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1. WOORD VOORAF
Het jaar 2021 was in alle opzichten een atypisch jaar voor de Energiebank Haarlemmermeer. In de eerste plaats
uiteraard, omdat de coronapandemie ons nog steeds parten speelden en het aantal coachingsafspraken heel
laag was. Verder waren we het jaar zonder voorzitter – waarnemend voorzitter Leo Mesman fungeerde in 2021
als voorzitter.
Toch was het geen jaar van stilstand, maar eerder een van ‘reculer pour mieux sauter’. Het jaar werd volop
benut voor het schrijven van een ambitieplan. Dat plan was precies klaar op het moment dat in september de
eerste tekenen wezen op een snelle en forse verhoging van de energieprijzen in de wereld en daarmee een
snelgroeiend probleem met energiearmoede. Ondertussen vonden we in de persoon van Remco Pols een
nieuwe en energieke voorzitter, die vanaf 1 januari 2022 het roer heeft overgenomen.
Al met al kijken we dus terug op een jaar waarin we een ambitieus plan hebben geschreven dat door potentiële
(grote) donateurs goed is ontvangen. We hebben een solide basis gelegd voor het jaar 2022, zullen groter
worden en meer impact kunnen maken.

2. MISSIE EN VISIE ENERGIEBANK HAARLEMMERMEER
ONZE MISSIE
De Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor iedereen. In Nederland zijn
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 kunnen betalen, maar
duurzamer willen leven en dus de hulp van een energiecoach kunnen gebruiken. We vragen hiervoor een
vrijwillige bijdrage. De opbrengsten daarvan kan de stichting gebruiken voor haar doelstellingen.

ONZE AMBITIE
In 2022 hebben we een grote ambitie: op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer hebben we door Jorrit
Leijting een plan van aanpak laten maken om de zogenoemde BZK-gelden die de gemeente krijgt voor de
bestrijding van energiearmoede te besteden. Onderdeel van dat plan van aanpak is een forse opschaling van
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onze coaching en het opzetten, naar Amsterdams voorbeeld, van een fixbrigade. We verwachten dat we
daarmee tot 1 mei 2023 750 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal miminum met
energiecoaching en/of fixing kunnen helpen. Dat is vijftien keer zoveel als onze ambitie voor 2021!
Daartoe zullen we intensief moeten gaan samenwerken met een groot aantal partners, zoals: NMCX, dat ook
twee maatrgelen uit het plan van aanpak gaat uitvoeren, Woningcorporatie Ymere, Voedselbank
Haarlemmermeer, Humanitas, Schuldhulpmaatje, Stichting Meerwaarde, Stichting Maatvast, Nova College,
Repair Café, Meerwinkel en diverse energieleveranciers.
Daarnaast zal dit niet mogelijk zijn, tenzij we gaan professionaliseren. Het doel is om in elk geval voor het
komende jaar, maar hopelijk voor de komende twee jaar met een betaalde coördinator te gaan werken.

3. DE ORGANISATIE
ENERGIEBANK HAARLEMMERMEER
De Energiebank Haarlemmermeer kent een bestuur, een energieteam en een groep energiecoaches.
Het bestuur bestond in 2021 uit:
Vacature (voorzitter)
Leo Mesman (vicevoorzitter)
Aarnoud van der Deijl (secretaris)
Marco Albers (penningmeester)
Naast de bestuursleden maakten deel uit van het Energieteam:
Andrea van de Graaf, Henk de Groot, Pia van Hijfte, Rob Kouwenhoven en Jorrit Leijting
Henk de Groot heeft in de loop van het jaar het Energieteam verlaten, maar gaat wel verder als energiecoach.
Dit team verdeelde onderling de taken, zoals:
Coördinatie energiecoaches + bespaarpakket: Aarnoud, Jorrit en Pia
Coördinatie huishoudens: Jorrit
Financiën: Marco
IT: Pia en Marco
Fondsen- en productwerving: Andrea
Marketing en Communicatie: Andrea
Energiecoaches
Er waren aan het begin van het jaar tien energiecoaches. In de loop van het jaar zijn er zes bij gekomen.

4.

TERUGBLIK 2021

Er kwamen in 2021 45 aanvragen binnen voor een energiescan. Daarbij moet worden aangetekend dat die
aanvragen ongelijk verdeeld zijn geweest over het jaar, want 30 van deze aanvragen kwamen voort uit onze
actie bij de Voedselbank op 5 november en uit een oproep die de gemeente had geplaatst in een nieuwsbrief
die ze naar alle minima toe stuurde. Tot die tijd hebben de huisbezoeken door corona grotendeels stilgelegen.
Daarna liep het aantal aanvragen snel op, doordat de mensen in de gaten kregen dat hun energierekening fors
begon op te lopen. Van deze aanvragen is ongeveer de helft nog in dit verslagjaar bezocht en de andere zijn
doorgeschoven naar 2022.
De Voedselbankactie kwam voort uit een eerdere actie. Toen we in het voorjaar erachter kwamen dat er door
de overheid tegoedbonnen van € 70 waren verstuurd, maar alleen naar huiseigenaren, hebben we via sociale
media een oproep gedaan om deze bonnen te doneren aan de Energiebank. Zo’n 50 mensen hebben daar
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gehoor aan gegeven, waardoor we voor zo’n € 3500,- gratis producten konden aanschaffen zoals led-lampen,
radiatorfolie en waterbesparende douchekoppen.
Eind oktober hebben we bij de Voedselbank mensen een led-lampje met een bestelformulier uitgereikt. Een
week later stonden we er weer en konden mensen m.b.v. het formulier twee gratis producten naar keuze
ophalen én een energiescan aanvragen. Dat laatste was geen voorwaarde voor het eerste overigens. Tijdens
deze actie merkten we hoezeer mensen zich zorgen maakten over hun energierekening en ook merkten we dat
de Energiebank inmiddels bekendheid en vertrouwen begint te genieten.
We zijn in 2021 ook verdergegaan met het verstrekken van Speedcomforts aan adressen waarvan we
verwachtten dat ze daar baat bij hadden. We hebben goede ervaringen met deze radiator-ventilatoren.
In 2021 hebben we gesprekken gevoerd met de Rabobank Regio Schiphol. De Rabobank ziet de energietransitie
als een van de speerpunten in zijn beleid m.b.t. het ‘maatschappelijk rendement’ en wil daarom graag
betrokken zijn bij de Energiebank. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat zij ons een subsidie hebben
geschonken van € 4000,- waarmee wij aan Brigitte Kool de opdracht konden verstrekken om voor ons een
ambitieplan te schrijven. Dat plan voorzag o.a. in het aanstellen van een betaalde coördinator.
Over het vervolg zijn we nog met de Rabobank in gesprek.
Landelijk vonden er grote veranderingen plaats. Bij de landelijke Energiebank was in 2020 een betaalde
coördinator aangesteld in de persoon van Lara Klaassen. Haar taak was het om naar mogelijkheden te zoeken
om het aantal plaatselijke Energiebanken uit te breiden. Helaas moest Lara na een half jaar wegens
toegenomen drukte binnen een andere baan haar werk neerleggen, maar toen was er wel een intensievere
samenwerking tussen de plaatselijke Energiebanken ontstaan. Er is gevraagd aan de Energiebank Zutphen om
de ‘backoffice’ op zich te nemen, omdat de Energiebank daar gestart is vanuit de lokale energiecoöperatie
Zutphen Energie die al beschikt over een fysiek adres en over personeel. Al met al lijkt ook landelijk de tijd rijp
voor opschalen en professionaliseren.
De samenwerking met de kringloopwinkel Meerwinkel werd gecontinueerd. Er werden 180 led-lampen
gedoneerd, die door Meerwinkel in de armaturen worden gedraaid ter vervanging van gloei- en
halogeenlampen.
Uit een gesprek met Paul Tuijp en Remco Pols van woningcorporatie Ymere over mogelijke samenwerking
vloeide onverwachts voort dat Remco interesse toonde om het voorzitterschap van de Energiebank op zich te
nemen. Na een paar gesprekken daarover leek Remco ons de juiste persoon om de hoge ambities die wij
hebben, vorm te geven en zijn we heel blij met zijn komst per 1 januari 2022.

5.

PLANNEN 2022

De doelstellingen voor 2022 (met een doorloop naar 2023) zijn:
→ Cliënten: 750 adressen helpen met coaching en/of fixing
→ Energiecoaching uitbreiden
→ Fixbrigade opzetten
→ Samenwerking met gemeente, Ymere, Humanitas, SchuldHulpMaatje, Voedselbank,Meerwaarde,
Maatvast voor het werven van cliënten
→ Samenwerking zoeken met Repair Café en Nova College voor hulp bij het uitvoeren van coaching en
fixing
→ Samenwerking met Meerwinkel uitbouwen
→ Zorgen dat de Energiebank ook na de uitvoering van het plan van aanpak voor de gemeente op een
professionelere manier (lees: met een betaalde coördinator) verder kan
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6. ONZE BEGROTING VOOR 2022
BALANS
Begroting 2021
Fondsenwerving en donaties

6.000

Inkoopwaarde omzet

5.000

Brutowinst

1.000

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

1.000

Bedrijfsresultaat

0

Financiële baten en lasten

0

Resultaat voor belastingen

0

Vennootschapsbelasting

0

Nettoresultaat

0

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.
→ Vanaf 1 juli 2020 beschikt de stichting over de ANBI-status
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