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2 Inleiding
Het financieel jaarverslag is een onderdeel van het algemene jaarverslag van de stichting Groene
Pedagogiek. Dit document bevat de jaarrekening, de verantwoording bij de jaarrekening, de begroting van
het opvolgende jaar en de goedkeuring door het bestuur.

3 Jaarrekening
2020

2019

2018

2017

Inkomsten
Opbrengsten themabijeenkomst
Lidmaatschap
Gift
Totale inkomsten

€
€
€
€

125,00
125,00

€ 1.617,50
€ 1.562,50
€
€ 3.180,00

€ 1.375,00
€ 1.437,50
€
€ 2.812,50

€ 5.397,50
€ 750,00
€ 463,60
€ 6.611,10

Bestedingen
Beheerkosten
Kosten themabijeenkomst
Kosten deelprojecten
Onkosten bestuur overleggen
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Totale kosten/bestedingen

€
244,07
€
€
902,64
€
€
€ -1.021,71
€
125,00

€ 202,40
€ 1.808,77
€
22,45
€ 407,83
€ 738,55
€
€ 3.180,00

€ 215,65
€ 1.564,68
€ 283,39
€
36,75
€ 712,03
€
€ 2.812,50

€ 1.244,35
€ 4.336,07
€
€ 453,17
€ 577,51
€
€ 6.611,10

Activa
Immateriële vaste activa
Materiele vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totale activa

€
€
€
€
€

1.006,38
1.006,38

€
€
€
€ 2.028,09
€ 2.028,09

€
€
€
€ 1.289,54
€ 1.289,54

€
€
€
€
€

577,51
577,51

Passiva
Reserves en fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale passiva

€
€
€
€

1.006,38
1.006,38

€ 2.028,09
€
€
€ 2.028,09

€ 1.289,54
€
€
€ 1.289,54

€
€
€
€

577,51
577,51

4 Toelichting jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit vaste posten. De eerste paragraaf geeft een algemene uitleg per post en de
overige paragrafen geven een specifieke toelichting voor het betreffende jaar.
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4.1 Algemene toelichting
-

Opbrengsten en kosten themabijeenkomsten: de stichting organiseert twee maal per jaar een
themabijeenkomst voor haar leden en overige geïnteresseerden. De niet leden betalen hier
inschrijfgeld voor en de leden kunnen kosteloos met één deelnemer participeren. De opbrengsten
zijn de inschrijfgelden en de kosten zijn alle gemaakte kosten om de bijeenkomst te kunnen
verzorgen.

-

Lidmaatschap: ieder lid van de stichting betaalt een jaarlijkse vergoeding. Het standaardtarief is
€125,- per jaar. Uitzonderingen op het standaardtarief worden door het bestuur goedgekeurd.

-

Gift: is een donatie aan de stichting.

-

Beheerkosten: zijn de kosten die nodig zijn om de stichting actief te houden. Basis kosten zoals
hosting van de website en het hebben van een bankrekening, zijn standaard vaste kosten.

-

Kosten deelprojecten: zijn kosten die door de stichting gemaakt worden voor het uitvoeren van een
deelproject. Een deelproject wordt bepaald en goedgekeurd door het bestuur van de stichting.

-

Onkosten bestuur overleggen: de werkzaamheden door het bestuur aan de stichting worden op
vrijwillige basis uitgevoerd. Onkosten die gemaakt worden om bij elkaar te komen worden onder
deze post verzameld. De kosten bestaan uit, reiskosten, huur locatieruimte, consumpties etc.

De stichting heeft geen schulden en doet geen investeringen. Alle opbrengsten of kosten worden
verwerkt in de liquide middelen.

4.2 Toelichting jaarrekening 2020
4.2.1 Opbrengsten 2020
In 2020 heeft de stichting geen themabijeenkosten georganiseerd i.v.m. het corona virus en daarom zijn er
geen opbrengsten hiervan in 2020.
Door de corona situatie heeft het bestuur besloten om de leden van de stichting voor 2020 vrij te stellen van
de vergoeding voor het lidmaatschap. De €125,- op de jaarrekening is een openstaande post uit 2019.
Geen inkomsten vanuit het lidmaatschap in 2020.

4.2.2 Kosten 2020
De beheerkosten zijn de standaard kosten.
Er zijn geen themabijeenkomsten geweest, dus ook geen kosten.

Financieel jaarverslag (nov 2021)

3

stichting Groene Pedagogiek

In 2019 is een werkgroep gestart ‘Verder met Groene Pedagogiek’, met als doel om een publicatie te
realiseren. De werkgroep bestond uit twee leden van de stichting en één bestuurslid. Het bestuur heeft
besloten dat de reiskosten van deze werkgroep gedeclareerd kunnen worden. De kosten vallen onder
‘kosten deelprojecten’. De werkgroep heeft in 2020 de declaraties ingediend.
De onkosten bestuur overleggen zijn er niet, omdat de overleggen online hebben plaatsgevonden.

4.2.3 Resultaat 2020
In 2020 wordt €1.021,71 aan de reserves onttrokken. De liquide middelen blijven positief.

4.3 Toelichting jaarrekening 2019
4.3.1 Opbrengsten 2019
In 2019 heeft de stichting twee themabijeenkosten georganiseerd, op 11 april en 4 oktober 2019. De
opbrengsten zijn de inschrijfgelden geweest.
In 2019 had de stichting 13 betalende leden. Èèn van de leden betaald 50% van het standaard
lidmaatschap, omdat zij een kleine stichting zijn en het volledige tarief niet past in hun budget.

4.3.2 Kosten 2019
De beheerkosten zijn de standaard kosten.
Alle gemaakte kosten voor het organiseren van de twee themabijeenkomsten zijn verzameld in de post
‘kosten themabijeenkomsten’. 21 Januari 2019 is een ambassadeursbijeenkomst georganiseerd voor de
ambassadeurs en leden van de stichting. De kosten (€615,17) voor deze bijeenkomst zijn opgenomen
onder post ‘kosten themabijeenkomsten’.
Kosten deelprojecten is nog een laatste declaratie van reiskosten van het deelproject uit 2018.
De onkosten bestuur overleggen bestaan uit consumptie op locatie. In 2019 is er een heidag gehouden op
een externe locatie. Hierdoor zijn de kosten hoger dan gebruikelijk.

4.3.3 Resultaat 2019
In 2019 wordt €738,55 aan de reserves toegevoegd, dit betekent een uitbreiding van de liquide middelen.
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4.4 Toelichting jaarrekening 2018
4.4.1 Opbrengsten 2018
In 2018 heeft de stichting twee themabijeenkosten georganiseerd, op 12 april en 10 oktober 2018. De
opbrengsten zijn de inschrijfgelden geweest.
In 2018 had de stichting 12 betalende leden. Eén van de leden betaald 50% van het standaard
lidmaatschap, omdat zij een kleine stichting zijn en het volledige tarief niet past in hun budget.

4.4.2 Kosten 2018
De beheerkosten zijn de standaard kosten.
Alle gemaakte kosten voor het organiseren van de twee themabijeenkomsten zijn verzameld in de post
‘kosten themabijeenkomsten’.
Kosten deelprojecten zijn reiskosten die gemaakt zijn in de offerte fase van het project ‘Ontwikkeling visie
groene basisschool’ voor een school in Helden. Dit is het eerste opdracht verkregen door de stichting. De
stichting heeft de offerte fase en het maken van het projectvoorstel bekostigd en het project is vervolgens,
onder verantwoordelijkheid van de stichting, uitgevoerd door partner organisatie Kind en Natuur.
De onkosten bestuur overleggen bestaan uit consumptie op locatie. Reiskosten zijn in 2018 niet
gedeclareerd.

4.4.3 Resultaat 2018
In 2018 wordt €712,03 aan de reserves toegevoegd, dit betekent een uitbreiding van de liquide middelen.

4.5 Toelichting jaarrekening 2017
Stichting Groene Pedagogiek is opgericht in het najaar van 2016. De maanden november en december van
2016 zijn opgenomen in de jaarrekening van 2017.

4.5.1 Opbrengsten 2017
In 2017 heeft de stichting twee themabijeenkosten georganiseerd, op 7 juni en 15 november 2017. De
opbrengsten zijn de inschrijfgelden geweest.
In 2017 had de stichting 6 betalende leden.
De stichting is ontstaan uit een netwerkgroep. De kas van de netwerkgroep is gedoneerd aan de stichting.
In 2017 heeft de stichting een gift van een particulier ontvangen van €100,-.
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4.5.2 Kosten 2017
In het startjaar van de stichting, 2016 en 2017, heeft de stichting geïnvesteerd in het opzetten van de
stichting en het creëren van de website (www.stichtinggroenepedagogiek.nl). Eenmalige kosten hiervoor
zijn notatiskosten en het bouwen van de webstie en zijn ondergebracht in de beheerkosten.
Alle gemaakte kosten voor het organiseren van de twee themabijeenkomsten zijn verzameld in de post
‘kosten themabijeenkomsten’.
De onkosten bestuur overleggen bestaan uit reiskosten en consumptie op locatie. Bij de oprichting van de
stichting heeft het bestuur een diner georganiseerd voor de bestuursleden.

4.5.3 Resultaat 2017
In 2017 wordt €577,51 aan de reserves toegevoegd, dit betekent dat het saldo op de bankrekening op 31
december 2017 positief is. Vanuit de opbrengsten zijn de investeringen om de stichting op te starten
volledig gefinancierd.

5 Begroting
5.1 Begroting 2021
Het bestuur vergadert online, dus voor 2021 worden geen onkosten gemaakt voor bestuur overleggen.
Door de COVID19 beperkingen worden er in 2021 geen themabijeenkomsten voor de leden georganiseerd.
Hierdoor zullen er geen kosten gemaakt worden en heeft het bestuur tevens besloten om geen
lidmaatschap te vragen aan haar leden. 2021 staat in het teken van het schrijven van een theoretische
grondslag voor de groene pedagogiek. Op de begroting van 2021 staan alleen de beheerkosten van circa
€220,-.

6 Goedkeuring jaarrekening
6.1 Goedkeuring jaarrekening 2017 t/m 2020
-

Angelique van den Anker, penningmeester,
voorzitter (tijdelijk)
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-

Ilse Vonder, algemeen lid

-

Joop Butti, algemeen lid

-

Laura Minderhoud, secretaris

-

Marnix Viëtor, algemeen lid
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