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1.

Voorwoord
Arnhem, 30 juni 2021
Beste lezer,

Bijgaand bieden wij als bestuur onze verantwoording over 2020 van Stichting Energiebank Nederland aan,
inclusief jaarrekening en samenstellingsverklaring.
Het bestuur stelt voor om van het saldo van baten & lasten over 2020 een nieuwe bestemmingsreserve te
vormen van €23.905 en €700 toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is al reeds in bijgaande
cijfers verwerkt.

Barry Jansen
Voorzitter

Mark Spruit
Penningmeester

Nadia Ben Larbi
Secretaris

Henk Bijl
Sponsors, externe contacten

Roel Woudstra
Opschaling, verbreding Energiebank

dit document is op 28 juni 2021 digitaal ondertekend door het bestuur
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2.

Over Stichting Energiebank Nederland
ONZE MISSIE
De Stichting Energiebank Nederland wilt 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. Daarmee verkleinen we de energiearmoede in
Nederland en dragen we bij aan een duurzaam en eerlijke uitvoering Klimaatakkoord.

ONZE DOELSTELLINGEN
De Stichting 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.
Onze lokale en/of regionale aanpak krijgt vorm in lokale energiebanken. Deze opereren zelfstandig binnen
de missie van de Energiebank met voornamelijk vrijwilligers en samen met partners – de ‘vrienden van de
Energiebank’. Na de oprichting van de energiebank in Arnhem in 2015, is in 2018 is het aantal
energiebanken uitgebreid in Haarlemmermeer, Rotterdam en Kampen. In 2019 is de lokale bank in Den
Haag opgericht en is in 2020 de lokale energiebank in Zutphen gestart. De lokale energiebanken zorgen er
voor op drie manieren hulp te bieden:


Hulp bij bewustwording



Hulp bij besparing



Hulp bij de energierekening

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:


Meer lokale energiebanken opzetten



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



Het mogelijk maken van doneren van duurzame energie tussen huishoudens die energie over
hebben en kwetsbare huishoudens

In 2020 is het bestuur het proces gestart om de meerjaren doelstellingen aan te concretiseren. Samen met
de vrijwilligers van lokale banken zijn onderwerpen besproken als het professionaliseren van opleidingen,
verbreding van de aangeboden producten & diensten, samenwerking en fondsenwerving.

4

ONZE ACTIVITEITEN
Stichting Energiebank Nederland ondersteunt lokale energiebanken met:


Juridische ondersteuning bij oprichten van lokale stichting



Afspraken worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd, waaronder gebruik van de
naam Energiebank



Kennisuitwisseling en trainingen voor vrijwilligers



Landelijke sponsorgelden



Gebruik van administratief systeem

BESTUUR & GOVERNANCE
De Stichting Energiebank Nederland (hierna: SEN) is een stichting naar Nederlands recht, statutair
gevestigd aan de Utrechtseweg 68, 6812 AH te Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 63919966. De Energiebank is door de Belastingdienst erkend als een ‘Algemeen Nut
Beogende Instelling’.
Het besturen van de stichting is als volgt ingericht:


Lokale energiebanken zijn zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur en beleid, binnen de
kaders van een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Energiebank Nederland.



Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en komt daartoe periodiek
bijeen. Daaronder valt het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en
het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Besluiten worden met een
meerderheid genomen. Bestuurders worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn
daarna herbenoembaar.



De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken in de stichting, en adviseert het bestuur indien daartoe verzocht. Bij de vervulling van hun
taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.



Het is beleid om op onze financiële verslaggeving van een samenstelverklaring te voorzien.



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 vanaf 1 april 2016 benoemd
door het stichtingsbestuur.



Alle bestuursleden en leden van raad van toezicht zijn onbezoldigd.

Als bestuurders van de stichting treden in 2020 op:
Naam
Barry Jansen
Nadia Ben Larbi
Roel Woudstra
Henk Bijl
Angelique Donders
Ina ten Elshof

Functie
Voorzitter, penningmeester
Secretaris, aangetreden per 1 november 2020
Bestuurder
Bestuurder
Penningmeester, afgetreden medio 2020
Secretaris, afgetreden medio 2020
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Binnen het bestuur worden de volgende portefeuilles verdeeld: secretaris, penningmeester, sponsoren &
externe contacten en opschaling van lokale energiebanken.
De Raad van Toezicht bestaat in 2020 uit:
Naam
Jan van Betten
Nathalie Boevink
Pallas Achterberg

Functie
Directeur Nudge
Eigenaar/ directeur Scale4You
Directeur Strategie Alliander, afgetreden medio 2020
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3.

Bestuursverslag over 2020
In 2020 hebben we een bijzonder jaar achter de rug als samenleving. Waar onze vrijwilligers en
energiecoaches en ons bestuur enthousiast het jaar startten, leidde het verspreiden van het COVID-19
virus in maart 2020 tot verregaande beperkingen in contacten en interacties. Daarmee heeft dit een flinke
weerslag gehad op een vrijwilligersorganisatie als de onze en hebben we onze doelstellingen ernstig
moeten bijstellen. Dit geldt zowel voor de landelijke Stichting Energiebank Nederland als ook voor de lokale
energiebanken in Arnhem, Den Haag, Haarlemmermeer, Kampen, Rotterdam en Zutphen. Meer informatie
over de lokale energiebanken, is beschikbaar in de jaarverslagen van de respectievelijke banken.
Energiearmoede is en blijft een relevant thema. Beleidmakers zijn door middel van het in november 2020
door TNO gepubliceerde rapport “Energiearmoede en de energietransitie”, gewezen op het ontbreken van
een nationale beleidsstrategie op energiearmoede in Nederland als onderdeel van de Klimaatwet.
Op de achtergrond zijn er in 2020 belangrijke stappen gezet richting onze doelstellingen. Zo zijn we erin
geslaagd te faciliteren in het oprichten van de Energiebank Zutphen, waarmee het aantal lokale
energiebanken op zes uitkomt.
We zijn ook zeer blij met de bijdrage van Stichting Doen in het verder opschalen van nieuwe lokale banken,
waarmee we ook per november 2020 een coördinator hebben aangesteld om hierin te ondersteunen.
Deze draagt zorg voor de versterking van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen lokale banken.
Daarnaast hebben we een groter aantal gemeentes in beeld, bijvoorbeeld door hun energiearmoede
agenda in relatie tot de opgestelde Regionale Energiestrategie en zijn gesprekken gestart over het
uitbreiden van het aantal nieuwe energiebanken.
In 2020 hebben we een solide financieel resultaat laten zien. Met de bijdrage vanuit Stichting Doen stegen
onze baten significant, waar we in 2020 nog beperkt kosten tegenover hebben gehad. We zijn ook onze
particuliere en zakelijke donateurs zeer dankbaar voor hun financiële bijdrage in 2020!
Met het doorschuiven van onze doelstellingen naar 2021 – afhankelijk van de voortdurende COVID-19
beperkingen – zullen we onze capaciteit vergroten en stappen gaan zetten richting nieuwe banken. We
laten daarmee de stichting in een goede positie voor het realiseren van de ambities.
Tenslotte nemen wij afscheid en verwelkomen wij nieuwe gezichten in onze organisatie. Over de afgelopen
jaren zijn wij Pallas zeer dankbaar voor haar bijdragen binnen de raad van toezicht. Ook zijn we Ina ten
Elshof enorm dankbaar voor haar bijdrage als bestuurslid. Beiden zijn van het begin betrokken geweest bij
het verwezenlijken van de Energiebank! Mijn persoonlijke dank is groot en we houden ongetwijfeld contact.
Ook zijn we Angelique Donders zeer dankbaar voor haar bijdrage als bestuurslid.

7

Binnen het bestuur van Stichting Energiebank Nederland hebben we versterking gevonden met een
nieuwe secretaris, Nadia Ben Larbi en penningmeester Mark Spruit. Ook de raad van toezicht is onlangs
versterkt met Regine Alewijnse. Een prachtige inhoudelijke versterking in het realiseren van onze ambities.
Namens het bestuur Energiebank Nederland,

Barry Jansen
Voorzitter

4.

Verslag van Raad van Toezicht
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door Covid. Hoewel de uitvoering van de missie van de
Energiebanken, zowel lokaal als centraal grotendeels stil kwam te liggen, is er des te harder gewerkt aan de
strategie en het verder professionaliseren van de organisatie.
Dat is terug te zien in
•

de governance: het bestuur van de Stichting Energiebank Nederland werd uitgebreid met stevige
professionals op hun specifieke gebieden.

•

de strategie: hier werden knopen doorgehakt en scenario’s vastgelegd

•

de relaties met de lokale banken: die werden verstevigd door structureel contactmomenten in te
bouwen en een goede overlegstructuur op te zetten

•

de uitbreiding van het aantal lokale energiebanken

•

het aantrekken van een betaalde coördinator.

Hiermee is de Stichting Energiebank klaar voor verdere uitbreiding en met name voor het creëren van
meer impact.
De Raad van Toezicht bedankt Pallas Agterberg voor haar jarenlange support. Zij trad in 2020 terug als lid.
We verheugen ons op de samenwerking met het nieuwe lid, Regine Alewijnse.
De Raad van Toezicht bedankt tenslotte het bestuur voor haar volhardendheid en niet aflatende inzet.

Jan van Betten
Voorzitter
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5.

Balans
zie bijgevoegde grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor toelichting van begrippen

TOELICHTING OP DE BALANS
De stichting heeft ultimo 2020 een ruime liquide middelen positie van €31.499 en beschikt verder over
geen activa. De liquide middelen samenhangend met het verzelfstandigen van de Stichting Energiebank
Arnhem e.o. zijn gepresenteerd als een actief en een verplichting ter hoogte van €579. Met deze middelen
is de continuïteit van de lokale energiebank geborgd.
Het saldo van baten en lasten wordt bestemd aan de reserves & fondsen van de stichting. Dit saldo - zie
staat van baten & lasten - is met €24.605 in 2020 aanzienlijk hoger dan het negatieve saldo in 2019. De
nog niet besteedde middelen van stichting Doen die hiermee samenhangen - €23.905 – heeft het bestuur
bestemd in een nieuwe bestemmingsreserve ten behoeve van de opschaling van lokale banken.
Het overige saldo van €700 wordt toegevoegd aan de overige reserves (zie tabel 1). Deze reserve is vrij
besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van de stichting.
Ultimo 2020 heeft de stichting, buiten deze van Stichting Doen, zeer beperkte doorlopende verplichtingen.
Hierdoor acht het bestuur reëel dat er geen continuïteitsreserve gevormd wordt. Periodiek heroverweegt
het bestuur of deze reserves afdoende zijn op basis van de risico inschatting van de stichting.
Tabel 1 – Verloop overige reserves
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Bestemmingsreserve opschaling lokale banken
Met de overeenkomst met Stichting Doen is de stichting een meerjarige verplichting aangegaan in het
realiseren van een uitbreiding en opschaling van lokale energiebanken in Nederland. De nog niet
besteedde middelen van Stichting doen ultimo 2020, zijnde €23.905, vormen deze nieuwe reserve (zie
tabel 2)
In het jaarplan voor 2021 is verdere concretisering aangebracht aan de besteding van deze middelen
binnen de overeengekomen doelstellingen. Daarmee is er een beperkt risico tot het terugbetalen van deze
middelen.
Tabel 2 – Verloop bestemmingsreserve opschaling lokale banken

6.

Staat van baten en lasten
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TOELICHTING OP DE STAAT BATEN EN LASTEN
Per 1 januari 2020 is Stichting Energiebank Arnhem e.o. een zelfstandige stichting met eigen bestuur. De
gepresenteerde cijfers over 2019 en 2020 omvatten activiteiten van Stichting Energiebank Nederland en
Stichting Energiebank Arnhem.
Baten
In 2020 zijn de baten toegenomen met €34.500 toegenomen tot €38.356. Deze stijging is vrijwel volledig
toe te schrijven aan de financiële bijdrage van €30.000 van Stichting Doen. Deze bijdrage is ten behoeve
van het opzetten van nieuwe lokale energiebanken en netwerken. Dit betreft een meerjarige overeenkomst
met betrekking op 2020 en 2021. Eveneens zijn de baten van bedrijven met €6.323, hoger dan in 2019
door donaties van Alliander en Eneco, afgezet tegen lagere baten van baten van andere organisaties
zonder winststreven. In 2019 omvatte deze een donatie van gemeente Arnhem. Geen van deze donaties
zijn van structurele aard.
Lasten besteed aan doelstellingen
Met betrekking tot de lasten is in 2020 €6.637 aan doelstellingen besteed en €7.114 aan beheer en
administratie, welke de totale lasten op €13.751. Dit is een stijging van ruim €7.000, gedreven door hogere
kosten in beide categorieën. De hogere kosten besteed aan doelstellingen in 2020 (toename van €2.600,
zie tabel 3) zijn gedreven door de externe inhuur van de coördinator, samenhangend met het opstarten
van nieuwe energiebanken, professionalisering van de bedrijfsvoering en acquisitie. Deze kosten zijn pas
gestegen vanaf het vierde kwartaal van 2020 en zijn daarmee niet evenredig gestegen met de inkomsten.
Evengoed zijn door de beperkingen door COVID-19 zijn gesprekken met gemeenten, energiecoöperaties
beperkt mogelijk gebleken. Ook de huisbezoeken en activiteiten bij lokale banken zijn (gedeeltelijk)
afgeschaald, waardoor deze programma’s later dan voorzien zullen starten. In 2020 zijn geen directe
financiële bijdragen aan huishoudens gegeven, waar deze in 2019 nog €3.000 omvatte. Dit hangt samen
met de activiteiten van Energiebank Arnhem e.o die in 2019 nog volledig onderdeel uitmaakten van de
cijfers.
De kosten van eigen fondswerving zijn hoofdzakelijk op vrijwillige basis. Hier zijn in 2020 geen kosten voor
gemaakt. In 2020 zijn geen betaalde medewerkers in dienst van Stichting Energiebank Nederland.
Tabel 3 – Lasten besteed aan doelstellingen

Lasten beheer & administratie
De lasten van beheer en administratie zijn gestegen met ca. €4.500 tot €7.114 (zie tabel 4).
Verzekeringskosten zijn gestegen van €1.634 in 2019 naar van €5.192 in 2019, door eenmalige
bestuurdersaansprakelijkheid verzekeringen. De IT kosten €1.002 voor het aanhouden van een
administratiepakket, zijn gelijk aan 2019. Diensten derden omvat de kosten voor de samenstelverklaring
voor de jaarrekening.
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Tabel 4 – Lasten beheer & administratie

Verhouding kosten
In 2020 voldoet de Stichting Energiebank Nederland niet aan haar eigen geformuleerde bestedingsnorm
van ten minste 90% van de uitgaven te besteden aan energiesteun.
In 2020 was 48% van de uitgaven besteed aan deze doelstellingen (zie tabel 5) – in 2019 was dit nog 60,4%.
Daarmee voldoet de stichting momenteel niet aan de doelmatigheidseis voor de ANBI status. Enkele
eenmalige posten in de bestuurskosten in 2020 zijn hier debet aan, evenals de beperkingen rondom
COVID-19 leidde tot beperktere uitgaven aan de doelstellingen dan eerder voorzien.
Het bestuur committeert zich eraan deze norm in 2021 weer te handhaven.
Tabel 5 – Verhouding kosten
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7.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
De jaarrekening beslaat de stichting Energiebank Nederland een verslaggevingsperiode van een jaar. Het
boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De verantwoording van lokale energiebanken is terug te vinden op de website van de Energiebank.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
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
Het eigen vermogen van de Stichting bestaat ultimo boekjaar alleen uit overige reserves. Jaarlijks wordt het
resultaat door het bestuur bestemd.
Reserves
Deze reserve is vrij besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van de
Stichting.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn de door het bestuur van de stichting, voor een speciaal doel bestemde delen van
de reserves waaraan (delen van) het jaarresultaat kunnen worden toegevoegd en/of onttrokken.
Continuïteitsreserves
Een reserve bestemd voor het dekken van risico’s en zeker te stellen dat de fondswervende organisatie in
de toekomst ook aan haar verplichtingen kan voldoen
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
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voorstel van het bestuur inzake bestemming saldo baten en lasten dient door de Raad van Toezicht
goedgekeurd te worden.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
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 en verantwoord bij het aangaan van een verplichting tot
besteding overeenkomstig de (subsidie)voorwaarden. 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 particulieren, bedrijven en andere organisaties zonder winststreven
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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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 2021

Barry Jansen
Voorzitter

Mark Spruit
Penningmeester
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