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Voorwoord van het bestuur 

 
Dit betreft het eerste jaarverslag van de Stichting EnergieRijk Houten (STER) en betreft de periode 

vanaf de oprichting van de stichting vanaf 7 december 2018 tot het einde van het kalenderjaar van 

2019. 

 

STER is in 2018 opgericht als inwonersinitiatief. STER wil inwoners van de gemeente Houten met 

informatie en diensten ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. De ambitie van 

EnergieRijk Houten is om zoveel mogelijk woningen versneld energieneutraal en aardgasvrij te 

maken op weg naar 2040. Dit doet EnergieRijk Houten door een vrijwilligersorganisatie op te richten, 

vrijwilligers op te leiden en zo lokale initiatieven en bewoners die in de eigen wijk aan de slag willen te 

ondersteunen met advies. 

 

Dit verslag is bedoeld voor alle partijen waarmee STER samenwerkt inclusief haar eigen vrijwilligers. 

In dit eerste jaarverslag legt het bestuur van STER inhoudelijke en financiële verantwoording af over 

de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten dankzij de verkregen subsidies vanuit de gemeente 

Houten, Duurzaamheidsfonds Houten als ook U-thuis (samenwerking van de Utrechtse gemeenten).  

 

Dit verslag is als volgt ingedeeld: Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de relevante 

organisatiegegevens, de organisatieopbouw en de direct betrokken partijen. In hoofdstuk 2 worden de 

doelstellingen van de organisatie en de ontstaansgeschiedenis kort toegelicht en doet het bestuur 

verslag van de activiteiten en de bereikte resultaten in relatie tot de gestelde doelen. Aan de hand van 

deze gegevens geeft het bestuur tevens een visie op de toekomstige ontwikkeling. De jaarrekening 

over 2018 en 2019 is opgenomen in hoofdstuk 3, waarbij voor de nadere uitsplitsing en toelichting op 

projectniveau naar bijlage 1 wordt verwezen. De begroting en benodigde financiering voor de periode 

2020 komt aan bod in hoofdstuk 4. Het slotwoord en de ondertekening is opgenomen als hoofdstuk 5.  
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1. Organisatie 

 

1.1 Organisatiegegevens 

 
De belangrijkste organisatiegegevens zijn als volgt: 

  

Naam organisatie:      Stichting EnergieRijk Houten  

Adres:        Kleihoeve 2, 3992 NS Houten 

Email:        energierijkhouten@gmail.com  

Vestigingslocatie:      Houten 

Datum van oprichting:      7 december 2018 

Handelsregister KvK Utrecht:     73310492 

Informatienummer (RSIN/Fiscaalnummer):   8594.53.236 

Bankrekeningnummer:      NL80RABO0335721338 

  

1.2  Bestuur 
  

Bij de oprichting van Stichting EnergieRijk Houten (STER) op 7 december 2018 is het bestuur als 

volgt samengesteld: 

  

Voorzitter: dhr. Bart Verhagen 

Penningmeester: mevr. Martine Roza-Molenschot 

Secretaris: mevr. Mirjam Tielen 

  

1.3  Werknemers 

  
EnergieRijk Houten (ERH) heeft geen werknemers in dienst. De activiteiten van de bestuursleden 

vinden om niet plaats. De dagelijkse activiteiten van ERH worden professioneel ondersteund door de 

initiatiefnemer en coördinator Katrin Larsen en op communicatiegebied door Mick Zwart. Beiden 

worden op opdrachtbasis vanuit de ontvangen subsidies betaald.  

 

Daarnaast zijn er coördinatoren voor meerdere specifiek opgezette projecten van ERH: 

- Energievoorbeeldwoningen: Katrin Larsen 

- Warmtescanteam (i.s.m. De Hoeven Energie): Adri de Weijer en Jessica Veen 

- CV-Optimalisatieteam: vacature 

- EnergieBespaarCafé: Geert de Vrieze 

- Warmtepompfietstocht: Ad van Ooijen en Ida Smit 

Deze coördinatoren voor de specifieke projecten werken op vrijwilligersbasis.  

 

1.4  Kascommissie  
  

De kasuitgaven en inkomsten zijn getoetst door de kascommissie die bestaat uit Ric Merckel en Jan 

Boersma, twee vrijwilligers van Energierijk Houten. De kascommissie heeft op 15 juli haar fiat 

gegeven op de financiële boekhouding en de kasuitgaven en inkomsten over de periode van 

oprichting tot en met 31 december 2019. De afgegeven verklaring van de kascommissie is als aparte 

bijlage bijgevoegd (bijlage 2). 
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2. Verslag van het bestuur 

 

2.1 Statutaire activiteiten en doelstellingen 

 
De Stichting EnergieRijk Houten heeft tot doel het bevorderen van de duurzaamheid in de gemeente 

Houten met het oog op het tegengaan en zoveel mogelijk voorkomen van verdere klimaatverandering 

en het bevorderen van een gezonde leefomgeving door inwoners. Vooralsnog ligt de focus op de 

energietransitie, maar het is mogelijk dat de stichting zich in de toekomst gaat bezighouden met 

andere aspecten, zoals klimaatadaptatie of de circulaire economie. De ambitie van Energierijk Houten 

is om de woningen in Houten op grotere schaal en versneld energieneutraal en aardgasvrij te maken 

richting een energieneutraal Houten in 2040. Het inwonersinitiatief EnergieRijk Houten ondersteunt 

daarvoor inwoners in het verduurzamen van hun woning, middels informatie en diensten: voor en 

door bewoners. 

 

De formele doelstelling van de stichting EnergieRijk Houten is in de statuten vastgelegd als: Het 

bevorderen van de duurzaamheid in de gemeente Houten, door middel van energiebesparing, 

duurzame energieopwekking en andere gerelateerde milieuvriendelijke acties. 

De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en heeft geen winstoogmerk.  

 

2.2 Achtergrond van de oprichting 

 
Stichting EnergieRijk Houten is opgericht op 7 december 2018. EnergieRijk Houten is voortgekomen 

uit het succes en de aantrekkingskracht van het wijkinitiatief De Hoeven Energie buiten de wijk De 

Hoeven. Er bleek een Houten-brede behoefte te zijn aan een bewonersinitiatief dat bewoners 

ondersteunt in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Initiatiefnemers van EnergieRijk 

Houten zijn Katrin Larsen, die in de dagelijkse gang van zaken optreedt als algemeen coördinator, en 

Rens de Man die zich medio 2019 vanwege privéredenen heeft teruggetrokken. Deze behoefte aan 

een Houten-breed bewonersinitiatief is besproken aan de Energietafel Houten, een overlegverband 

tussen lokale energie-initiatieven de gemeente Houten en Viveste, en is opgevolgd door een subsidie 

aan te vragen bij Duurzaamheidsfonds Houten voor een tweetal projecten die Houten-breed 

uitgevoerd zouden worden. Deze achtergrond van de oprichting heeft mede tot gevolg gehad dat er 

bij aanvang van EnergieRijk Houten al een grote groep enthousiaste en actieve vrijwilligers was. Het 

Duurzaamheidsfonds heeft een belangrijke rol gespeeld in het mogelijk maken van de start door in 

2018 akkoord te geven op het financieren van deze twee projecten. Ook heeft de gemeente Houten 

een belangrijke rol gespeeld en EnergieRijk Houten financieel op weg geholpen.  

 

De vrijwilligers helpen, informeren en ondersteunen bewoners belangeloos en onafhankelijk bij het 

verduurzamen van hun woningen. Ook ontzorgt EnergieRijk Houten bewoners waar mogelijk door 

middel van collectieve inkoopacties. EnergieRijk Houten werkt samen met andere lokale energie-

initiatieven, de gemeente Houten en Viveste aan de Energietafel Houten en opereert onder auspiciën 

van Stichting EnergieRijk Houten. 

 

2.3 Organisatieplan 
 

Eind 2018 was het mogelijk om de organisatie daadwerkelijk op te zetten: 

- Er was een startsubsidie vanuit de gemeente Houten toegekend in oktober 2018 en een 

projectsubsidie vanuit het Duurzaamheidsfonds voor het opzetten van een vrijwilligersorganisatie. 

Samen zijn deze gedefinieerd als project A Opstarten vrijwilligersorganisatie EnergierijkHouten.   

- Projectsubsidie vanuit Duurzaamheidsfonds Houten voor een project Database 

besparingsadviezen, later hernoemd en gedefinieerd als project B Energievoorbeeldwoningen. Dit 

project heeft als doel om 40 standaardwoningen in Houten van een bespaar/energieadvies te 
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voorzien en hier een deelbare database van te maken zodat vele andere bewoners hier ook hun 

voordeel mee zouden kunnen doen.  

 

In het jaar 2019 zijn hier nog verdere aanvullingen op gekomen: 

- wijkinitiatieven Eiland van Schalkwijk en De Gilde, die via U-thuis subsidie hebben ontvangen: 

gedefinieerd als project C Wijkinitiatief Eiland van Schalkwijk en project D Wijkinitiatief De Gilde. 

Voor het Eiland van Schalkwijk is dit een subsidie die de eilanders op weg helpt om energie-

activiteiten specifiek voor het eiland op te starten, zoals informatie-avonden over energiebesparing 

en isolatie en inzicht bieden in warmteverliezen d.m.v. een warmtecamera. In de wijk De Gilde is 

de inzet om de staat van de daken en dakpannen te onderzoeken met het oog op mogelijke 

vernieuwing na 40 jaar en het leggen van zonnepanelen. 

- verzoek gekregen van Gemeente Houten (op verzoek van de gemeente Utrecht) om een rol te 

spelen bij een onderzoeksproject van het Planbureau voor de Leefomgeving, omtrent 

energiebesparing door inzet van energiedisplays voor een doelgroep van 100 woningen. Dit is 

gedefinieerd als project E: Energiedisplays onderzoeksproject. Er is een aparte begroting 

opgesteld om dit te kunnen uitvoeren en hier is van de gemeente Utrecht via de gemeente Houten 

subsidie voor ontvangen in het voorjaar van 2019.  

- Subsidie aangevraagd in de zomer van 2019 en verleend in oktober van 2019 voor verdere inzet 

op Samenwerking en communicatie energie-initiatieven. Dit is gedefinieerd als project F 

Samenwerking en communicatie energie-initiatieven. Dit is een aanvraag namens EnergieRijk 

Houten, Opgewekt Houten en De Hoeven Energie, waarbij er voor eigen en gezamenlijke 

activiteiten subsidie werd aangevraagd. Voor Energierijk Houten is de inzet om hiermee 

activiteiten, zoals de organisatie van het EnergieBespaarCafé, Thema-avonden, Collectieve 

Inkoopacties, Warmtescans, Cv-optimalisatie, coördinatie en communicatie te realiseren van 

oktober ‘19 tot midden juli ‘20. Gezamenlijk met de andere organisaties is het plan om invulling te 

geven aan een tweewekelijkse duurzaamheidspagina in ‘t Groentje gedurende geheel 2020.  
 

2.4 Activiteiten in 2018 en 2019 
 

Plan en uitvoering 2019 

 

In oktober 2018, na het bekend worden dat er een startsubsidie was, zijn Katrin Larsen en Rens de 

Man begonnen met het opzetten van de organisatie. Destijds waren de volgende activiteiten voorzien 

voor 2019: 

- vinden van 3 of meer bestuursleden 

- formeel oprichten van de stichting en organisatie 

- betrekken van een communicatie professional 

- opzetten van website en logo 

- starten met externe communicatie 

- vinden van vrijwilligers 

- organiseren van 3 verschillende trainingen voor de vrijwilligers 

- oprichten van een team van energie-ambassadeurs 

- doorstarten en uitbreiden van warmtescanteam (in samenwerking met De Hoeven Energie) 

- doorstarten en uitbreiden van CV-optimalisatieteam (in samenwerking met De Hoeven Energie) 

- voortzetten al gestarte project EnergieVoorbeeldWoningen (toen nog Database Energie-adviezen 

geheten) 

- organiseren van thema-avonden organiseren 

- organiseren van eerste collectieve inkoopactie 

- aanjagen van wijkinitiatieven 

- ontwikkelen van nieuwe activiteiten, zoals het EnergieBespaarCafé kort na de start 

- actie deelnemen aan de Energietafel Houten en optreden als sparringpartner voor de gemeente 
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In de loop van winter en vroege voorjaar kwam hier nog een aantal projecten bij namelijk het 

Energiedisplayproject met budget (project E) en ondersteuning voor 2 wijken/kernen, de Gilden en het 

Eiland van Schalkwijk door middel van een Uthuis-subsidie (resp project D en C).  

 

In het voorjaar 2019 was het beschikbare budget voor het opzetten van de organisatie en de 

algemene coördinatie en communicatie op en was er nog geen zicht op vervolgsubsidie. Dit 

betekende dat er na maart/april een aantal zaken (thema-avonden, coördinatie van alle activiteiten en 

externe communicatie) op een lager pitje kwamen te staan en alleen op vrijwillige basis werden 

voortgezet tot er meer duidelijkheid was. Het EnergieBespaarCafé liep door. In het voorjaar en de 

zomer dacht EnergieRijk mee in het ontwikkelen van het Houtense Energieplan. Dit Energieplan 

leidde ook tot de gezamenlijke subsidieaanvraag in de zomer en in oktober 2019 kon er met een 

nieuwe toegezegde subsidie weer volop doorgestart worden.  

 

Dit nieuwe plan bevatte veel van dezelfde elementen als in het lijstje hierboven beschreven, maar dan 

op meer reguliere basis, bv een maandelijkse thema-avond/workshop, meer collectieve inkoopacties, 

maandelijkse nieuwsbrief, meer afstemming. Vanaf november vonden er weer bijeenkomsten plaats. 

 

Hierbij een overzicht van alle activiteiten vanaf de start in 2018 tot eind 2019: 

- november 2018: eerste bestuursvergadering en eerste informatieavond voor geïnteresseerde 

vrijwilligers 

- 7 december ‘18: oprichting Stichting EnergieRijk Houten  

- dec ’18: vervolgavond voor geïnteresseerde vrijwilligers 

- van december tot en met maart: trainingen voor 3 verschillende teams, nl warmtescanteam, CV-

optimalisatie en Energieambassadeurs 

- januari ‘19: nieuwjaarsborrel vrijwilligers 

- januari 2019: start EnergieBespaarCafé (EBC) met een feestelijke opening in Cultuurhuis 

Schoneveld. Daarna elke maand behalve 3 zomermaanden. 

- winter 2018-19: warmtescanteam en CV-optimalisatieteam aan de slag.  

- winter/voorjaar 2019: 10 energiescans bij standaardwoningen uitgevoerd cf. het plan 

EnergieVoorbeeldWoningen 

- februari: pop-up EBC ism evenement HuurdersAdviesRaad en de Energiebus van de Woonbond 

- februari: 1e warmtepompenfietstocht  

- 20 maart: thema-avond Isoleren 

- 20 maart: start Collectieve inkoopactie Isoleren (2 maatregelen) t/m eind april 

- maart: advies energieambassadeurs voor verduurzaming Slim Thuis Woning 

- 28 maart: informatie-avond isolatie in Schalkwijk 

- eind april: start EnergieDisplay project, waarvoor 100 woningeigenaren zijn geworven. Bij 50 

woningen is een energiedisplay geplaatst door vrijwilligers en nog eens 50 bewoners doen mee in 

de controlegroep gedurende een jaar.  

- 11 mei: 2e Warmtepompenfietstocht 

- 2 mei: informatie-avond verduurzaming oude woningen en isolatie Schalkwijk 

- juni: borrel/activiteit vrijwilligers: Bezoek aan Grijs naar Groen in Houten 

- september: deelname aan activiteitenmarkt met prijsvraag  

- september: EBC vanaf deze maand in Bibliotheek Houten-centrum 

- 19 oktober: 3e Warmtepompenfietstocht Houten 

- 28 oktober: informatie-avond Ventilatie Schalkwijk 

- 7 november: vrijwilligersavond met inhoud en borrel 

- 9 november: EBC met prijsuitreiking aan winnaars prijsvraag activiteitenmarkt 

- 11 december: thema-avond isolatie (4 maatregelen) 

- 11 december: start Collectieve inkoopactie Isolatie (Vloer, spouw, glas en kozijnen) t/m 30 april 

2020. 
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PR & Communicatie  

De website is gebouwd en gevuld met informatie om vervolgens zoveel mogelijk traffic te genereren. 

Er is een regelmatige verzending van nieuwsbrieven voor alle geïnteresseerde Houtenaren. Apart zijn 

er nieuwsbrieven speciaal voor de vrijwilligers rondgestuurd met informatie over trainingen, 

workshops, bijeenkomsten en activiteiten. Er is een PR lijst opgesteld met alle beschikbare media en 

contactgegevens waar gebruik van gemaakt kan worden. 

Via de website, social media en lokale gedrukte en digitale media is zoveel en zo vaak mogelijk 

bekendheid gecreëerd. Dit is gedaan door aankondiging en verslaglegging van activiteiten en het 

delen van ervaringsverhalen. Er is gekeken naar de juiste communicatie-uitingen per activiteit/bericht. 

Indien wenselijk en mogelijk is hierbij gebruikgemaakt van extra materialen zoals beeldmerken, 

posters en flyers. 

 

 

2.5 Resultaat op doelstellingen 

 
Vrijwilligers 

Er zijn bij de opstart in 2018 een informatie- en een vervolgbijeenkomst geweest met in totaal 46 

deelnemers, waarvan velen daadwerkelijk actief zijn geworden als vrijwilliger. Eind 2018 is er 

begonnen met vrijwilligerstrainingen voor CV-optimalisatie, Warmtescannen en Energie-

ambassadeurs. Hier hebben 37 vrijwilligers aan deelgenomen. Daarnaast is er door velen ook aan 

externe trainingen en bijeenkomsten deelgenomen in Utrecht en Wijk bij Duurstede. 

In 2019 zijn er in totaal 43 vrijwilligers actief geweest en nog eens ongeveer 10 mensen hebben hun 

belangstelling kenbaar gemaakt. Deze mensen zijn in verschillende teams/activiteiten actief geweest 

en sommigen in meerdere teams. Ieder team spreekt onderling af om een en ander goed te laten 

verlopen. Voor alle vrijwilligers is er een goed bezochte nieuwjaarsborrel gehouden in de 

Krachtfabriek, in juni een excursie naar Grijs naar Groen in Houten en in november ‘19 was er een 

teamavond met borrel. Iedere keer waren er rond de 20-25 mensen aanwezig.  

Via de vrijwilligers whatsapp groep wordt over allerlei ad hoc relevante zaken en informatie 

uitwisseling contact gehouden. Daarnaast hebben alle teams en activiteiten eigen whatsapp groepen 

om met elkaar te communiceren over subonderwerpen en een en ander gezamenlijk te organiseren. 

Via het netwerk worden nieuwe vrijwilligers enthousiast gemaakt. Ook worden via de nieuwsbrieven 

en op de website en de social media gericht oproepen gedaan voor nieuwe vrijwilligers. 

 

PR en Communicatie  

Logo en huisstijl zijn eind 2019 afgerond. Er is een roll-up banner gemaakt die gebruikt wordt bij alle 

activiteiten van ERH. Met behulp van een technisch onderlegde vrijwilliger is de website-structuur 

opgezet en de website is actief gevuld met informatie. Het streven is om de website zo up-to-date 

mogelijk te houden en met de beschikbare tools zo goed mogelijk te optimaliseren voor de 

zoekmachines. 

In 2019 heeft de website bijna 10.000 totaal aantal bezoekers (aantal keer bekeken) gehaald. 

De website heeft in 2019 gemiddeld 230 unieke bezoekers per maand getrokken, met een hele 

duidelijke daling in de drie zomermaanden (juni: 97, juli: 85 en augustus: 94) om daarna weer te 

stijgen tot een hoogte van 508 in december 2019. In 2019 zijn 5 (april, mei, juni, november, 

december) algemene digitale nieuwsbrieven via Mailchimp verstuurd naar een adressenlijst die startte 

met ca. 300 geadresseerden en eind 2019 500 adressen bevatte. Op facebook zijn er 68 uitingen 

gedaan en waren er eind 2019 105 volgers. Door gebruik te maken van verschillende media en 

kanalen en een uitbreiding van onze netwerken zijn meer en nieuwe doelgroepen bereikt. ERH weet 

in 2019 (gestart eind 2018) ruim 40 keer de lokale pers (Groentje en Trefpunt) te halen met artikelen 

en oproepen. Daarnaast worden de berichten ook regelmatig doorgeplaatst op onshouten.nl en maakt 

Omroep Houten een leuk filmpje van de opening van het Energie Bespaar Cafe. Van al deze uitingen 

is een persarchief bijgehouden.  

 



9 

Voor het aankondigen van terugkerende activiteiten zijn posters gemaakt en verder worden 

beeldmerken gemaakt om deze activiteiten meer bekendheid en zichtbaarheid te geven. In eerste 

instantie: isoleren en Energie BespaarCafé. Er is deelgenomen aan de jaarlijkse Houtense 

Activiteitenmarkt in september ‘19. De stand is door een grote groep vrijwilligers bemenst (in de 

regen) en een prijsvraag daagt bezoekers (waaronder de nieuwe burgemeester) uit over hun 

energieverbruik na te denken. Er is een algemene flyer gemaakt om uit te delen op thema-avonden 

met informatie over de reguliere activiteiten.  

 

Met de aanvraag van de nieuwe subsidie in zomer 2019 is ook de wens uitgesproken een 

gezamenlijke Duurzaamheidspagina in het Houtens Nieuws (‘t Groentje) op te richten waarop de 

diverse initiatieven van de EnergieTafel hun nieuws een vaste plaats kunnen geven. 

Onderhandelingen hiertoe zijn eind 2019 opgestart. Het streven is om per 1-1-2020 hiermee van start 

te kunnen gaan. 

 

Activiteiten en projecten 

In 2019 ging het EnergiebespaarCafe (EBC) feestelijk van start met een officiële opening door de 

voorzitter en de wethouder. In totaal was het EBC 9x open: in januari, februari, maart, april en mei in 

Cultuurhuis Schoneveld in Houten-zuid. Het EBC is in juni wegens het mooie zomerweer afgelast. 

Omdat de beoogde doelgroep meer in Houten-noord en -centrum woont en actief is, is besloten het 

EBC te verplaatsen naar de bibliotheek op het Rond startend vanaf september. Sindsdien is de 

opkomst hoger dan in Schoneveld het geval was.  

In februari was er nog een extra pop-up EBC in samenwerking met een evenement van de 

HuurdersAdviesRaad en de Energiebus van de Woonbond. Totaal waren er 62 bezoekers in 2019, 

met gemiddeld 5-8 bezoekers per keer. 

 

Er vonden 2 themabijeenkomsten plaats in de raadszaal van het gemeentehuis met 205 bezoekers 

in totaal. Thema’s waren isolatie en ventilatie. Deze bijeenkomsten waren gekoppeld aan de start van 

2 collectieve inkoopacties en een markt met leveranciers en stands van de eigen teams, zoals het 

warmtescan team, de energie-ambassadeurs en voor CV-optimalisatie. 

 

In 2019 zijn er 2 collectieve inkoopacties Isolatie geweest. De eerste inkoopactie richtte zich op 

twee maatregelen (isoleren vloer en spouw) en liep van feb-april ‘19. Hierop zijn 87 aanmeldingen 

gekomen voor totaal 124 maatregelen. Uiteindelijk zijn er via deze actie 54 maatregelen uitgevoerd. 

Het kan zijn dat er na de meting meer offertes ook uitgevoerd zijn, dat is onbekend. We vermoeden 

dat mensen die interesse hebben in een maatregel grotendeels (80%) deze maatregel wel wilden 

laten uitvoeren, maar mogelijk een andere leverancier opdracht hebben gegegeven. In die zin kunnen 

we stellen dat er hoogstwaarschijnlijk ongeveer 100 maatregelen getroffen zijn. De volgende 

collectieve actie met aanbiedingen voor 4 verschillende maatregelen (vloerisolatie, spouwisolatie, glas 

en kozijnen) begon in december ‘19 en liep door tot eind april ‘20. In december 2019 waren er 28 

aanmeldingen voor 48 maatregelen. Hier zijn nog geen uitvoeringscijfers van bekend. 

 

Er zijn in 2019 27 warmtescans uitgevoerd bij bewoners en daar zijn nadien schriftelijke rapportages 

van gemaakt. De huisbezoeken werden steeds in duo’s gedaan in verband met de hantering van 

camera en bouwlamp. Er waren 14 mensen actief in het warmtescanteam.   

 

Er hebben 19 CV-optimalisatiebezoeken plaatsgevonden, waarbij 16 CV-optimalisatiemetertjes zijn 

verkocht (voor 8 huizen). Ook deze huisbezoeken van 1 tot 2 uur ieder werden in duo’s gedaan. Hier 

waren 6 mensen actief in de uitvoering.  

 

In februari, mei en oktober vond op een zaterdagmorgen een Warmtepompenfietstocht plaats met 

in totaal 56 unieke bezoekers. Er werd (behalve de 1e keer) iedere keer in 3 groepen gefietst en 
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onderweg zijn 3 verschillende woningen met warmtepomp bezocht. De fietstocht is een 

samenwerking van ERH met De Hoeven Energie. 

 

Het EnergieVoorbeeldWoningenproject dat in 2018 gestart was als project Database 

Energiebesparen heeft een 10-tal woningen bezocht en energetisch doorgemeten. Er is voor één 

woning een conceptrapport geschreven. Omwille van de leesbaarheid en efficiëntie is ervoor  

gekozen om het rapport in te korten en niet-woningspecifieke informatie op de website te publiceren. 

Er is ook gestart met het opzetten van een webpagina voor dit project. De overige rapportages 

worden in 2020 verder afgerond. In 2019 waren er rond de 48 aanmeldingen (inclusief overlap in 

wijken en type huizen) waar nog verder uit geselecteerd moest worden. 

 

Er zijn 2 nieuwe wijkinitiatieven gestart. Op het Eiland van Schalkwijk ging een groep van 5 

bewoners uit Schalkwijk en Tull en ‘t Waal enthousiast aan de slag met een aantal 

informatiebijeenkomsten voor bewoners over isolatie, ventilatie en zonne-energie. EnergieRijk Houten 

heeft hen ondersteund in het beginproces, bij de ideevorming, het schrijven van een subsidievoorstel, 

de externe communicatie en met sprekers. Op het Eiland hebben ze in 2019 zes thema-avonden 

georganiseerd met in totaal 133 (deels wederkerende) bezoekers. Daarnaast zijn ze met een nieuwe 

warmtescancamera aan de slag gegaan in samenwerking met het team van EnergieRijk Houten. 

In de Gilden is de initiatiefnemer met een aantal medebewoners een onderzoek gestart naar de 

kwaliteit van de dakpannen in deze 40 jaar oude wijk en de mogelijkheden om daken te 

verduurzamen alvorens er zonnepanelen op te leggen. Dit onderzoek wordt pas in 2020 afgerond. 

Beide projecten lopen door tot en met juni 2020. 

 

Het Energiedisplayonderzoeksproject zal pas eind 2020 onderzoeksresultaten leveren, zodra de 

data van deelnemers in het hele land verwerkt zijn. We hebben 100 deelnemers geworven, de helft 

als controlegroep, de andere helft ontving een energiedisplay dat door een team van 8 vrijwilligers is 

geïnstalleerd. 

 

Netwerk & context 

Er is aan de bijna maandelijkse bijeenkomsten van de Energietafel Houten deelgenomen. Daarnaast 

is er ook meegedacht aan het Houtense Energieplan dat de gemeente Houten in 2019 heeft 

opgesteld. Via de samenwerking aan de Energietafel Houten zoekt ERH actief de verbinding op met 

andere organisaties en zullen we in 2020 kijken hoe we dit verder kunnen uitbreiden door gezamenlijk 

ook bijeenkomsten te organiseren.  

 

2.6 Visie op de toekomst 
 

Voor 2020 en verder wil het bestuur graag de werkzaamheden voortzetten en meer inwoners 

bereiken voor het verduurzamen van hun woningen. Dit vraagt echter om een structurele 

ondersteuning vanuit de gemeente om de coördinatie en communicatie-inzet professioneel in te 

kunnen blijven zetten.  

 

Eind 2019 heeft ERH in samenwerking met twee andere energie-initiatieven Opgewekt Houten en De 

Hoeven Energie een subsidie ontvangen vanuit de gemeente voor verdere Samenwerking & 

communicatie vanuit de energie-initiatieven. Dit is gedefinieerd als project F. Met deze subsidie is het 

mogelijk om meer aan ‘outreach’ te doen door elke twee weken een duurzaamheidspagina in het 

Houtens nieuwsblad ‘’t Groentje’ te plaatsen en mensen zo te attenderen op de mogelijkheden voor 

het verduurzamen van hun woningen. Ook heeft Energierijk Houten de gemeente geholpen bij de 

subsidieaanvraag bij het ministerie van BZK voor de Regeling Reductie Energiegebruik. Een groot 

deel van de activiteiten die in dit voorstel zijn opgenomen zullen door Energierijk Houten worden 

uitgevoerd in 2020.  
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Om de ambitie die de gemeente samen met haar samenwerkingspartners heeft neergelegd in het 

door de gemeenteraad vastgestelde Energieplan te realiseren, is echter structurele inzet en financiële 

ondersteuning nodig. Dit blijft een aandachtspunt voor het bestuur om hier proactief over in contact te 

blijven met de gemeente Houten.  
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3. Jaarrekening 

 

3.1 Verantwoording en grondslagen 

 

Uitvoering 
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 en 2019 van Stichting Energierijk Houten gevestigd te 

Houten is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur op basis van gegevens van de 

financiële administratie van de stichting. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van 

die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.  

 

Grondslagen voor de waardering van de balans    

 

Algemeen       

De activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij anders vermeld.       

 

Materiële vaste activa        

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen die 

zijn bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs.      

 

Vorderingen       

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk verminderd met 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.  

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 

Algemeen       

Het netto resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en de kosten & afschrijvingen 

over het boekjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingssystemen. Een positief 

netto resultaat aan het einde van het boekjaar betekent dat de verschillende deelprojecten nog niet 

zijn afgerond en doorlopen in het jaar 2020.        

 

Belastingplichtigheid        

Voor STER geldt dat er geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, 

inhoudingsplicht voor de loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Dat 

betekent dat STER ook geen aangifte hoeft te doen voor de omzetbelasting, de loonheffingen of de 

vennootschapsbelasting.  

 

3.2 Balans per 31 december 2019 

 

Activa en passiva 

Hieronder is uitgesplitst per project de balans opgenomen met Activa en Passiva.  
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3.3 Winst- en verliesrekening over 2018 en 2019 

 
Hieronder is uitgesplitst per project de winst- en verliesrekening opgenomen met Inkomsten en 

Kosten & afschrijvingen.  

 

 
 

 

3.4 Samenvatting vanuit het bestuur 
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In bijlage 1 is een nadere uitsplitsing te vinden op projectniveau zowel op balansniveau als ten 

aanzien van de winst- en verliesrekening. Daar is tevens een korte beschrijving opgenomen van de 

resultaten als ook afzetting t.o.v. de oorspronkelijke begroting.  

 

 

4. Begroting 2020 
 

Hieronder is de begroting opgenomen voor het uitvoeren van de activiteiten in 2020. Een deel van de 

activiteiten uit de projecten loopt door m.u.v. project E dat het afgelopen boekjaar is afgerond. Het 

grootste deel van de activiteiten voor 2020 wordt bekostigd uit de verkregen subsidie voor project F. 

Daarnaast is inzet voorzien gericht op activiteiten vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik 

bewoners, waar in 2020 nog budget voor volgt vanuit de door het ministerie van BZK goedgekeurde 

subsidieaanvraag van de gemeente Houten. 

 

        

 Project 

A: Opst. 

Vrijw.org

. ERH 

B. 

Energie 

vb-wo- 

ningen 

C. Wijkin. 

Eiland 

van 

Schalk- 

wijk 

D. 

Wijkin. 

De Gilde 

F. 

Samenw. 

& Comm. 

energie-in. 

G. RRE- 

activitei-

ten  Algemeen 

Resterend te 

besteden budget € 424 € 2.048 € 7.800 € 1.252 € 3.300 € 68.370 € 0 

Inkomsten € 1420 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 93.000 

Omzet - warmtescans € 1000 - - - - - - 

Omzet - CV 

optimalisatie € 420 - - - - - - 

Kostprijs - CV meters -  - - - - - 

Fondbestemming 

inkomsten - - - - - - € 93.000 

Kosten & 

afschrijvingen € 470 € 1.906 € 7.800 € 1.252 € 3.300 € 68.370 € 93.000 

Fondbestemming 

projectuitgaven - € 1.107 € 7.800 € 1.252 € 3.300 € 68.370 € 93.000 

Algemene kosten - 

bankkosten € 120 - - - - - - 

Algemene kosten - 

overig € 350 - - - - - - 

Afschrijvingen - € 799 - - - - - 

Verwacht netto 

resultaat € 1.374 € 142 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

        

 Project 
A: Opst. 

Vrijw.org

. ERH 

 
C. Wijkin. 

Eiland 

van 

D. 

Wijkin. 

De Gilde 

F. 

Samenw. 

& Comm. 

G. RRE- 

activitei- 

ten Specificatie: Algemeen 

B. 

Energie 
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vb-wo- 

ningen 

Schalk- 

wijk 

energie-in. 

Fondsbestemming 

projectuitgaven - € 1.107 € 7.800 € 1.252 € 3.300 € 68.370 € 93.000 

Coördinatie-inzet - - - - - € 13.222 € 41.750 

Communicatie-inzet - - - € 300 - € 9.334 € 27.500 

Duurzaamheidspagin

a 't Groentje      € 19.000 - 

Website & Promotie - € 300 € 600 - - - € 2.500 

Bijeenkomsten en 

zaalhuur - € 300 € 200 € 352 € 800 - € 5.250 

Opleidingskosten - - - - - - € 1.000 

Materialen aanschaf - € 200 - € 600 - - € 7.000 

Overige - €307 € 400 - - € 27.000 € 4.500 

Energieadviezen - - € 6.600 - € 2.500 - € 3.500 

Totaal € 0,00 € 1.107 € 7.800 € 1.252 € 3.300 € 68.556 € 93.000 

Nog te bestemmen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 186 € 0 
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5. Slotwoord en ondertekening 
 

Het bestuur kijkt terug op een energierijk jaar waarin heel veel activiteiten zijn opgepakt. De 

belangrijkste activiteit om te memoreren en die tevens de kern vormt van Energierijk Houten is het 

opzetten en opleiden van een vrijwilligersorganisatie die bewoners in de gemeente Houten verder kan 

helpen en adviseren bij het verduurzamen van hun woningen. Want zonder onze enthousiaste en 

capabele vrijwilligers zouden we dit niet hebben kunnen bereiken! Katrin Larsen heeft hierin een 

uitzonderlijke rol vervuld om dit professioneel vorm te geven en de vrijwilligers te ondersteunen waar 

nodig. Maar ook op communicatie-terrein is veel opgezet en bereikt: een professionele website is 

opgezet, de nodige nieuwsbrieven zijn gemaakt voor de vrijwilligers maar ook voor de inwoners van 

Houten en verder zijn alle activiteiten vanuit Energierijk Houten professioneel ondersteund vanuit 

onze communicatie professional Mick Zwart. Het bestuur wil daarom onze vrijwilligers en Katrin en 

Mick hartelijk bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Wij kijken samen met jullie uit naar een 

energierijk vervolg.  

 

 

Bart Verhagen, voorzitter 

 

 
 

 

Mirjam Tielen, secretaris 

 

 
 

 

Martine Roza, penningmeester 
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Bijlage 1 Nader uitsplitsing op projectniveau van Balans en Winst- 

en Verliesrekening.  
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Bijlage 2 Verklaring kascommissie.  
 

 


