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Voorwoord
In het jaarverslag van 2014 hebben we in het voorwoord de woorden “geduld” en “volharding” gebruikt
om de HÉ activiteiten en de daarmee te behalen resultaten te kenmerken. In 2015 is hiervoor de
beloning gekomen in de vorm van de realisatie van de eerste grotere projecten voor zonne-energie (o.a.
FC Driebergen), de samenwerking met Greenchoice (ruim 70 nieuwe leden), de start van de OK-CV
campagne en de verdere samenwerking met onze gemeente en de gemeenteraad. Dit resulteerde in
een in 2016 in te stellen duurzaamheidsraad van deskundige betrokken burgers en gemeente samen.
Met het Driebergse bedrijf Econnetic (Zonne-energie op bedrijfsgebouwen) gingen we een
samenwerking aan met het doel het potentieel van 10 miljoen kWh van alle bedrijvendaken in onze
gemeente te gaan benutten. Een capaciteit voldoende voor ongeveer 3.000 huishoudens.
Er is een soms stille en dan weer stormachtige ontwikkeling gaande. Stil omdat het niet altijd voor
iedereen zichtbaar is. Stormachtig omdat we felle discussie voeren over hoe en wat er moet gebeuren.
Er is immers nog geen recept voor succes voor de omwenteling naar een volledig duurzame
samenleving. We leren elke dag veel hierover wat wel en niet werkt.
Iedereen binnen en buiten HÉ die hieraan meewerkt verdient een pluim voor haar (vrijwillige) inzet. In
enkele jaren tijd is in samenwerking met de partners het fundament gelegd voor het realiseren van een
klimaatneutrale gemeente in 2035. Met daarbij één voorwaarde: We staan aan het begin en zullen
alleen door constant het beste van onszelf te geven, open en oprecht te zijn, de wil hebben om te leren,
met het commitment om het waar te maken, verder komen.
Wij wensen u veel leesplezier.
Het bestuur van Heuvelrug Energie:
Theo Land (voorzitter)
Pieter Ruigewaard (secretaris / penningmeester a.i.)
Mei 2016.
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Heuvelrug Energie (HÉ), de lokale energiecoöperatie op de
Utrechtse Heuvelrug. De ambitie van HÉ is om stap-voor-stap toe te werken naar een
energieneutrale Utrechtse Heuvelrug in 2035. Hiervoor zoeken we nadrukkelijk de samenwerking
met lokale en regionale partijen en geven we alle ruimte aan actieve, betrokken leden om mee te
bouwen aan de lokale energietransitie.
De leden van de coöperatie ondernemen uiteenlopende activiteiten. In dit jaarverslag licht het HÉbestuur toe welke activiteiten in 2015 zijn uitgevoerd en wat de resultaten hiervan zijn. Ook legt het
bestuur in dit jaarverslag financiële verantwoording af aan de Ledenraad en de leden van de
coöperatie.
In 2015 waren HÉ-leden actief op vier gebieden:
• Opwekking duurzame energie
• Duurzaam wonen
• Levering duurzame energie
• Communicatie en ledenwerving
In Hoofdstuk 2 van dit jaarverslag leest u welke activiteiten we hebben uitgevoerd op het gebied van
energieopwekking, met name gericht op de ontwikkeling van collectieve zonne-energieprojecten bij
lokale scholen, sportverenigingen en Verenigingen van Eigenaren. Hoofdstuk 3 beschrijft de HÉactiviteiten op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van woningen. Welke
activiteiten HÉ heeft uitgevoerd op het gebied van levering van energie, leest in hoofdstuk 4. In
hoofdstuk 5 leest u vervolgens hoe we invulling hebben gegeven aan de communicatie richting de
inwoners van de gemeente. Tot slot geeft hoofdstuk 6 een overzicht van de financiële situatie van
HÉ, uitgedrukt in de balans per 31/12/2015 en een overzicht van de winst- en verliesrekening.
Het aantal leden van de coöperatie is in 2015 iets gegroeid van 80 naar 90. We hadden gehoopt op
een grotere groei door een gezamenlijke actie met Greenchoice, maar deze actie is pas uitgevoerd in
het begin van 2016. We hebben in 2015 een verdere basis gelegd voor verdere ontwikkeling in 2016
en verder.
We hebben in 2015 afscheid genomen van Jeroen Hinfelaar als bestuurslid. Door zijn drukke zakelijke
bezigheden had Jeroen onvoldoende tijd beschikbaar om zijn bestuursfunctie naar behoren in te
vullen. Jeroen heeft met name op strategisch gebied een grote bijdrage geleverd aan de koers van
HÉ. We zijn hem hier erkentelijk voor.
Het bestuur heeft als gevolg op het vertrek van Jeroen stappen ondernomen om nieuwe
bestuursleden te werven. Dat heeft begin 2016 tot resultaat geleid; 2 leden zijn bereid om tot het
bestuur toe te treden. Deze zullen tijdens de ALV van juni 2016 worden voorgedragen.
Wij zijn alle leden zeer dankbaar voor hun inzet en bijdrage aan onze gezamenlijke ambitie. We
kijken uit naar onze verdere groei en toenemende impact, en hopen ook in 2016 weer veel nieuwe,
en bij voorkeur ook actieve, leden te mogen begroeten!
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2. Energie-opwekking
2.1 Zonne-energie voor scholen
De werkgroep Opwekking heeft in 2015 haar aanpak uit 2014 voortgezet om zich te richten op
enkele scholen. De meeste aandacht ging naar het Revius in Doorn en IVA in Driebergen.
De directie van het Revius is ondersteund bij een groot PV-project op haar nieuwbouw. Naar
verwachting zullen er ruim 1.000 zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw worden geplaatst, het
eerste deel al in 2016 op de nieuwe gymzaal. Een en ander is nog afhankelijk van toekenning van de
begin 2016 aangevraagde SDE subsidie.
Met de directie van IVA zijn in 2015 gesprekken gevoerd om hen bewuster te maken van de kansen
van duurzaamheid. Dit heeft geleid tot het aanvragen van SDE subsidie begin 2016. Daarnaast
overweegt het IVA om actief met energiebesparing aan de slag te gaan, Heuvelrug Energie
ondersteunt met haar netwerk op het gebied van verlichting (geplande start: medio 2016).

2.2 Zonne-energie voor sportverenigingen
De sportvereniging FC Driebergen heeft in 2015 een PVproject met gebruikmaking van de toegekende SDE-subsidie
gerealiseerd. Met een investering in één of meer panelen
hebben de leden van de sportvereniging de plaatsing van 146
panelen op het dak van de nieuwe accommodatie mogelijk
gemaakt.
Bij de tennisvereniging Manger Cats in Driebergen worden in
mei 2016 54 dunne film panelen geplaatst. Dit is een nieuw
type paneel dat met name bij diffuus licht beter rendeert dan
de bekende conventionele polykristallijne panelen..
Met de sportverenigingen Dalto, CKV, HC Doorn en SVMM zijn
vervolgcontacten gelegd om tot PV-projecten te komen. Dit
proces kost weliswaar tijd, maar vordert gestaag. De meeste
sportverenigingen hebben het vastgoed inmiddels bij aparte
stichtingen ondergebracht. Dat maakt de besluitvorming over
PV-projecten ingewikkeld.
Voor SVMM geldt dat het stichtingsbestuur een concreet
voorstel in behandeling heeft en (bij positief besluit) een subsidieaanvraag indient bij de provinciale
CO2 bank.
In 2016 worden de contacten bij de andere sportverenigingen opgevolgd.

2.3 Zonne-energie voor Verenigingen van Eigenaren
In 2015 is een voorlichtingsavond voor VVE’s over PV-projecten georganiseerd. Naar aanleiding
daarvan zijn met een aantal besturen van VVE’s vervolggesprekken gevoerd over de mogelijkheid van
een eigen PV-project. Inmiddels heeft 1 VVE een gezamenlijk PV-project gerealiseerd en hebben 3
VVE’s besloten om stappen te zetten om een projecten realiseren. HÉ ondersteunt hen hierbij, om
tot een goede invulling te komen.
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2.4 Postcoderoos projecten
In 2015 is ingezet op het stimuleren van Postcoderoos projecten in het buitengebied van de
gemeente. Eigenaren van grote daken stellen hierbij hun dak ter beschikking. Particulieren die in
dezelfde of aangrenzende postcodegebied wonen en die willen investeren in zonne-energie maar
geen geschikt dak hebben, kunnen hierin investeren en krijgen hiervoor de opgewekte groene
stroom geleverd.

Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Zon Op Nederland. Inmiddels zijn en worden met een
aantal eigenaren van grote opstallen in het buitengebied verkennende gesprekken gevoerd over een
mogelijke Postcoderoos project. Vaak overwegen deze eigenaren om met SDE+ zelf panelen te
plaatsen.
We zijn in overleg met de gemeente om mogelijkheden te bekijken om projecten te realiseren op
gemeentelijke daken.

2.5 Samenwerking met Econnetic
In 2015 zijn een aantal gesprekken gevoerd met adviesbureau Econnetic uit Driebergen dat ervaring
heeft met het realiseren van PV-projecten op de daken van bedrijven op industrieterreinen. De
gemeente Utrechtse Heuvelrug is gevraagd om een eerste haalbaarheidsstudie mede te financieren
en zo het project opgestart te krijgen. Inmiddels is ook contact met Greenchoice gezocht omdat zij de
verbindende schakel kunnen zijn tussen het aanbod en de lokale vraag. HÉ zal het project
ondersteunen aan de kant van de afnemers: inwoners van onze gemeente die graag lokaal
opgewekte groene stroom willen afnemen.

2.6 Samenwerking met de gemeente
De gemeente is onder de naam ´Heuvelrug duurzaam´ begonnen om actieve steun te bieden bij
projecten van de opwekgroep. Wij hopen daar in 2016 de eerste concrete resultaten van te zien.

2.7 Overig
Regelmatig wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over zonne-energie aan bedrijven en
particulieren. Hierbij gaat het vooral om een globale verkenning van mogelijkheden en rendement.
Partijen beginnen ons steeds meer op dit terrein te vinden.
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3. Duurzaam Wonen in 2035
3.1 Inleiding
Energieneutraal in 2035 betekent ook dat alle 22.000 huishoudens in onze gemeente in 2035 volledig
gebruik maken van hernieuwbare energie. Geen fossiel gas voor verwarming of fossiel opgewekte
elektriciteit. Zonnepanelen, windmolens en de elektrische auto zijn bekende voorbeelden van de
omslag die we doormaken. In onze gemeente zien we steeds meer voorbeelden van woningen die
deze omslag al helemaal of gedeeltelijk gemaakt hebben. De woonervaringen van deze koplopers
werken aanstekelijk. Het woongenot, de woningwaarde en het milieu zijn de grote winnaars ervan.
In 2015 heeft de HÉ werkgroep Duurzaam Wonen diverse activiteiten uitgevoerd vanuit de noodzaak
aan een duurzame woontoekomst met een hogere woonbeleving als resultaat.

3.2 CV-optimalisatie
Zonder het te weten is in 80% van de gevallen de CVinstallatie niet optimaal ingeregeld. Dat kost een gemiddeld
huishouden 150-300 euro per jaar. Maar ook wordt het huis
niet optimaal verwarmd. Doordat de ketel dus harder werkt
dan nodig, slijt hij ook meer dan nodig.
Door een optimale afstelling van de ketel en radiatoren:
• stookt de ketel zuiniger
• is er minder kans op storingen
• verbetert het comfort en de veiligheid
• gaat de ketel langer mee
• wordt er minder CO2 uitgestoten
De werkgroep heeft met het keurmerk OK-CV (www.ok-cv.nl), Natuur en Milieu Utrecht (NMU,
www.nmu.nl) en andere lokale initiatieven onze regio de samenwerking die in 2014 is gestart
voortgezet.
Op vrijdag 9 oktober 2015, de dag van de duurzaamheid heeft Wethouder Hans Nijhof als eerste
inwoner van de Utrechtse Heuvelrug en OK-CV keuring door een lokale installateur met een OK-CV
keurmerk uit laten voeren. Hiervoor ontving hij een certificaat uit handen van Theo Land, voorzitter
van Heuvelrug Energie.
Dit gebeurde tijdens de lokale aftrap van de OK-CV campagne in het Cultuurhuis in Doorn. Met deze
campagne worden bewoners gestimuleerd om hun cv-installatie optimaal te laten inregelen, liefst
door een lokale, OK-CV gecertificeerde installateur.

3.3 Duurzaam Wonen 2035
Gemiddeld 22 woningen per week overzetten op duurzame energie in de komende 20 jaar is nodig
om de doelstelling te halen. Dat vraagt een radicale aanpak. Een opgave en een uitdaging met kansen
op:
• gezondere woningen zonder tocht, vocht op kou; een verbeterd binnenklimaat,
• het beperken van de woonlasten door het omzetten van de jaarlijkse energiekosten in een
investering in wooncomfort, en
• het creëren van innovatie en werkgelegenheid.
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HÉ startte in 2014 daarom samen met een aantal partners het project ‘Duurzaam Wonen 2035’. Het
initiatief Duurzame straat, Stichting Herkenbaar in Transitie en Dorpsgericht Werken Amerongen en
Heuvelrug Energie. Zij willen inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zowel huurders als
woningeigenaren, de mogelijkheid bieden om woningen comfortabeler te maken en tegelijkertijd het
energiegebruik duurzaam te maken. In de loop van 2015 is een conceptplan opgesteld en aan de
gemeente aangeboden. De complexiteit en de inspanning om dit project tot een goed eindresultaat
te brengen bleken voor deze projectgroep van vrijwilligers te groot. Het project is met het opleveren
van het conceptplan beëindigd.

3.4 Duurzaamheidsraad
Op initiatief van HÉ werd in oktober 2015 aan de gemeenteraad en het college van B&W een
openbare oproep gestuurd om gezamenlijk een Duurzaamheidsraad in te stellen. De oproep werd
opgesteld in overleg met burgers, waaronder Herman Wijffels en vertegenwoórdigers van
verschillende politieke partijen. Als gevolg van deze openbare oproep hebben zich diverse burgers
geïnteresseerd getoond.
In de gemeenteraad werd op 12 november 2015 een motie aangenomen waarin het college van
B&W opgeroepen wordt deze oproep te omarmen en verder aan de slag te gaan met lokale
menselijke energie, kennis en ervaring die er al is, voor een gezonde volhoudbare toekomst.
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4. Energielevering: partnerovereenkomst Greenchoice
In december 2014 heeft HÉ met Greenchoice
een partnerovereenkomst getekend. Dankzij
deze overeenkomst kunnen HÉ-leden goed
geprijsde, écht groene stroom uit Nederland en
bosgecompenseerd gas afnemen met een extra
korting van € 17,50 per jaar en gratis
lidmaatschap van HÉ t.w.v. € 10,00. Daarnaast
ontvangt HÉ van Greenchoice voor elk lid dat
Greenchoice-klant is, een bescheiden jaarlijkse
vergoeding. Een belangrijk langere termijn doel
van deze overeenkomst is dat HÉ hiermee een
partner heeft, die op verschillende manieren
kan ondersteunen bij de lokale
opwekprojecten. Daarnaast geeft de
samenwerking een impuls aan het aantal
gezamenlijke leden en klanten en daarmee op
termijn aan een verdere verduurzaming van de
Utrechtse Heuvelrug.
Het belangrijkste doel voor 2015 was om de samenwerking, afspraken en communicatie verder vorm
te gegeven. In eerste instantie gericht op de consumentenmarkt. Na aanvankelijk een voortvarende
start, volgde een periode van vertraging. Uiteindelijk zijn we er dit jaar in geslaagd om een goede
basis te leggen voor een goede samenwerking.
In het afgelopen jaar zijn onder meer de volgende acties uitgevoerd:
• Het ondersteunen van HÉ door Greenchoice bij de beantwoording van operationele en
technische vragen, die speelde bij het ontwerpen en ontwikkelen van PV-projecten.
• Het uitbreiden van onze website met een toelichting op de partnerovereenkomst en de
beantwoording van veel gestelde vragen.
• Het bouwen van een aanmeldpagina voor nieuwe klanten op de Greenchoice website met prijsen productinformatie.
• Het maken van nadere afspraken over en het uitvoeren van de creditering van de klantkorting.
• Het sturen van een mailing door Greenchoice aan al haar bestaande klanten in de Utrechtse
Heuvelrug met een oproep om lid te worden van HÉ en met terugwerkende kracht gebruik te
maken van de partnerovereenkomst.
• Promotie van de samenwerking op het HIER opgewekt evenement in Den Haag.
• Het houden van diverse flyeracties door ons bij diverse HÉ activiteiten, de Kerstmarkt en
biologische supermarkt in Driebergen.
• Het deelnemen van HÉ aan de Greenchoice coöperatiedag voor ideevorming ter intensivering
van de samenwerking met coöperaties.
Deze acties hebben bijgedragen aan het tot stand komen van diverse grote zonneinstallatieprojecten bij een voetbal-, tennisvereniging en een grote onderwijsinstelling. Waarbij
diverse technologieën en overheidsregelingen zoals SDE+ en verenigingssubsidie zijn toegepast.
Daarnaast is het aantal HÉ-leden met 73 toegenomen. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal
leden van 77 naar 150 (medio mei 2016). Van al deze HÉ-leden zijn er 91 klant bij Greenchoice,
waaronder 22 nieuwe klanten.
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5. Communicatie en marketing
De werkgroep communicatie heeft in 2015 helaas afscheid moeten nemen van 3 leden, waarvoor
nog geen vervanging is gevonden. Eind 2015 resteerden er nog slechts 2 leden.

5.1 HÉ in de pers
Er was in 2015 slechts één concrete activiteit waarmee HÉ
op 15 oktober de lokale pers kon halen: De aftrap van de OKCV campagne door wethouder Hans Nijhof. Rond deze aftrap
is in samenwerking met de gemeente een bijeenkomst voor
belangstellende installateurs en burgers georganiseerd. De
wethouder meldde zich hier aan als eerste klant voor een
OK-CV keuring.

5.2 Evenementen en informatiemateriaal
Wegens tegenvallend resultaat in voorgaande jaren en
problemen met de bezetting van kramen op evenementen is
in 2015 aan slechts één evenement deelgenomen: de
jaarlijkse Kerstmarkt op de Kraaybekerhof in Driebergen. Op
deze markt is actief het Greenchoice-aanbod en de OK-CV
campagne gepromoot.
Voor de OK-CV campagne is in samenwerking met de werkgroep Duurzaam Wonen een flyer
ontwikkeld. (zie hoofdstuk 4). Deze flyer is acief door de vrijwilligers van HÉ verspreid.

5.3 Website, nieuwsbrief en sociale media
De wijze waarop HÉ invulling geeft aan de verduurzaming van de energievoorziening is in de
afgelopen jaren veranderd. We denken nu vooral meerwaarde te kunnen creëren door het
ontwikkelingen van initiatieven op het gebied van het slim inkopen van duurzame energie, duurzaam
wonen en energie-opwekking in samenwerking met andere partijen. Om hier vorm aan te geven was
de website hard aan vernieuwing toe, zowel qua inhoud als structuur. Bovendien is in de afgelopen 2
jaar een meer productgerichte vormgeving toegepast. Er is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om
in samenwerking met Stip die vormgeving door te zetten in een nieuwe stijl voor de website.
Vanwege het vele werk is het online gaan van de vernieuwde website uitgesteld tot voorjaar 2016.
In 2015 is er 4 maal een nieuwsbrief verschenen, die elektronisch naar leden en belangstellenden, in
totaal 280 mensen, wordt verstuurd. De onderwerpen liepen uiteen van diverse activiteiten op het
gebied van energiebesparing (waaronder de lancering van de OK-CV campagne) en de aankondiging
van de inspirerende lezing door Talitha Muusse op onze Algemene Ledenvergadering van 1 juni, tot
een verslag van een door HÉ georganiseerde bijeenkomst voor VVE’s over zonnepanelen.
Tenslotte hebben we in 2015 een Facebookpagina voor leden aangemaakt op
www.facebook.com/groups/heuvelrugenergieledenpagina/waar leden van HÉ elkaar kunnen
informeren en discussiëren over ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.
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6. Financiën
6.1 Inleiding
In 2015 is een klein verlies gemaakt. Dit is echter niet verontrustend omdat HÉ beschikt over een
stevige financiële reserve afkomstig van de startsubsidie die de Rabobank in 2013 heeft verstrekt. De
begroting en winst en verliesrekening is in financiële zin bescheiden. Dat is ook niet erg, want HÉ is
een vrijwilligersorganisatie die geen grote financiële verplichtingen aangaat en naar verwachting in
de toekomst ook niet zal aangaan.
De balans van HÉ per 31/12/2015 geeft een beeld van een financieel gezonde organisatie. Een
analyse van de winst- en verliesrekening geeft wel aan dat de inkomsten de komende jaren zullen
moeten groeien om ook op langere termijn gezond te blijven. Meer leden werven (o.a. met het
HÉ/Greenchoice-aanbod) kan hierbij helpen. Dat heeft zich begin 2016 al vertaald in een groei van
het aantal leden met ruim 100. Daarmee is aan de inkomstenkant een meer dan verdubbeling
gerealiseerd.
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6.2 Balans per 31-12-2015
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2014
Euro

31-12-2015
Euro

1.410
1.410

810
810

0
134
134

1.210
122
98
1.430

13.370
13.370

12.329
12.329

14.914

14.569

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Te vorderen omzetbelasting

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene reserve

2.190
2.190

1.798
1.798

374
374

374
374

174
0
244
11.932
12.350

429
0
0
11.968
12.397

14.914

14.569

Overige voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Crediteuren binnenland
Af te dragen omzetbelasting
Af te dragen Vennootschapsbelasting
Overige schulden
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6.3 Toelichting op de balans
ACTIVA
Andere vaste bedrijfsmiddelen
0060 Inventaris per 01-01-20151)
0061 Afschrijving inventaris 2015
Handelsdebiteuren
1300 Debiteuren2)
1620 Te vorderen omzetbelasting
1630 Te vorderen vennootschapsbelasting 2015
Liquide middelen
1100 Rekening-courant bank
1110 Internetspaarrekening
PASSIVA
Eigen vermogen
1420 Algemene reserve3)
Overige voorzieningen
1310 Voorziening calamiteiten4)
Crediteuren binnenland
1500 Crediteuren5)

Euro
1.410
-600
810
1.210
122
98
1.430
766
11.563
12.329
Euro
2.190
2.190
374
374
429
429

Overige Schulden
1964 Vooruit ontvangen omzet
1968 Niet bestede subsidiegelden6)

35
11.933
11.968

Nadere toelichting
1)
De ontwikkeling van de huisstijl en bouw van de website is gerekend tot de inventaris. Hierop
wordt per vol kalenderjaar € 600 afgeschreven.
2)
Betreft nog te innen ledenbijdragen:
*44 tientjesleden á € 10,440
*22 leden via Greenchoice á 35,770
1.210
3)
In 2015 is het resultaat van € -392 toegevoegd aan de algemene reserve van € 2.190.
4)
De calamiteitenvoorziening is getroffen voor de zonnepanelenprojecten van HE. De verkoop van
zonnepanelen via HÉ is in 2014 stopgezet, waardoor de calamiteitenpot in 2015 niet is gegroeid.
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5)
6)

Betreft een uit te keren korting aan 22 leden via Greenchoice á € 17,50 per lid + enkele kleine
schulden.
Dit is het resterend deel van de subsidie van de Rabobank (€ 15.000) geoormerkt voor
bovenlokale activiteiten.

6.4 Winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten
Netto-omzet
Inkoopprijs van de verkopen
Kosten
Afschrijvingen
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving
Bovenlokale activiteiten
Evenementenkosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Kosten van schulden, andere rentelasten en
soortgelijke kosten
Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting

2014
Euro

2015
Euro

4.939
-427
4.512

1.733
-385
1.348

600
67
1.618
50
753
3.089

600
0
451
50
581
1.683

-205
-205

-154
-154

1.219

-490

-584

98

635

-392
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6.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
Netto-omzet
Ledengelden
8000 Verkopen nul7)
8002 Verkopen hoog
8006 Ontvangen rente
Inkoopprijs van de verkopen
7000 Inkopen nul8)
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving
4960 Afschrijving inventaris9)
Evenementenkosten
4115 Evenementenkosten10)
Verkoopkosten
4512 Contributies
Andere kosten
4301 Promotiekosten11)
4601 Bestuurskosten12)
Kosten van schulden, andere rentelasten en
soortgelijke kosten
4505 Bankkosten
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting 201513)

1.405
100
164
63
1.733
-385
-385
600
600
451
451
50
50
436
146
581

-146
-146
-98
-98

Nadere toelichting
7)
Donatie van het Heuvelrugfonds á € 100.
8)
Bijdrage gemeente aan flyer OK-CV.
9)
Afschrijving op de bouw van de website.
10)
Huur vergaderruimte, catering en verzendkosten uitnodiging VVE-bijeenkomst.
11)
Drukkosten flyers en aanpassingen website.
12)
Nieuwjaarsborrel, bloemen voor vertrekkende bestuursleden.
13)
Betreft een reële schatting op basis van de fiscale balans 2015.
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