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JAARREKENING 2018 

 

 

Gedurende het jaar 2018 is verder gegaan met het ontwikkelen van onze plannen voor de aanleg van 
een warmtenet voor Middenmeer. De in 2017 ingezette verschuiving van ons focus op datacantra als 
bronnen van warmte heeft zich verder voortgezet.  

Evenals in 2017 in focus hebben de activiteiten zich vooral beperkt tot het voeren van overleg en het 
uitvoeren van enkele initiële onderzoeken.  

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 

• Een onderzoek naar het draagvlak in de buurt, uitgevoerd door het onderzoeksbureau OIS 
van de gemeente Amsterdam. 

• Een technisch onderzoek naar de mogelijkheden en daaraan verbonden kosten van transitie 
in onze wijk. Het onderzoek is uitgevoerd door het ingenieursbureau DWA.  

De organisatie kosten van de coöperatie waren tweeërlei, de reguliere kosten van de organsiatie (de 
kosten van een algemene ledenvergadering en bankkosten) en de uitvoering van de op te vorige 
ledenvergadering goedgekeurde regeling voor vrijwilligersbijdragen.   

Dit is de derde jaarrekening van de coöperatie. Zoals blijkt bevindt de coöperatie zich nog steeds in de 
pioniersfase de kosten gemaakt in 2018 zijn dit jaar gedekt door een vrijval van de subsidie/gift van de 
gemeente die we in 2016 hebben ontvangen en die we als voorziening in de balans hadden 
opgenomen.   

Achtereenvolgens presenteren we de winst en verliesrekening 2018 en de begroting voor 2019 en de 
balans 31 december 2017 en 31 december 2018. 

 

Namens het bestuur 

 

Toon Abcouwer 

Penningmeester 
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WINST EN VERLIES REKENING 

 

Voor 2017 vertoont de winst en verliesrekening het onderstaande beeld: 

Jaarrekening 2018   
Inkomsten   
Inschrijfgeld 2070,00 
Terug ontvangen BTW 3048,00 
Donatie 40,00 
Vrijval voorziening 26972,00 
    
Totaal 32130,00 
    
Uitgaven   
Organisatiekosten 1884,61 
Bankkosten 172,31 
Belasting 65,00 
Onderzoekskosten 18813,08 
Vrijwilligersbijdrage 11175,00 
Retour ivm dubbele 
betaling 20,00 
    
Totaal 32130,00 
    
Totaal winst verlies 0 

 

TOELICHTING 

De inkomsten van de coöperatie bestaan uit inschrijfgeld van nieuwe leden alsmede uit 
lidmaatschapsgelden. Voor het afgelopen jaar heeft de algemene ledenvergadering besloten geen 
lidmaatschapsgelden te hanteren.  

In totaal hebben 205 leden (waarvan twee leden dubbel hebben betaald) zich geregistreerd als lid. In 
totaal bedroegen de inkomsten inschrijfgeld  € 2070,-. Daarvan is twee maal het inschrijfgeld weer 
terug gestort (zie uitgaven)  

De Organisatiekosten betroffen kosten voor de jaarlijkse ledenvergadering alsmede de bankkosten. 

In totaal bedroegen de organisatiekosten € 1884,61.  

Bankkosten bedroegen € 172,31 

De onderzoekskosten bedroegen € 18813,08 voor twee onderzoeken samen. (OIS en DWA) 
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Uitgaven zijn in totaal € 26972,00 hoger dan de inkomsten. Ter compensatie laten we eenzelfde 
bedrag vrijvallen uit de voorziening.  
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BALANS 2018 

 

Uitgaande van een startbalans zonder eigen vermogen en overige schulden ziet de balans er per 31 
december 2017 als volgt uit: 

Balans       
  31/12/2017   31/12/2018 
Activa       
        
Vaste activa 0   0 
Vlottende activa 0   0 
Liquide middelen 53944,32   26972,32 
        
        
Passiva       
        
Eigen vermogen -1055,68   -1055,68 
Vreemd vermogen 0   0 
Lange termijn 0   0 
Korte termijn schuld       
   Voorschotten 55000,00   28028,00 

 

TOELICHTING 

Omdat we het saldo van de inkomsten versus de uitgaven hebben gecompenseerd uit een vrijval dan 
de voorziening is de winst/verlies rekening in evenwicht geëindigd. Het bestaande negatieve eigen 
vermogen is dan ook niet veranderd. 

Het eigen vermogen is dus gelijk gebleven aan het eigen vermogen van de coöperatie en wel voor 
een bedrag van € 1055,68. 

Het 2016 is door de gemeente in de vorm van algemene bijdrage (gift zonder gekoppelde verplichting) 
verleende bedrag van € 55,000.- is ter dekking van de onderzoeksbijdragen aangesproken voor een 
bedrag van € 26972,00. De voorziening is dan ook teruggelopen tot een bedrag van € 28028,00  
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BEGROTING 2019  

 

Begroting 2019  

 Inkomsten   

 Ledenbijdragen   €               2.500  
 Aanvraag Subsidie 2019   €          119.589  
 Additionele financiering bij Start-up scenario    

 Totaal inkomsten   €           122.089  

   
 Uitgaven    
 Onderzoek en advisering   €             48.400  

 Communicatiekosten   €             12.100  

 Projectleiding   €                     -    

 Projectondersteuning   €             22.264  

 Vrijwilligers vergoeding   €             30.250  

 Bestuurskosten   €               1.815  

 Organisatiekosten   €               7.260  

 Kantoorkosten   €                     -    

 Subtotaal   €           122.089  

 Totaal uitgaven   €           122.089  

TOELICHTING 

Voor 2019 is een subsidie aangevraagd bij de gemeente. Deze begroting gaat er van uit dat deze 
subsidie wordt toegekend. In geval de subsidie wordt afgewezen wordt een aangepaste begroting 
opgesteld. 

We begroten dat het ledenaantal in 2019 met 250 zal toenemen omdat de activiteiten dit jaar 
uitdrukkelijk zichtbaar worden. Er is echter een grote ledenwerfactie geïnitieerd. Beoogd doel is om 
het ledenaantal met 500 leden te doen stijgen. In de begroting is echter voorzichtig gecalculeerd door 
uit te gaan van 250 extra leden.   

De project gerelateerde uitgaven wordt voor een groot deel bekostigd uit de subsidie.  

De inkomsten uit inschrijvingen worden gebruikt ter dekking van niet project gerelateerde 
bestuurskosten (en jaarvergadering) en ter aanvulling van het negatieve eigen vermogen.   

De coöperatie zal zich dit jaar veel actiever gaan profileren door implementatie van een 
communicatieplan.  
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Organisatiekosten (project gerelateerd) hebben vooral betrekking op de organisatie van 
informatiebijeenkomsten voor de buurt, bankkosten en kosten website. 

 


