
 

  

 

 

 
Jaarverslag 2019 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

2 
 

 

Inhoud 
 

1. Voorwoord ................................................................................................................................... 3 

2. Inleiding ....................................................................................................................................... 4 

3. Balans ........................................................................................................................................... 6 

3.  Staat van baten en lasten ............................................................................................................ 7 

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ..................................................................... 8 

6. Toelichting op de staat van baten en lasten .............................................................................. 11 

7. Overige toelichting op de jaarrekening ..................................................................................... 13 

8. Overige gegevens ....................................................................................................................... 14 

 

 

  



 
 
 
 

 

3 
 

1. Voorwoord 
 
Het jaar 2019 was een pittig jaar voor de Energiebank Nederland. Door wegvallende operationele capaciteit is 
vooral gekeken naar de manier waarop de Energiebank Nederland en de lokale banken toekomstbestendig kan 
professionaliseren en opschalen. Dit heeft geresulteerd in een meerjarenplan. Daarnaast zijn belangrijkste stappen 
gezet in de samenwerking met Energie coöperatie Zutphen Energie en Stroomversnellers om tot een Energiebank 
Zutphen te komen, waar de opbrengsten van duurzame opgewekte energie ten goede komen aan de Energiebank 
Zutphen. En hiermee zijn we weer een stapje dichter bij onze droom gekomen..  
 
HET JAAR 2019 
We hebben met alle vrijwilligers de volgende resultaten en verbeteringen gerealiseerd: 

æ Het aantal lokale energiebanken is uitgebreid in Den Haag en de Energiebank Zutphen is in voorbereiding 
æ Samenwerking met Stroomversnellers voor plaatsing van zonnepanelen ten gunste van energiebank 
æ We hebben een steeds bredere groep van energiecoaches en vrijwilligers klaar staan 
æ We zien teveel verloop in de vrijwilligers organisatie, hetgeen de dienstverlening niet ten goede komt en 

lijdt tot discontinuïteit en instabiliteit in de dienstverlening 
æ We zijn in gesprek geweest met verschillende gemeenten/ lokale partijen om additionele energiebanken 

op te starten in 2020 of op een later geschikt tijdstip 
 
HET JAAR 2020 
Het jaar 2020 staat in het teken van het organiseren van de benodigde professionele ondersteuning en benodigde 
financiering hiervoor. Dit gaat de Energiebank Nederland in staat stellen om:  

æ Lokale energiebanken structureel te ondersteunen met energie coaching programma, 
sponsorprogramma en andere ondersteuning  

æ Meer lokale energiebanken op te zetten  
æ En weer aan de slag te gaan met het mogelijk maken van doneren van duurzame energie tussen 

huishoudens die energie over hebben en kwetsbare huishoudens. 
 
Afgelopen jaar hebben we in de verschillende lokale Energiebanken veel geleerd in de praktijk.  Met professionele 
ondersteuning verwachten we de komende jaren een flink aantal nieuwe energiebanken te realiseren, en in de 
bestaande en nieuwe banken meer kwetsbare huishoudens te ondersteunen! Deze ondersteuning wordt in kind 
ingevuld door onder andere Accenture en Freshfields, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Ook dank aan de diverse 
donateurs! Aan de Stichting DOEN is gevraagd om de Energiebank Nederland financieel te ondersteunen, zodat 
daarvan een landelijke coördinator kan worden ingehuurd.  
 
 

Namens het bestuur Energiebank Nederland, 
 
Barry Jansen  
Voorzitter 
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2. Inleiding 
 
De Stichting Energiebank Nederland is officieel op 14 augustus 2015 opgericht in Arnhem met als doel het 
bestrijden van energiearmoede en vergroten van duurzame onafhankelijkheid in energie van huishoudens. In de 
periode tot en met eind 2019 zijn cumulatief circa 400 huishoudens geholpen door vier lokale energiebanken. 

In 2018 is het aantal energiebanken uitgebreid in Haarlemmermeer, Rotterdam en Kampen. In 2019 is er een lokale 
Energiebank Den Haag opgericht en is de oprichting van een lokale energiebank in Zutphen gestart. Met enkele 
andere gemeenten zijn gesprekken gaande.  

Het betreft hierbij lokale stichtingen die samenwerken met de landelijke energiebank. Voorliggend jaarverslag 
heeft in 2019 betrekking op de Stichting Energiebank Nederland, waartoe in 2019 ook de lokale activiteiten 
ondergebracht van de energiebank in Arnhem. Per 1 januari 2020 is de lokale Energiebank Arnhem eo. gesticht, 
hetgeen betekent dat de lokale activiteiten van Arnhem voortaan niet meer verantwoord worden in toekomstige 
jaarverslagen van de Energiebank Nederland.  

 
ONZE MISSIE 
In Nederland zijn er ongeveer 750.000 huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. 
Het is onze missie om deze huishoudens op energievlak te versterken, zodat zij zelf hun energierekening blijvend 
kunnen verlagen. 
 
 

ONZE DOELSTELLINGEN 

De Energiebank Nederland ten doel heeft het zorgdragen voor het bereikbaar houden van de eerste 
levensbehoefte energie, onder meer door het ondersteunen bij energiebesparing. Daarbij kiest de Energiebank 
ervoor om niet alleen reactief reeds bestaande energiearmoede op te lossen, maar ook proactief te voorkomen 
dat gezinnen met een laag inkomen in de gevarenzone terecht komen. 

De lokale energiebanken zorgen er voor dat deze huishoudens blijvend hun energierekening kunnen verlagen door 
op drie manieren hulp te bieden:  

æ Hulp bij bewustwording 
æ Hulp bij besparing 
æ Hulp bij de energierekening 

 
 
ONZE AANPAK 
 
Energiebank Nederland ondersteunt lokale energiebanken met:  

æ Juridische ondersteuning bij oprichten van lokale stichting  
æ Afspraken worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd, waaronder gebruik van de naam 

Energiebank  
æ Kennisuitwisseling en trainingen voor vrijwilligers  
æ Landelijke sponsorgelden  
æ Gebruik van administratief systeem 
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ONZE AMBITIE 
 

 

Onze ambitie is om in de komende jaren in heel Nederland een netwerk van lokale energiebanken op te zetten. 
Hierbij richten we ons op drie strategische pijlers om op te schalen en een structureel financieel model te 
bouwen: 

æ Ondersteuning van deze lokale energiebanken door energie coaching programma, sponsorprogramma en 
andere ondersteuning  

æ Meer lokale energiebanken opzetten  
æ Het mogelijk maken van doneren van duurzame energie tussen huishoudens die energie over hebben en 

kwetsbare huishoudens.  
 
 
ONZE KERNWAARDEN 

æ HULPGERICHT: Hulp bieden aan huishoudens in energiearmoede is waar we het voor doen. In alles wat 
we doen staat het belang van de mensen die we helpen altijd op nummer één. 

æ BESTENDIG: We geloven in korte termijn hulp met een langdurig effect. Daarom helpen we mensen om 
grip te krijgen op hun energiekosten, om zo hun zelfredzaamheid te vergroten. 

æ INTEGER: We zijn open, eerlijk en onafhankelijk in de keuzes die we maken, de samenwerkingen die we 
aangaan en de adviezen die we geven. We zijn transparant in onze belangen en in onze verantwoording, 
en we handelen nooit in strijd met de doelen en kernwaarden van de Energiebank. 

æ SLIM: We streven ernaar om met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk te bereiken. Dit doen we 
door waardevolle samenwerkingen aan te gaan, en te kiezen voor slimme en goedkope oplossingen – óók 
als deze gedoneerd worden. 

æ BESCHEIDEN: Passend bij onze missie en doelgroep stellen we ons bescheiden en sober op. We kiezen 
niet voor overbodige luxe.  

æ VOORUITSTREVEND: Verbeteren zit in onze aard. Dat maakt dat we continu bezig zijn om ons concept 
duurzamer, slimmer, effectiever, gemakkelijker en aansprekender te maken. 
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3. Balans 
 

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS  

In 2019 is het totaal aan reserves en fondsen gedaald. Het aantal huishoudens dat in Arnhem is geholpen, is stabiel 
gebleven ten opzichte van 2018. Helaas stonden aan deze uitgaven onvoldoende baten tegenover. Dit heeft ertoe 
geleid dat dit negatieve saldo is onttrokken aan de overige reserves.  

Deze reserve is vrij besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van de stichting.   
 
Het resterende saldo liquide middelen zal in 2020 worden besteed aan hulp van de doelgroep. Tevens zal een deel 
worden uitgegeven aan het professionaliseren van de organisatie en/of uitbreiden van locaties, zodat de het 
concept duurzaam bestendig is en het bereik in Nederland toeneemt.  
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3.  Staat van baten en lasten  
 

 
 

TOELICHTING OP DE STAAT BATEN EN LASTEN  

In 2019 zijn er meer baten gerealiseerd dan in 2018. De lasten zijn afgenomen. Huishoudens in Arnhem waarvoor 
in 2018 een financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht was gesteld, hebben eenmalig een VVV bon ontvangen. 
Dit als goodwill voor het gewijzigde beleid van de Energiebank Nederland om geen financiële verrekening van de 
energierekening met leveranciers in de diensten op te nemen. Per januari 2020 is de Energiebank Arnhem een 
aparte stichting en zullen de baten en lasten van Arnhem in een apart jaarverslag verantwoord worden. 
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4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

ALGEMEEN 

 
OPRICHTING 
De stichting Energiebank Nederland is opgericht op 14 augustus 2015 en is statutaire gevestigd aan de 
Utrechtseweg 68, 6812 AH te Arnhem. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 63919966.  
 
De Energiebank is door de Belastingdienst erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Energiebank 
Nederland voldoet hiermee aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een ANBI. 
 
STATUTAIRE DOELSTELLINGEN 

↘ Het zorgdragen voor het bereikbaar houden van de eerste levensbehoefte energie door het tijdelijk 
bieden van financiële (of anderszins) ondersteuning bij het betalen van de energierekening aan personen 
die lijden aan energiearmoede en die de kosten die verband houden met het verkrijgen van energie niet 
zelf kunnen voldoen;  

↘ Het aanbieden en promoten, in de ruimste zin van het woord, van concreet energieadvies, begeleidingen 
energiebesparende producten met als doel het voorkomen dat personen komen te lijden aan 
energiearmoede; 

↘ Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING  
Om haar doelen te bereiken, bedrijft de stichting verschillende activiteiten: 

↘ Coördinatie t.b.v. de planning en het realiseren van de hulp aan de huishoudens; 
↘ Relatiebeheer (werving, contact en samenwerking met onder andere donateurs, leveranciers, 

hulporganisaties en vrijwilligers); 
↘ Het beheren van financiën, goederenopslag- en distributie; 
↘ Het verzorgen van opleidingen (voor energiecoaches en vrijwilligers); 
↘ Het organiseren van (sponsor)evenementen; 
↘ Het uitbreiden van de activiteiten van de stichting naar meerdere vestigingen/regio's; 
↘ Alle overige activiteiten die ten gunste komen voor het bereiken van de bovengenoemde doelstelling van 

de stichting. 
 
BESTUURDERS 

↘ Het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal drie personen, met de functies van voorzitter, penningmeester 
en secretaris. Eventueel kan de functie van secretaris en penningmeester door één persoon vervuld 
worden, waarbij het derde bestuurslid de functie van algemeen lid op zich neemt. 

↘ De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie personen en is benoemd vanaf 1 april 2016 benoemd door 
het stichtingsbestuur. 
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Als bestuurders van de vereniging treden per 31 december 2019 op:  
Naam   Functie 
Barry Jansen  Voorzitter, penningmeester 
Ina ten Elshof  Secretaris 
Roel Woudstra  Algemeen 
 
De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2019 uit:  
Naam   Functie 
Jan van Betten   Directeur Nudge 
Pallas Agterberg  Directeur Strategie Alliander 
Nathalie Boevink  Eigenaar/ directeur IMCI 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen 
(RJ650).  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, tenzij anders vermeld.   

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten. De baten en lasten worden toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking hebben. Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten 
opgenomen. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten 
afzonderlijk als last gepresenteerd.   
  
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Eigen vermogen  
  
Reserves  
Het eigen vermogen van de Stichting bestaat ultimo boekjaar alleen uit overige reserves. Jaarlijks wordt het 
resultaat door het bestuur bestemd. Deze reserve is vrij besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de 
doelstellingen van de Stichting.   

Statutaire regeling inzake bestemming saldo van baten en lasten 
In artikel 11 is vastgesteld dat de Raad van Toezicht goedkeuring dient te geven op de jaarrekening. Het voorstel 
van het bestuur inzake bestemming saldo baten en lasten dient door de Raad van Toezicht goedgekeurd te worden.  

Voorstel bestemming saldo baten en lasten 
Het bestuur stelt voor het negatieve saldo van baten en lasten ad. € 2.905 te onttrekken aan de reserves. Dit 
voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.  
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Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.  

Grondslagen voor de bepaling van het saldo baten en lasten 

Algemeen 

Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van baten en lasten geldt, dat baten slechts worden opgenomen 
indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
ze betrekking hebben. Met verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar wordt 
rekening gehouden, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
Baten uit fondsenwerving/acties van derden 
Onder baten uit fondsenwerving wordt verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde 
giften en opbrengsten uit activiteiten.  
 
Kosten besteed aan doelstellingen 
Onder de kosten besteed aan doelstellingen zijn begrepen kosten die direct verband houden met de in het 
verslagjaar uitgevoerde activiteiten gerelateerd aan de doelstellingen.  
 
Kosten fondsverwerving 
Alle kosten van activiteiten, die direct of indirect ten doel hebben mensen of bedrijven te bewegen geld te 
doneren voor de doelstelling van de Stichting, worden aangemerkt als kosten van eigen fondsenwerving.  

Kosten beheer en administratie  
Alle kosten van verzekeringen en financiën worden voor 100% aangemerkt als kosten beheer en administratie.  
 
Rente 
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
BATEN 

Ultimo 2019 is € 3,8K totaal ontvangen aan baten.  
 
De baten kunnen als volgt worden weergegeven. 

  
Fig. 1 Baten indeling 2019 

 
LASTEN 

De totale lasten zijn als volgt onderverdeeld: 

 
 
Bijdragen aan huishoudens 
De totale lasten besteed aan de doelstelling bedragen € 3.4K. De lasten bestaan enerzijds uit de financiële 
tegemoetkoming die wij aan huishoudens hebben toegekend (€ 3K) en anderzijds uit de energiebesparende 
producten (€ 0.4K) die zijn uitgereikt aan deze huishoudens.  

We streven ernaar om de energiebesparende producten die we aan de huishouden verstrekken gedoneerd te 
krijgen. Helaas is dit niet geheel gelukt in 2018 dus hebben we hiervoor eigen liquide middelen aangewend. 
 
Kosten eigen fondsenwerving 
Om de naamsbekendheid en fondsenwerving verder uit te breiden, zijn kosten gemaakt ten behoeve van 
marketing- en communicatieactiviteiten, € 0.7K. Ook is aandacht geschonken aan de opleiding van vrijwilligers op 
het gebied van energie coaching.  
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Overige lasten 
De overige lasten zijn als volgt te specificeren: 

 
 

Gezien de ANBI status van de Energiebank ontvangen de bestuurders geen vergoedingen. De onkosten van het 
bestuur worden door de bestuursleden zelf gedragen.  

Zoals iedere stichting zijn er kosten gemaakt voor beheer en administratie. De Energiebank heeft de benodigde 
verzekeringen afgesloten voor haar vrijwilligers en bestuur.  Tevens zijn een financieel- en operationeel systeem in 
gebruik waarvoor kosten worden gemaakt. De overige kosten hebben met name betrekking op declaraties van 
ondersteunende vrijwilligers, zijnde niet bestuursleden, en kosten voor het verstrekken van de jaarlijkse 
samenstelverklaring door een externe accountant. 
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7. Overige toelichting op de jaarrekening 
 
ANBI norm 

Aangezien we een goed doel in opstart / opschaalfase zijn, geven de kengetallen nog niet geheel een representatief 
beeld. Een van de ANBI eisen schrijft voor dat minimaal 90% van de baten moet worden uitgegeven aan de 
doelstelling.  
 
In 2019 heeft verdere verbreding van het aantal energiebanken plaatsgevonden. De baten en lasten van de nieuw 
gestarte energiebanken zijn in de verslagen van de lokale stichtingen opgenomen. Aangezien de baten in 2019 
voor de landelijke stichting zeer beperkt zijn, geeft deze verhouding een vertekend beeld. De baten die 
gegenereerd zijn, zijn volledig aan de huishoudens in Arnhem toegekomen.  
 

  

 

  



 
 
 
 

 

14 
 

8. Overige gegevens 

Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring 

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening 
door een accountant. Derhalve is de jaarrekening niet gecontroleerd door een externe accountant maar wel 
voorzien van een samenstelverklaring. 
 
 
Arnhem, juli 2019 
 
 
 
 
 
 
Barry Jansen      Ina ten Elshof 
Voorzitter, Penningmeester    Secretaris 
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