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In dit jaarplan lichten we graag toe welke
doelen Energiebank Haarlemmermeer in 2020
nastreeft en welke activiteiten we inzetten om
deze doelen te bereiken.
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1. MISSIE EN VISIE ENERGIEBANK HAARLEMMERMEER
ONZE MISSIE
De Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor iedereen. 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 doelstellingen van de Energiebank zijn:
 Energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor huishoudens die te weinig geld hebben om
hun energierekening te betalen.
 Huishoudens op de korte termijn ondersteunen en op de lange termijn versterken, door op twee
manieren hulp te bieden:
o hulp bij bewustwording
o hulp bij besparing
 Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen dit verbinden aan het bestrijden van energiearmoede
door donaties in de vorm van duurzaam opgewekte energie mogelijk te maken.

ONZE AANPAK
Stichting Energiebank Haarlemmermeer helpt huishoudens om hun energierekening blijvend te verlagen. Met
behulp van onze energiecoaches doorlopen huishoudens een traject van energiebewustwording, waarin zij
gestimuleerd en geholpen worden om energie te besparen. Daarnaast ontvangen huishoudens een pakket met
energiebesparende producten die tijdens het bezoek van de coaches meteen samen worden aangebracht.
Dit alles met als doel om, met korte-termijnhulp, een langdurig effect te bereiken.
Als laatste willen wij onze diensten ook aanbieden aan huishoudens die de rekening wel makkelijk kunnen
betalen, maar duurzamer willen leven en dus de hulp van een energiecoach kunnen gebruiken. De opbrengsten
daarvan kan de stichting gebruiken voor zijn doelstellingen.

ONZE AMBITIE
In 2020 streven we er naar om in totaal 50 adressen te helpen, d.w.z. zowel mensen die van een laag inkomen
moeten rondkomen als mensen die graag energie willen besparen.
Daarnaast gaan we verder met het zoeken naar meer samenwerkingspartners, zowel om onze effectiviteit als
om onze zichtbaarheid te vergroten.
Verder willen we sponsoren aantrekken die onze ambities ook financieel mogelijk kunnen maken.

2. DE ORGANISATIE
ENERGIEBANK HAARLEMMERMEER
De Energiebank Haarlemmermeer kent een bestuur, een energieteam en een groep energiecoaches.
Het bestuur bestaat uit:
Wifred de Bats-Bosma (voorzitter)
Leo Mesman (vicevoorzitter)
Aarnoud van der Deijl (secretaris)
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Marco Albers (penningmeester)
Naast de bestuursleden maken deel uit van het Energieteam:
Maaike Ballieux, Andrea van de Graaf, Henk de Groot, Pia van Hijfte, Rob Kouwenhoven en Jorrit Leijting
Dit team verdeelt onderling de taken, zoals:
Coördinatie energiecoaches + bespaarpakket: Aarnoud, Jorrit, Henk en Pia
Coördinatie huishoudens: Wilfred en Rob
Financiën: Marco en Pia
IT: Pia en Marco
Fondsen- en productwerving: Andrea en Wilfred
Marketing en Communicatie: Maaike en Andrea
Energiecoaches
Er zijn nu 13 energiecoaches.

3.

ONZE PLANNEN VOOR 2020
TERUGBLIK 2019

We beginnen met een korte terugblik. In 2019 hebben we 56 aanvragen gekregen. Helaas bleek het niet
mogelijk met iedereen, 12 huishoudens, een afspraak te maken. In de praktijk betekent dat dat we in 2019 36
adressen hebben kunnen helpen. In december zijn er 8 aanvragen binnengekomen die in 2020 worden
bezocht.
Het aantal energiecoaches fluctueerde wat: er stopten drie ervaren coaches, er meldden zich 4 nieuwe. Het
aantal coaches is momenteel 12 coaches.
We hebben drie intervisiebijeenkomsten gehad met de energiecoaches om zo ervaringen uit te wisselen en
deskundigheid te vergroten. Ze kregen in 2019 ook allemaal een rugzak mee waarin de belangrijkste producten
zitten.
Het is nog zoeken hoe we vraag en aanbod van coaches op elkaar kunnen af te stemmen. We zoeken nog naar
een beter werkbare situatie om iedereen te kunnen helpen. Deze 12 coaches zijn voldoende om 50 bewoners
te bezoeken.
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We hebben van Meerwind € 1000 ontvangen speciaal voor het aanschaffen van Speedcomforts en 8 donaties
van bedrijven en particulieren. We hopen met de speedcomforts in 2020 zo’n 10-20 adressen te kunnen
voorzien van zo’n apparaat en er ervaring mee op te doen. De andere donaties worden ingezet voor alle andere
energiebesparende producten.
In 2019 zijn we een samenwerking met de Meerwinkel begonnen. De samenwerking met de Meerwinkel is
ontstaan na een bezoek van de Energiebank aan de Meerwinkel. De gedachte ontstond dat het eigenlijk
contraproductief is, als aan mensen met een laag inkomen een oude energieverslindende halogeenlamp of
koelkast wordt verkocht. We willen daarom in de tweedehands verlichtingsarmaturen van de winkels ledlampen van de Energiebank aan gaan brengen en eigen ‘energielabels’ op de apparaten aanbrengen om
mensen bewust te maken van het energieverbruik. Behalve besparing en bewustwording kan deze actie ook
onze naamsbekendheid vergroten.
We hebben samengewerkt met de Voedselbank door in het voedselpakket een ledlamp te doen met een flyer
van de Energiebank en na een week of twee mensen om een reactie te vragen. Dat heeft zo’n 20 nieuwe
1

Met deze ventilatoren die onder de radiatoren worden bevestigd warmt een kamer veel sneller op en kan een
energiebesparing van zo'n 25-30% worden gerealiseerd.
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adressen opgeleverd, alleen bleek de opvolging van deze aanmeldingen lastig (mensen reageerden niet op
mails of namen de telefoon niet op)
We plaatsen regelmatig berichten op facebook en hebben SDV (Sociale Dienst Verlening) van de gemeente en
diverse budgetbeheerders / schuldhulpverleners over ons bestaan ingelicht.
Op het gebied van fondsenwerving hebben we m.n. een succesvolle actie gehad rond Sinterklaas en Kerst: een
mogelijkheid voor bedrijven of particulieren om energiepakketten te sponsoren.

PLANNEN 2020
Dit alles brengt ons tot de volgende doelstellingen voor 2020:
 Cliënten: minimaal 50 adressen helpen
 Cliënten: effectmeting verbeteren (i.s.m. Stichting Energiebank Nederland)
 ANBI status verwerven
 Energiecoaches: vasthouden, motiveren en deskundigheidsbevordering van de coaches
 Energiecoaches: veiligheidsbeleid formuleren (i.s.m. SEN)
 Producten: ervaringen opdoen met Speedcomfort
 Fondsenwerving: om onze doelstellingen te halen zullen we € 7000 aan fondsen moet werven.
 Samenwerking: samenwerking met Meerwinkel uitbouwen
 PR: meer bekendheid geven aan Energiebank via andere organisaties die armoede bestrijden
Meer bekendheid
Om meer onder de aandacht van de doelgroep te komen zullen we in ieder geval voortzetten waar we al mee
bezig zijn. Maar ook moeten we onszelf nog onder de aandacht brengen bij andere organisaties die armoede
bestrijden zoals Stichting Leergeld, Humanitas, kerken enz. We zoeken meer contact met platformen bedoeld
voor minima.
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4. ONZE BEGROTING VOOR 2020
BALANS
Openingsbalans 2020

ACTIVA
Liquide middelen

€ 2.992,-

PASSIVA
Stichtingsvermogen

€ 2.973,-

Crediteuren

€

20,-

Staat van baten en lasten 2020
BATEN
Bijdragen van fondsen

€ 7.000,-

LASTEN
Bijdragen aan huishoudens
Aanschaf bespaarpakketten:

€ 5.500,-

Kosten eigen fondsenwerving
Reclamemateriaal

€ 1.000,-

Totaal

€ 6.500,-

KOSTEN BEHEER & ADMINISTRATIE
 De bestuurders van de Energiebank Haarlemmermeer ontvangen geen vergoedingen.
 De administratie en de jaarrekening wordt verzorgd door Kop of Munt Administratiekantoor BV uit
Hoofddorp. Deze dienstverlening is geschonken aan de stichting.
 ANBI-status
 De statuten van De Energiebank Haarlemmermeer worden begin 2020 aangepast zodat de ANBIstatus aangevraagd kan worden.
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