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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 2021 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 2021 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 2021
Het jaar 2021 is een jaar waarin chaos zich verder manifesteerde en de barsten in de door ons zelf
gemaakt systemen zich verdiepten. We zien dat binnen deze systemen de werkelijke waarde van
initiatieven steeds vaker en beter wordt herkend en erkend. We merken dat er meer mensen zijn, die ook
binnen de instituties als het ware willen “uitbreken”. Zij zijn initiatiefnemer binnen een organisatie en geven
vorm aan de wens om het anders te doen. Dat begint bij een reis naar binnen (‘waarom doe ik wat ik doe,
waar hecht ik aan’). In een combinatie van innerlijke ontwikkeling, moed en ruggensteun brengen ze
beweging in de starre systemen.
Het afgelopen jaar hebben we vooral gezocht naar manieren om de verbinding tussen systeemwereld en
initiatieven te leggen en mensen binnen organisaties van dienst te zien bij hun zoektocht. Bijvoorbeeld via
een purpose traject met de partners van Duurzame Dinsdag en een advies voor de provincie Gelderland
hoe zich te verhouden tot maatschappelijk initiatief (naar aanleiding van het Trendrapport over Gelderse
maatschappelijke initiatieven).
Begroting 2021
Voor het jaar 2021 is een sluitende begroting gemaakt van €62.700. De begrote inkomsten komen alle uit
omzet van projecten passend binnen de missie van GreenWish. Dit deed GreenWish in 2021 in opdracht
van rijk, provincies en gemeenten. 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 14
december 2020.
Resultaat 2021
Het resultaat voor 2021 komt uit op +/+ €34. Er is iets minder omzet gemaakt dan begroot, voor externe
projecten. In het boekjaar is een eenmalige bate geboekt van €6.257 voor een saldo welke nog op een
rekening courant stond bij de ASR van de voormalige pensioenregeling die inmiddels al geruime tijd
geleden is beëindigd. De kosten (voor personele inhuur) waren navenant ook iets lager dan begroot, maar
in evenwicht met de opbrengsten. De kosten voor huur van de ruimte waren lager dan begroot, doordat
we de ruimte konden delen en vanwege een teruggave van teveel betaalde energiekosten. Beide
directieleden hebben een management vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden in het algemeen
belang van de stichting ter hoogte van €3.750.
Financiële positie per 31 december 2021
Het eigen vermogen van GreenWish is opgebouwd uit een algemene reserve en een
bestemmingsreserve continuïteit.
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 2021
€20.000.
De algemene reserve kan worden benut voor investeringen die de missie van GreenWish versterken. Het
positieve resultaat over 2021 wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve.
Daarnaast is €4.046 onttrokken aan de algemene reserve, als zijnde een investering voor het boek dat
GreenWish maakt. Dat is conform de afspraken van de bestuursvergadering van 30 november 2018. Een
totaalbedrag van €15.000 is destijds gereserveerd vanuit de algemene reserve voor de ontwikkeling van
het boek. In de bestuursvergadering van 17 december 2021 is daar nog een bedrag van € 5.000 extra
voor gereserveerd. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 €23.764.
Het eigen vermogen bedraagt daarmee per 31 december 2021: €43.764.
Het saldo onderhanden werk van de projecten vertoont een plus. Dit is het gevolg van hogere
bevoorschotting dan kosten op lopende projecten.

4

Stichting GreenWish
Financieel jaarverslag 2021

Personele gegevens
Op 31 december 2021 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 2021
De heer A.T. Vegter (voorzitter)
De heer V.J.M.A. van Rijsewijk (penningmeester)
Mevrouw K.J. Staring (secretaris)
Werkzaamheden 2021
De werkzaamheden bestonden in 2021 uit het leggen van de verbinding tussen maatschappelijke
initiatieven en organisaties die daar belang bij hebben – de systeemwereld. Projecten waaraan
GreenWish werkte waren onder meer:
- Duurzame Dinsdag, trendanalyse en matchmaking events met onder meer het versnellingshuis
Nederland Circulair. We werken tevens aan de toekomst van Duurzame Dinsdag. Mede door
onze inspanning hebben zich nu meer dan 90 kleine en grote organisaties zich informeel
verbonden rond het platform Duurzame Doorbraak. Doel is om elkaar te helpen meer impact te
maken. De organisaties opereerden als los zand. Duurzame Dinsdag heeft een specifieke plek in
dit landschap, maar mag duidelijker zichtbaar worden.
- Herijking Gelders Klimaatplan. Gelderland heeft een ambitieus klimaatplan opgesteld, maar
Gelderse maatschappelijke initiatieven kregen hierin geen specifieke aandacht. Dat is nu
rechtgezet. We hebben niet alleen een Trendrapport gemaakt, maar ook een advies meegegeven
aan vooral de provinciale organisatie om meer te gaan samenwerken met initiatieven.
- Kledingmonitor. De monitor is al een tijdje klaar, maar de tijd was nog niet rijp om hem in
gebruik te nemen. Merken zijn te huiverig om het oude model van maken, verkopen, weggooien
los te laten. Het ministerie heeft ons gevraagd de kledingmonitor in leven te houden, zodat we het
volgend jaar weer kunnen proberen.
- Ondersteuning gemeente Den Haag bij de subsidieregeling Duurzame Wijkactie Den Haag. Dit
is een langlopende opdracht, waarbij we de gemeente ondersteunen bij de uitvoering van de
regeling. We vangen de vragen af en helpen bij het doen van aanvragen.
Initiatiefversterking
In 2021 hebben 27 initiatiefnemers zich gewend tot GreenWish voor advies (in 2019, 2018 2017 en 2016
waren dat er respectievelijk 7, 22, 17, 16, 17). Het valt op dat meer initiatieven GreenWish benaderen
voor ondersteuning. Het aantal groeit, ondanks dat er meer plekken zijn waar je als initiatiefnemer hulp
kunt krijgen. GreenWish voegt iets toe dat anderen niet doen. Waar andere organisaties zich
waarschijnlijk richten op het meer instrumentele deel (marktverkenning, business plan opbouw), zitten zij
ook op het persoonlijke vlak (hoe sta je als mens in je initiatief).
IdealenKompas
Het IdealenKompas is de online marktplaats voor maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap
en ontwikkeld door GreenWish. Het werkt als een datingsite. Het totaal aantal profielen op het
IdealenKompas is iets gegroeid ten opzichte van gebleven ten opzichte van vorig jaar (1476, vorig jaar
1440).
Communicatie
We zetten diverse media in: onze eigen website, twee tot drie nieuwsbrieven per jaar, blogs en social
media. We beheren diverse accounts op twitter, facebook en linked in. Onze meeste communicatie
verloopt via linked in: persoonlijke accounts van de oprichters, de GreenWish pagina en GreenWish
groep en de groep van Duurzame Dinsdag. Met name op Linkedin is ons bereik en hopelijk daarmee ook
onze impact, gegroeid.
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Tot slot
Initiatiefnemers wijzen de weg naar een meer ecologisch bewustzijn: het besef dat al het leven op aarde
onderling verbonden is, en onderling van elkaar afhankelijk. Het huidige economische systeem is allang
niet meer houdbaar. Het principe van winstmaximalisatie kan eenvoudigweg niet meer leidend zijn in de
nieuwe economie. Initiatiefnemers laten zien dat dat kan en hoe dit werkt. GreenWish blijft zich inzetten
als brug tussen de initiatieven en de systeemwereld, om de toekomst een kans te geven. De missie
Ruimte voor Duurzaam Initiatief blijft nodig.
Utrecht d.d.
Dhr. A.T. Vegter (voorzitter)
Stichting GreenWish
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (Na resultaatverdeling)
31 december 2021

1 januari 2021

ACTIVA

Materiële vaste activa:
Kantoorinrichting

Vorderingen:
Debiteuren
Vooruitbetaalde/gefactureerde kosten
overig

p.m.

14.856
313
1.800

p.m.

10.473
0
1.800
16.969

12.273

Liquide middelen

49.193

59.673

TOTAAL

66.162

71.946
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (Na resultaatverdeling)
31 december 2021

Eigen vermogen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve continuïteit

1 januari 2021

23.764
20.000

27.776
20.000
43.764

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

6.960
1.770
82
13.586

TOTAAL
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47.776

15.731
3.970
4
4.465
22.398

24.170

66.162

71.946
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2019

BATEN
Personele omzet
Rente en overige inkomsten

56.939
6.258
63.197

62.700
0
62.700

67.381
12
67.393

47.040
2.195
3.090
10.238
600
63.163

48.565
4.078
3.187
5.470
1.400
62.700

52.650
3.169
3.293
7.045
1.200
67.357

34

0

34
0
34

0
0
0

LASTEN
Personele kosten (inhuur derden)
Huisvestingskosten (incl.opbr.onderhuur)
Kantoorkosten
Organisatiekosten *
Idealenkompas

RESULTAAT

Voorstel resultaatbestemming;
Algemene reserve
Reservering bestemmingsreserve continuïteit

36

36
0
36

* in deze post is een bedrag opgenomen ad €3.800 voor verstrekte managementvergoeding aan de directie van de stichting
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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 €62.700. Deze is in de vergadering van het
bestuur op 14 december 2020 goedgekeurd.
Bezoldiging bestuur
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2021
ACTIVA
2021
Debiteuren
Debiteuren/afrekening projecten

14.856
14.856

10.473
10.473

313
313

0
0

1.800
0
1.800

1.800
0
1.800

28.797
20.396
49.193

31.277
28.396
59.673

Vooruitbetaalde/gefactureerde kosten
vanbreda

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

PASSIVA

2020

2021

2020

Algemene reserve
Beginsaldo
kosten maken boek
Resultaat exploitatie
Saldo 31 december

27.775
-4.046
34
23.764

31.740
-4.000
36
27.775

Bestemmingsreserve continuïteit
Beginsaldo
Resultaat exploitatie
Saldo 31 december

20.000
0
20.000

20.000
0
20.000

4.010
9.576
13.586

4.465
0
4.465

Overige schulden/passiva
Nog te ontvangen facturen
Vooruit ontvangen/gefactureerd

Niet uit de balans blijkende verplichtingen exclusief btw (op jaarbasis):
Huurcontract: huur en servicekosten De Pionier ruimte 2.12a (huur eindigt op 1-7-2022)
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
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SPECIFICATIE KOSTEN x € 1

LASTEN

realisatie
2021

begroting
2021

realisatie
2020

Huisvestingskosten
Huur + energie
Verzekeringen, belastingen
Totaal huisvestingskosten

1.888
307
2.195

3.668
410
4.078

2.841
328
3.169

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

339
2.213
538
3.090

400
2.300
487
3.187

339
2.572
382
3.293

0
0
1.170
1.404
7.664
10.238

200
120
1.300
1.750
2.100
5.470

452
0
1.080
1.542
3.972
7.045

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