclusief de gemeente, ondersteund. Dit betreft: 

1. Netto energiestappen woningen; 

2. Besparing in gasverbruik; 

3. Besparing in energieverbruik; 

4. Opgesteld vermogen PV zonnepanelen.  

Daarnaast werden de volgende KPI’s gedefinieerd:  

5. Energiebesparing en opwekking; 

6. Percentage huishoudens met PV panelen; 

7. Opgesteld vermogen windenergie; 

8. Aandeel duurzame energie. 

Alle KPI’s worden op onze website www.bka2030.nl onder “dashboard” gerapporteerd. De KPI’s 

zullen periodiek worden geactualiseerd. Voor de meeste is dit, gezien de frequentie waarin de 

onderliggende data wordt ververst, eens per jaar. 

 

d) Projectgroep Collectief Opwekken 

De projectgroep Collectief Opwekken werd in het leven geroepen om een optimale afstemming 

te bewerkstelligen tussen BKA, EB en POB-D rond projecten voor het collectief opwekken van 

elektriciteit. In het najaar van 2019 werd een sterke start gemaakt met het opstellen van een lijst 

van bedrijfs- en instellingsdaken die potentieel geschikt zijn voor zonnepanelen (photo voltaic-

panelen; verder “PV” genoemd). Verder werden onderlinge werkafspraken gemaakt en werd due 

diligence op aanbieders van PV gedaan, zowel adviseurs als installateurs. Begin 2020 werden 

de werkgroep werkzaamheden tijdelijk gestaakt door een vacature bij de vertegenwoordiging 

van POB-D. Intussen werd vanuit de werkgroep een team uit BKA en EB geformeerd dat zich 

richtte op de voorbereiding van het zonneveld IJsbaan. 

 

e) Projectgroep Klimaathuis 

In het kader van communicatie met en voorlichting aan de Baarnse bevolking heeft BKA het 

voortouw genomen in een Werkgroep Klimaathuis. Doel was de mogelijkheid te onderzoeken 

om op een centrale plek in Baarn een permanente locatie in te richten met materiaal en 

expertise op het gebied van verduurzaming van de woning. In de gemeente Zeist heeft en 

dergelijk initiatief met veel succes geleidt tot ‘Mijn Groene Huis’. Gebleken is echter dat het in 

Baarn op dit moment financieel niet mogelijk is een Klimaathuis te realiseren. We kijken nu naar 

simpelere en tijdelijke alternatieven. 
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f) Voorbereiding Zonneveld IJsbaan 

Samen met de gemeente en het bestuur van de Stichting Baarnse IJsbaan werkt BKA aan de 

uitvoering van een grondige herinrichting van het ijsbaanterrein. Onderdeel van deze 

herinrichting is een veld met ruim 2.300 zonnepanelen op een strook langs de A1. Dit project zal 

worden ingericht volgens de nieuwe postcoderoosregeling. De Staat garandeert daarin voor een 

periode van 15 jaar een prijs die de eigenaar van een paneel krijgt voor stroom die wordt 

geleverd aan het net. Op basis hiervan is de business case uitgewerkt, het vergunningentraject 

opgestart en zal de installatie uiteindelijk worden aanbesteed. Daarnaast zal samen met 

Energiek Baarn en een externe adviseur een marketingplan worden opgesteld om potentiële 

investeerders te benaderen. In 2020 zijn op al deze gebieden belangrijke vorderingen gemaakt. 

 

g) Lobby Baarnse raadsfracties 

In maart, mei en begin juni heeft BKA alle raadsfracties bezocht, om hen te informeren over de 

urgentie en noodzaak om ambitie te tonen op het gebied van duurzaamheid. BKA heeft een 

presentatie gegeven en daarin de drie eerder genoemde scenario’s toegelicht. Vervolgens heeft 

BKA de raadsfracties een open brief gestuurd die tevens in de Baarnsche Courant is 

gepubliceerd. Op 10 juni is tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in de Gemeenteraad 

ingesproken en nogmaals de urgentie en het belang van een stevige ambitie benadrukt bij de 

raadsleden. 

1.2 GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN 

a) Halfjaarlijkse BKA bijeenkomsten 

In het Baarns Klimaat Akkoord is het voornemen vastgelegd om “minimaal twee maal per jaar bij 

elkaar te komen om de resultaten te bezien en te delen, nieuwe ideeën op te doen, nieuwe 

initiatieven te nemen en versnelling aan te brengen.” Het voornemen was om in de 

voorjaarsbijeenkomst in mei het onderwerp “Warmte in de gebouwde omgeving” centraal te 

stellen. De voorbereidingen werden gestaakt doordat de steeds strenger wordende 

coronamaatregelen een grootschalige bijeenkomst verantwoord noch toegestaan maakten.  

 

Voor de najaarsbijeenkomst is de samenwerking met EB gezocht: de doelgroep van de 

halfjaarlijkse bijeenkomst en EB is immers voor een groot deel hetzelfde. Er werd wederom 

ingezet op een fysieke bijeenkomst, aangezien het in de zomer met corona de goede kant op 
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ging. Het thema voor de bijeenkomst op 13 oktober was “Verduurzaming van mijn woning, hoe 

pak ik dat aan?’  

In september is, gezien de wederom toenemende coronarestricties, omgeschakeld naar een 

volledig digitale bijeenkomst. Het voorgenomen programma is ingekort: de algemene stand van 

zaken en de introductie van de KPI’s zijn geschrapt. Wel vonden de vier inhoudelijke sessies 

doorgang, die twee aan twee gehouden zijn. De deelnemers konden kiezen uit twee sessies in de 

lijn Besparen & Isoleren en in de lijn Duurzaam Opwekken. De digitale bijeenkomst werd redelijk 

bezocht: ongeveer veertig inwoners waren erbij. Alle sessies en presentaties zijn via de website 

breed beschikbaar gesteld. 

 

b) Know-how opbouwen 

In 2020 bleek het lastig om goede seminars en cursussen te vinden die de besturen van BKA, EB 

en POB-D verder brachten in kennis en begrip over de energietransitie, instrumenten en 

toepasbaarheid. Echter, via advisering door deskundigen, werden grote sprongen gemaakt in de 

kennis over zon op land, business cases daarvoor en benodigde vergunningen. Deze kennis 

werd met name toegepast op de voorbereiding van de creatie van het zonneveld op het 

IJsbaanterrein in Baarn.   

 

c) Communiceren en publiciteit genereren 

Het belangrijkste staande communicatiemedium van BKA is de website bka2030.nl. Met 

gemiddeld één bezoeker per dag, met een piek rond de halfjaarlijkse bijeenkomst in oktober, is 

de site echter bepaald nog geen hotspot. 

 

BKA heeft in 2020 twee communicatiecampagnes in de Baarnsche Courant gevoerd, De eerste, 

in het voorjaar, was erop gericht de urgentie te benadrukken van een stevige (gemeentelijke) 

inzet op de klimaattransitie. Eerst is daarvoor een algemeen, paginavullend, artikel verschenen 

waarin een versnelling werd aangemoedigd. De week daarop is de open brief aan de 

gemeenteraad gepubliceerd. 

De tweede campagne liep in september en oktober en was een aanloop naar de halfjaarlijkse 

bijeenkomst. Leidend thema in de drie artikelen van deze campagne waren de KPI’s. In het eerste 

artikel is het dashboard geïntroduceerd. In het tweede werd ingegaan op duurzame opwekking, 

met de plannen voor het zonneveld op de IJsbaan als leidend verhaal. Het derde artikel had als 

thema besparen. 
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d) Oprichting IJsbaan-coöperatie 

In samenwerking met notaris mr A.C. Steendijk zijn alle voorbereidingen getroffen voor de 

oprichting van de Energiecoöperatie BijZONder Baarn U.A., waaronder het opstellen van 

statuten. Deze coöperatie zal het zonneveld op het ijsbaanterrein gaan exploiteren. Ook wordt 

gekeken of op termijn mogelijk andere initiatieven voor collectieve opwekking onder de 

coöperatie kunnen worden ondergebracht. Feitelijke oprichting van de coöperatie heeft begin 

januari 2021 plaatsgevonden. 

 

e) Klimaatkrant 

De gemeente heeft zich in de loop van het jaar sterk gemaakt voor het uitbrengen van een 

Klimaatkrant, die op alle Baarnse huisadressen bezorgd zou moeten worden. BKA heeft hier, net 

als EB en Eemland Wonen, een bijdrage aan geleverd. De krant is eind september en begin 

oktober gedistribueerd voor de Week van de Duurzaamheid. Deze Week stond gepland van 9 tot 

19 oktober, maar de activiteiten zijn grotendeels afgelast als gevolg van de aangescherpte 

coronamaatregelen. 

 

 

Baarn, 22 februari 2021 
 
Bestuur Stichting Baarnse KlimaatAlliantie 

Herman Jan Wijnants, voorzitter 

Diederik van der Burg, secretaris 

Aart Houwink, penningmeester 

Carel Schmidt  
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2.  TOEKOMST 

2.1 ACTIVITEITEN – NIET GESUBSIDIEERD 

a) BKA wil het grote, innovatieve project, aquathermie, in 2021 verder gaan uitwerken. Hiervoor 

is contact gelegd met NMU om kennis te nemen van ervaringen bij andere gemeenten, 

waaronder Everdingen. Op basis daarvan zal BKA een stappenplan maken met concrete 

acties. Omdat dit een activiteit is waarvoor geen gemeentelijke subsidie beschikbaar is, 

hangt het succes af van het feit of BKA er in slaagt andere bronnen te vinden die eventueel 

onderzoek naar de haalbaarheid van aquathermie kunnen bekostigen. 

b) De gemeente Baarn wil een nieuwbouwwijk langs de A1 gaan bouwen, de Baarnse Zoom. De 

gemeente heeft de ambitie uitgesproken dat dit een duurzame wijk zal worden. BKA wil de 

gemeente hierbij adviseren en uitdagen, in samenwerking met EB. 

c) De gemeente Baarn zal een uitnodigingskader ontwikkelen voor grootschalige duurzame 

energieopwekking. BKA is gevraagd hierin mee te denken. In 2020 heeft BKA hierover al 

overleg gehad met wethouder Prakke, waarbij BKA heeft aangegeven hoe lokaal eigendom 

gewaarborgd kan worden bij initiatieven van derden. 

d) EB zal in 2021 starten met de wijkaanpak. Vanuit BKA zal worden meegedacht hoe deze 

aanpak succesvol kan worden ingezet en bijvoorbeeld samengewerkt kan worden met 

Eemland Wonen. 

e) BKA zal via de contacten van leden in de RvT en anderen ook vaker willen leren van 

ervaringen van andere coöperaties (aquathermie, isolatie, wijkaanpak, nieuwe 

postcoderoos, etc.) en deze kennis delen met onze partners. Nevendoel is om als bestuur 

van BKA zelf meer kennis en ervaring te krijgen vanuit de praktijk (zie ook punt e hieronder). 

2.2 GESUBSIDIEERDE ACTIVITEITEN 

a) Halfjaarlijkse BKA bijeenkomsten.  

In 2021 zullen wederom twee bijeenkomsten worden georganiseerd voor de ondertekenaars 

van het Baarns Klimaat Akkoord en andere belangstellenden. De voorjaarsbijeenkomst zal 

wederom digitaal zijn, voor de najaarsbijeenkomst wordt gestreefd naar een fysieke 

bijeenkomst. De bijeenkomsten hebben als doel te inspireren, kennis te delen en bewustzijn te 

verhogen. Organisatie is in samenwerking met partnerorganisaties als EB en POB-D.  
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b) Communiceren en publiciteit genereren. 

Onderhoud aan, en de uitbreiding van de BKA website, alsmede assistentie bij redactie en lay-

out van communicatie uitingen via conventionele en elektronische middelen. De communicatie 

heeft tot doel de bezoeker bewust te maken, te informeren, te stimuleren en te 

enthousiasmeren. 

 

c) Creatie standaardproduct collectief PV 

Door BKA gaat een standaard product (met variaties) ontwikkelen dat wordt aangeboden aan: 

• Eigenaren van grotere daken (bedrijven en instituten): een vergoeding voor het beschikbaar 

stellen van dakoppervlak voor het plaatsen van PV panelen (in samenwerking met POB-

Duurzaam); 

• Inwoners van Baarn: het nemen van participaties in nieuwe postcoderoos projecten die met 

a) tot stand zijn gekomen (in samenwerking met EB)   

Het product omvat een standaard voor de RVO subsidieaanvraag en voor de informatiebrochure 

voor de investeerders (inwoners van Baarn). Tevens zal een paraplu-energiecoöperatie worden 

opgericht.  

 

d) Monitoren KPI’s. 

De gegevens voor enkele KPI’s brengen kosten met zich mee. 

 

Alsmede, als penvoerder voor de drie organisaties BKA, EB en POB-D: 

e) Know-how opbouwen. 

Deze know-how zal gericht zijn op het opdoen en onderhouden van kennis op het gebied van 

techniek, economie, regelgeving en governance, alsmede van de energietransitie in het 

algemeen. 

 

f) Ontwikkelen gemeenschappelijk merk en communicatiestrategie. 

De energietransitie zal aan kracht winnen met het opbouwen van een sterk, gemeenschappelijk 

merk van BKA, EB en POB-D. Onder dit merk wordt vervolgens een actief communicatiebeleid 

gevoerd, zie ook b).   

 

g) Pro-actieve marketingondersteuning 

Met het nieuwe gemeenschappelijke merk wordt vervolgens een actief communicatiebeleid 

gevoerd, leidend tot regelmatige en onderling afgestemde presentatie in een breed scala aan 
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marketingkanalen. Eerst wordt een jaarplan opgesteld. Vervolgens wordt hieraan op 

maandelijkse basis invulling gegeven met de keuze van kanalen, boodschappen en (redactie 

van) content. Hierbij vindt voortdurende afstemming plaats met enerzijds de gemeente en 

anderzijds de 3 organisaties die de uiteindelijke content moeten verzorgen. 
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3.  ORGANISATIE 

3.1  RAAD VAN TOEZICHT 

Voorzitter:  dhr. Gijs Tegelberg 

Secretaris:  dhr. Jurgen van der Heijden 

Lid RvT: mevr. Patricia van Berkum 

Deze Raad van Toezicht is op de vergadering van 8 januari 2020 door het bestuur eenmalig 

benoemd. Voortaan zal de Raad van Toezicht haar eigen leden alsook bestuursleden benoemen 

of ontslag verlenen.  

3.2  BESTUUR 

Voorzitter:  dhr. Herman Jan Wijnants  

Penningmeester: dhr. Aart Houwink 

Secretaris:  dhr. Diederik van der Burg 

Bestuurslid: dhr. Carel Schmidt 

 

Contactgegevens bestuur: contact@bka2030.nl 
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4.  JAARREKENING 
Onderstaande cijfers betreffen, conform de statuten van Stichting Baarnse KlimaatAlliantie de 

financiën vanaf datum oprichting (18 oktober 2019) tot 31 december 2020 (de “verslagperiode”). 

In het vervolg zullen verslagperiodes identiek zijn aan kalenderjaren. 

4.1  RESULTATENREKENING 

BKA had in de verslagperiode geen eigen inkomsten, maar dekte haar kosten uit de door de 

gemeente Baarn verstrekte subsidie. Gedurende de verslagperiode vond er naar aanleiding van 

de coronacrisis en op verzoek van de gemeente een herallocatie van de subsidies voor BKA, EB 

en POB-D plaats. Deze is onderstaand in de kolom “Aanpassing” weergegeven.    

 

Jaar 2020 Begroting Aanpassing Realisatie 

BKA: Halfjaarlijkse BKA bijeenkomsten €5.000 (€2.500) €1.711 

BKA: Knowhow opbouwen via trainingen, 

seminars en adviezen voor besturen BKA, EB, 

POB-D 

€6.000  €3.958 

BKA: Overig: website, communicatie, verzekering, 

etc. 
€3.000  €5.947 

BKA: Oprichting IJsbaan-coöperatie  €2.000 €2.588 

BKA: Klimaatkrant  €11.000 €10.923 

Totaal € 14.000 €10.500 €25.127 

 

De totale uitgaven van Stichting BKA overschreden in de verslagperiode de door de gemeente 

(na aanpassing) toegekende subsidie. Wij hopen het tekort van €627 te mogen verrekenen met 

een eventueel restant bij EB of POB-Duurzaam.  

 

De uitgaven voor website en communicatie kwamen boven begroot uit. De reden hiervoor is dat 

aangezien veel andere activiteiten wegens corona afgezegd moesten worden, maximaal op 

publiciteit in de Baarnse Courant en op de website ingezet werd. Daartegenover stond dat er, 

met name door corona, vrijwel geen trainingen of seminars plaats vonden in 2020. Ingezet werd 

op de advisering rond de ontwikkeling van het zonneveld op het IJsbaanterrein. 
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4.2  BALANS 

Onderstaand wordt de balans van Stichting Baarnse KlimaatAlliantie bij oprichting getoond, 

alsmede per 31 december 2020. 

Stichting BKA 31-12-2020 18-10-2019 

Activa   

Banksaldo € 11.371  

Debiteuren  € 806 

Nog te verrekenen subsidie gemeente Baarn € 627  

Totaal € 11.998 € 806 

   

Passiva   

Kapitaal € 806 € 806 

Crediteuren € 1.442  

Stichting POB-D € 9.750  

Totaal € 11.998 € 806 

 

Debiteuren op 18 oktober 2019 betreft het bedrag dat destijds door de gemeente aan M. Boerma 

beschikbaar werd gesteld voor oprichting van de stichting BKA, na aftrek van de notariskosten. 

De door de gemeente aan Stichting POB-D i.o. over 2020 toegekende subsidie is opgenomen in 

de boeken van stichting BKA. De reden hiervoor is dat Stichting BKA als “penvoerder” optrad van 

de subsidieaanvraag, en de Stichting POB-D nog niet over een eigen bankrekening beschikt. 

 

 

 


