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ALGEMENE GEGEGEVENS
Statutaire naam : Stichting GreenWish
Adres
: Grebbeberglaan 15
Woonplaats
: 3527 VX Utrecht
Rechtsvorm
: stichting
Opgericht
: 18 juli 2003
Inschrijving KvK : 30190302
Het bestuur van de stichting was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
- A.T. Vegter, voorzitter
- V.J.M.A. van Rijsewijk, penningmeester
- mw. K.J. Staring, secretaris
De Raad van aanbeveling was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
- mw. M. de Boer
voorzitter Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, voormalig Minister van VROM
- P. Blom
directievoorzitter Triodosbank
- mw. F. Halsema voorzitter Stichting Vluchteling
- mw. G. Havertong actrice en theatermaker
- mw. J. Kruijsen
sociaal ondernemer (Ethical Classics), daarvoor 2e kamerlid
- G. Kuneman
directeur CLM
- S. Harchaoui
chef de Mission Society Impact
- T. Wams
directeur vereniging Natuurmonumenten
- H. Wijffels
deeltijd-hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering',
Universiteit Utrecht
- P. Winsemius
lid Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid en bijzonder
hoogleraar management duurzame ontwikkeling Universiteit Tilburg
omschrijving van de activiteiten;
artikel 3 van de herziene statuten d.d. 2 juli 2015,
De doelstelling van de stichting is het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving, door ruimte
te maken voor maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers. De stichting richt zich op mensen die
duurzame initiatieven willen realiseren en organisaties die hen daarbij van dienst kunnen zijn. Voorts heeft de
stichting ten doel alles te doen dat met het leveren van een bijdrage aan een beter klimaat voor duurzame
initiatieven rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
- burgers informatie, inspiratie, en praktische ondersteuning te geven om hun eigen 'groene wens'
te verwezenlijken, dat wil zeggen eigen duurzame projecten vorm te geven;
- contacten te laten ontstaan tussen gelijkgestemden;
- verbinding tot stand te brengen tussen reguliere organisaties en maatschappelijk initiatief op het gebied
van duurzaamheid enerzijds en expertise en wensen van burgers anderzijds;
- activiteiten te ontplooien die het klimaat voor duurzame particuliere initiatieven versterken;
- actief mee te werken aan het leggen van contacten tussen partijen met duurzame initiatieven en
partijen die duurzame initiatieven wensen te ondersteunen, op welke wijze dan ook.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
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BESTUURSVERSLAG OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2017
We zitten in de beginfase van een transitie naar een duurzame wereld. Een transitie is een
verandering, die in geen enkel opzicht lijkt op wat we eerder hebben meegemaakt. De chaos, de
ontwrichting en de onzekerheid zijn voelbaar. Wat we nodig hebben, zijn voorbeelden van hoe de
toekomst eruit zou kunnen zien, goede voorbeelden van ‘de volgende fase’. Maar ook een netwerk van
(middel)grote bedrijven die niet bang is voor de ontmanteling “van het oude” en gemotiveerd is om nieuwe
ontwikkeling te omarmen. En doortastende ambtenaren die de ruimte scheppen (zoals in regels en geld)
om de verandering te versnellen.
Voor een duurzame toekomst moeten we gaan leven vanuit een totaal ander grondbeginsel: leven in
evenwicht met de aarde, met de natuur als basis, in sociale cohesie. Initiatieven laten dit zien, zij
werken vanuit die andere grondbeginselen, zij hebben de toekomst in zich. Maar als we blijven kijken naar
initiatieven met de bril van vandaag, zien we de werkelijke waarde niet. Als we de beweging willen
versterken moeten we ons ook vooral richten op de manier waarop we naar initiatieven kijken,
onze bril, onze grondbeginselen, die bepalen wat we zien. Ze geven ons perspectief voor de volgende
fase. De koers van GreenWish sorteert daar op voor. Haar activiteiten richten zich vooral op het laten zien
van het nieuwe en het leggen van verbindingen met de systeemwereld.
Het bestuur heeft veel waardering voor de manier waarop GreenWish blijft bijdragen aan deze
vernieuwing en zegt dank aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de missie van
GreenWish.
Begroting 2017
Voor het jaar 2017 is een sluitende begroting gemaakt van €80.250. De begrote inkomsten komen alle uit
omzet van projecten passend binnen de missie van GreenWish. Dit deed GreenWish in 2017 in opdracht
van overheden. Voor de uitvoering van projecten huurt de organisatie menskracht in. De vaste lasten van
de organisatie bestonden vooral uit inhuur menskracht, huur van een ruimte (die GreenWish deelt met
een andere organisatie), vergaderfaciliteiten, administratieve ondersteuning, PR en communicatie.
De begroting is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in haar vergadering van 25 november 2016.
Resultaat 2017
Het resultaat voor 2017 komt uit op -/- €439.
Financiële positie per 31 december 2017
Het negatieve resultaat over 2017 wordt in zijn geheel onttrokken aan de algemene reserve. Het eigen
vermogen bedraagt daarmee per 31 december 2017: €55.985.
De jaarlijkse vaste lasten van de stichting bedragen maximaal €20.000 op jaarbasis. Daartoe is een
buffer gereserveerd via de bestemmingsreserve continuïteit. Deze bedraagt per 31 december 2017 €
20.000,--. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2017 € 35.985,-- De algemene reserve kan
worden benut voor investeringen die de missie van GreenWish versterken.
Het saldo onderhanden werk van de projecten vertoont een overschot. Dit is het gevolg van hogere
bevoorschotting dan kosten op lopende projecten.
Personele gegevens
Op 31 december 2017 had GreenWish geen personeel in dienst. De organisatie huurt voor het starten en
uitvoeren van nieuwe projecten menskracht in. De dagelijkse gang van zaken wordt behartigd door de
twee oprichters van GreenWish, Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten.
Bestuur per 31 december 2017
De heer A.T. Vegter (voorzitter)
De heer V.J.M.A. van Rijsewijk (penningmeester)
Mevrouw K.J. Staring (secretaris)
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Werkzaamheden 2017
In 2017 stonden de activiteiten van de stichting in het licht van het versterken van maatschappelijk
initiatief en het leggen van verbindingen met de systeemwereld, met namen lokale, provinciale en
rijksoverheid. GreenWish zocht hierin ook naar nieuwe wegen. Een aantal voorbeelden van projecten die
dit illustreren:
• Samen met onder meer Metaal Kathedraal Utrecht onderzochten we in de praktijk hoe kunst kan
bijdragen aan het faciliteren van maatschappelijk initiatief in opdracht van de provincie Utrecht. Bij dit
project was een tiental Utrechtse initiatieven betrokken, die samen met kunstenaar Ronald van
Dierendonck op een andere manier naar hun initiatief leerden kijken. Van het geleerde is een korte film
gemaakt.
• GreenWish maakte voor de negende keer een analyse van de 488 initiatieven die zijn ingediend bij
Duurzame Dinsdag. Dit trendrapport is breed verspreid en samen met Royal Hashkoning DHV
organiseerde GreenWish een matchmaking markt met ambtenaren van het ministerie van IenW. Tijdens
deze matchmaking markt zijn duurzame verbindingen gelegd tussen initiatieven en rijksoverheid, met als
doel de ambities die verwoord zijn in de Transitieagenda Circulaire Economie te versnellen.
• In opdracht van het Ministerie van EZK werkte GreenWish samen met Drift aan een leertraject
“Werken aan Transities”. Daarin onderzochten ambtenaren en initiatiefnemers samen naar een
versnelling van de energie transitie richting duurzame energie bronnen en een versnelling richting
circulaire economie.
• In de gemeente Den Haag werkte GreenWish aan het begeleiden van initiatiefnemers, die zich met
subsidie van de gemeente inzetten voor een duurzamer Den Haag. Ook hier zette GreenWish zich in om
de relatie te leggen tussen gemeentelijk beleid en initiatiefnemers.
• De NME – sector (natuur en milieu educatie) staat voor een grote herpositionering. Zij zullen hun
werkzaamheden anders moeten gaan inrichten, en veel meer gaan samenwerken met de samenleving in
plaats van eigen projecten uitvoeren. In opdracht van RVO organiseerden we diverse trainingen voor
NME-centra om zich deze werkwijze eigen te maken.
Er zijn veel plekken waar initiatiefnemers ondersteuning kunnen vinden. En dat is precies wat zou moeten,
volgens onze visie. Initiatiefversterking is een vak, waarvan de behoefte in de breedte steeds meer wordt
gevoeld, maar dat volgens ons nog onvoldoende wordt gewaardeerd. Dat is een aandachtspunt voor de
komende jaren.
Juist omdat er meer plekken zijn waar initiatiefnemers terecht kunnen, daalt het aantal initiatiefnemers dat
zich rechtstreeks tot GreenWish wendde voor advies. In 2017 waren dat 17 initiatiefnemers (in 2016
waren dat er 22).
IdealenKompas
Het IdealenKompas is de online marktplaats voor maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap
en ontwikkeld door GreenWish. Het werkt als een datingsite. Het onderscheidt zich van andere platforms,
doordat het (1) initiatiefnemers matcht met aanbieders (en dus meer is dan een zoekmachine of podium
voor initiatieven en (2) het voor gemeenten een instrument is, om zicht te krijgen in welke initiatieven
actief zijn en wat zij nodig hebben. Het is daarmee een heel praktisch instrument om maatschappelijk
initiatief te faciliteren en toekomst bestendig beleid te maken. De praktijk leert dat gemeenten vooral zelf
een eigen platform willen maken. Eind 2017 waren twee regionale marktplaatsen actief: regio Groene
Woud in de provincie Noord-Brabant (gestart in 2015) en www.wijdewolden.nl in de gemeente De Wolden
(gelanceerd in 2017).
Eind 2017 waren er ruim 1350 actieve profielen (aanbieders en initiatieven); vergelijking: eind 2016 1300,
eind 2013 ruim 800, eind 2012 waren dat er ruim 500. Het aantal profielen stijgt licht, desondanks ziet
GreenWish waarde in het instrument. Er worden met enige regelmaat matches gemaakt tussen
aanbieders en initiatieven, en het is een van de grootste digitale verzamelpunten van maatschappelijk
initiatief in Nederland.
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Communicatie
GreenWish bracht in 2017 vier nieuwsbrieven uit en maakte diverse blogs, onder meer over trends uit
maatschappelijk initiatief en verbindingen met de systeemwereld. Bijvoorbeeld: echte innovatie is
ongemakkelijk, het belonen van de koplopers en over het anders financieren van circulaire concepten.
We zetten diverse media in: eigen website, de website van Groen en Doen, en social media. We beheren
diverse accounts die allen het afgelopen jaar licht groeiden in bereik en interactie (twitter (+2550 volgers
voor het GreenWish account, , +2350 voor het Groenendoen account, +1225 voor het IdealenKompas
account), facebook (+600 likes voor GreenWish, +1300 likes voor Groenendoen) en linked in, GreenWish
nieuwsbrieven, GreenWish blogs. Daarnaast maakte GreenWish deel uit van de jury van de ASN
Wereldbankprijs.
Tot slot
In 2016 eindigden we het jaarverslag met de woorden: “GreenWish ziet het als haar rol om het
samenspel tussen initiatieven en organisaties gemakkelijker te laten verlopen, zodat we meer kunnen
genieten van de innovatie in de samenleving. De kunst is hierbij te kijken naar wat de toekomst van ons
vraagt”. Hierop hebben we in 2017 voortgeborduurd. Wij zien vanuit beide werelden (initiatief en
organisaties) een groeiende behoefte aan wederkerige samenwerking. De intentie is er! Maar beide
werelden hebben een andere logica en spreken een andere taal, waardoor elkaar werkelijk verstaan niet
vanzelfsprekend is. Wij kijken er naar uit om –op basis van onze jarenlange praktijkervaring- een bijdrage
te leveren aan het vinden van een gemeenschappelijke taal.
Utrecht, 18 mei 2018,
Dhr. A.T. Vegter (voorzitter)
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (Na resultaatverdeling)
31 december 2017

1 januari 2017

ACTIVA

Materiële vaste activa:
Kantoorinrichting

Vorderingen:
Debiteuren
Vooruitbetaalde/gefactureerde kosten
overig

0

27.376
609
1.890

1.446

3.509
602
2.094
29.875

6.205

Liquide middelen

48.017

72.004

TOTAAL

77.892

79.655
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (Na resultaatverdeling)
31 december 2017

Eigen vermogen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve continuïteit

1 januari 2017

35.985
20.000

36.424
20.000
55.985

Schulden korte termijn:
Onderhanden werk
Te verrekenen BTW
Crediteuren
Overige schulden/passiva

3.882
1.403
805
15.817

TOTAAL
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56.424

15.098
5.527
1.913
693
21.907

23.231

77.892

79.655
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

BATEN
Personele omzet
Bijdrage initiatieven
Rente en overige inkomsten

72.062
400
175
72.637

79.200
1.000
50
80.250

96.425
1.000
335
97.760

57.790
0
3.909
4.895
3.716
1.446
1.320
73.076

61.380
900
5.400
4.686
5.188
1.446
1.250
80.250

75.695
550
4.666
4.824
6.029
2.859
2.600
97.223

(439)

0

(439)

0

0
(439)

0
0

LASTEN
Personele kosten (inhuur derden)
Onkosten vrijwilligers
Huisvestingskosten (incl.opbr.onderhuur)
Kantoorkosten
Organisatiekosten
Afschrijvingskosten
Idealenkompas

RESULTAAT

Voorstel resultaatbestemming;
Algemene reserve
Reservering bestemmingsreserve
continuïteit
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537

0
537
537
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ALGEMENE TOELICHTING
Stichting GreenWish is opgericht per 18 juli 2003. Op 2 juli 2015 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden.
De doelstelling van de stichting is het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving, door ruimte
te maken voor maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers. De stichting richt zich op mensen die
duurzame initiatieven willen realiseren en organisaties die hen daarbij van dienst kunnen zijn. Voorts heeft de
stichting ten doel alles te doen dat met het leveren van een bijdrage aan een beter klimaat voor duurzame
initiatieven rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn gewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar. Dit ten gevolge van het niet meer hebben van personeel in loondienst.
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Tenzij anders vermeld, zijn alle activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde en zijn
gebaseerd op RJ 640 organisaties zonder winststreven.
Materiële Vaste Activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.
Onderhanden werk
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze
kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het
project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het
algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever
kunnen worden toegerekend.
Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een
creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten komen in de staat van baten en lasten tot uitdrukking
in de post ‘personele omzet'.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Baten
Tot de baten worden gerekend de subsidies en opdrachten, alsmede de opbrengsten verkregen uit
verkoop van materialen en andere opbrengsten, die aan het verslagjaar kunnen worden toegerekend.
Lasten
De kosten worden op basis van de historische uitgaafprijs geboekt. Kosten inhuur derden en overhead
worden aan projecten doorberekend naar rato van de aan de projecten bestede uren. Deze doorberekening geschiedt op grond van de overeengekomen tarieven.
Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat voor het lopende boekjaar te onttrekken aan de bestemmingsreserve
continuïteit.
Begroting
Voor het verslagjaar is er sluitende begroting gemaakt van €80.250. Deze is in de vergadering van het
bestuur op 25 november 2016 goedgekeurd.
Bezoldiging bestuur
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017
ACTIVA
Materiële vaste activa
Kantoorinventaris
Stand per 1 januari 2017
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Cum.afschr.desinvesteringen
Afschrijvingen
Stand per 31 december 2017
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden

Totaal

6.532
(5.086)
1.446

6.532
(5.086)
1.446

0
0
0
(1.446)
(1.446)

0
0
0
(1.446)
(1.446)

6.532
(6.532)
0

6.532
(6.532)
0

Afschrijvingspercentage

33%
2017

Debiteuren
Debiteuren/afrekening projecten

Vooruitbetaalde/gefactureerde kosten
Mitros huur januari
Overig

Overige vorderingen
Waarborgsom huur Grebbeberglaan
Overige vorderingen
Liquide middelen
Triodosbank 2121.72.042
Triodosbank spaarrekening 220.508.9250
ASNbank spaarrekening 8539.80.144

11

2016

27.376
27.376

3.509
3.509

609
0
609

602
0
602

1.800
90
1.890

1.800
294
2.094

13.610
3.595
30.812
48.017

47.789
3.592
20.623
72.004
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PASSIVA

2017

2016

Algemene reserve
Beginsaldo
dotatie van Bestemmingsreserve continuïteit
Resultaat exploitatie
Saldo 31 december

36.424
0
(439)
35.985

30.865
5.022
537
36.424

Bestemmingsreserve continuïteit
Beginsaldo
dotatie naar Algemene Reserve
Resultaat exploitatie
Saldo 31 december

20.000
0
0
20.000

25.022
(5.022)
0
20.000

Overige schulden/passiva
Nog te ontvangen facturen
Vooruit gefactureerd Windesheim
Vooruit ontvangen huur My Quest

516
15.000
301
15.817

693
0
0
693

Niet uit de balans blijkende verplichtingen exclusief btw (op jaarbasis):
Huurcontract: huur en servicekosten De Pionier ruimte 2.03b (huur eindigt op 1-7-2018)
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SPECIFICATIE KOSTEN x € 1

LASTEN

realisatie
2017

begroting
2017

realisatie
2016

Huisvestingskosten
Huur + energie
Verzekeringen, belastingen
Onderhoud gebouw/verhuiskosten
Totaal huisvestingskosten

3.325
584
0
3.909

4.447
829
124
5.400

4.068
598
0
4.666

Kantoorkosten
Kantoorartikelen, papier, drukwerk
Automatisering (onderhoud etc.)
Onderhoud CRM/website
Porti, telecommunicatie, kopieerkosten
Totaal kantoorkosten

131
3.986
402
377
4.895

400
3.086
600
600
4.686

373
3.641
390
420
4.824

Organisatiekosten
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Kosten PR
Administratieve ondersteuning
Overig+rente- en bankkosten
Totaal organisatiekosten

452
72
1.127
1.945
120
3.716

700
200
1.488
2.400
400
5.188

452
147
28
2.646
2.756
6.029
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