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Voorwoord van het bestuur 

 

Stichting EnergieRijk Houten (STER) is een vrijwilligersorganisatie van bewoners voor bewoners met 

de ambitie om de Houtense woningvoorraad te helpen verduurzamen tot energieneutraal en 

aardgasvrij in 2040.  Dit doet EnergieRijk Houten (ERH) door bewoners voor te lichten over 

energiebesparing en - opwek, te ontzorgen door de organisatie van collectieve inkoopacties voor 

isolatiemaatregelen, zonnepanelen enz. ERH staat zoveel mogelijk een wijkgerichte aanpak voor, 

zodat de afstand tot de bewoners klein is en daardoor de drempels laag. Actieve vrijwilligers worden 

opgeleid om bewoners/groepen gedegen en onafhankelijk te ondersteunen. 

2021 was wederom een jaar dat getekend werd door corona. Deze situatie trok een stevige wissel op 

de flexibiliteit van alle betrokkenen, een vijftigtal vrijwilligers, de twee ZZP’ers en de bestuursleden. 

Allerlei acties werden noodgedwongen omgezet naar online meetings of telefonische contacten. Op 

de momenten dat er toch weer wat mogelijkheden waren, zijn er toch nog bijeenkomsten 

georganiseerd en hebben we elkaar weer opgezocht. Zo waren er enkele teambijeenkomsten in de 

openlucht; deze bijeenkomsten zijn erg belangrijk om de onderlinge band en saamhorigheid te 

verstevigen. 

De twee professionals, Katrin Larsen en Mick Zwart, hebben veel werk verzet om alle projecten 

succesvol uit te voeren. We zijn hen dank verschuldigd voor hun grote flexibiliteit. 

In 2021 nam Adri van der Ven na een half jaar helaas alweer afscheid van het bestuur, waarna in het 

najaar gelukkig twee nieuwe bestuursleden welkom geheten konden worden, t.w. Geurt Breukink, 

die al actief was als energie ambassadeur en Arend van der Marel, die het penningmeesterschap 

overnam van Martine Roza. Martine heeft daarmee haar dubbelfunctie kunnen opgeven en zij blijft 

voorzitter. 

Ondanks corona zijn er veel projecten en acties uitgevoerd en kunnen we terugkijken op een goed 

jaar voor ERH. 

In dit verslag is te lezen wat er is gedaan binnen EnergieRijk Houten. Het verslag is bedoeld voor alle 

partners waarmee ERH samenwerkt maar zeker ook voor haar eigen vrijwilligers. In dit verslag legt 

het stichtingsbestuur inhoudelijke en financiële verantwoording af over de activiteiten en resultaten 

in 2021.  Het werk kon uitgevoerd worden dankzij subsidies van gemeente Houten, RVO, het 

Duurzaamheidsfonds Houten en een bijdrage van Woningcorporatie Viveste. 

In hoofdstuk 1 staan de relevante organisatie gegevens. Hoofdstuk 2 zoomt in op de activiteiten en 

geeft een doorkijkje waar ERH naar toe wil. In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van de 

jaarrekening als ook de begroting. Hoofdstuk 4 bestaat uit een kort slotwoord en ondertekening van 

het geheel door het bestuur. 
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1. Organisatie 

 

Organisatiegegevens 

Naam:   Stichting EnergieRijk Houten (STER) 
Adres:   Robiniahout 15 
Plaats:   3991 MX Houten 
e-mail:   energierijkhouten@gmail.com 
Vestigingslocatie: Houten 
Datum oprichting: 07-12-2018 
KvK nummer:  73310492 
RSIN/fiscaal nummer: 8594.53.236 
Banknummer:  NL80RABO0335721338 
 

Bestuur 

In 2021 was het bestuur als volgt samengesteld: 
- Martine Roza-Molenschot: penningmeester en voorzitter 
- Mirjam Tielen: secretaris 
- Arend van der Marel: penningmeester per 20-11-21 
- Gerrie Schoenmakers : algemeen bestuurslid 
- Ben Sijtsma: algemeen bestuurslid 
- Geurt Breukink: algemeen bestuurslid per 21-11-21 
- Adri van der Ven: algemeen bestuurslid tot 19 -06-21 

 

Uitvoering 

De STER Houten heeft geen mensen in dienst. Wel werken er twee ZZP-‘ers op opdrachtbasis; zij 

worden betaald vanuit ontvangen (project)subsidies en een basis subsidie. Katrin Larsen is als 

coördinator verantwoordelijk voor alle projecten en diensten, samen met een grote groep van zo’n 

50 vrijwilligers die een groot deel van de activiteiten van EnergieRijk Houten (ERH) uitvoeren. Mick 

Zwart neemt alle communicatie zaken van ERH voor haar rekening. 

Daarnaast zijn er team coördinatoren op vrijwillige basis voor enkele specifieke projecten van ERH. 
Warmte scan team:  Jessica Veen en Gerrie Schoenmakers 
Energie bespaar café:  Geert Vrieze 
CV optimalisatie team:   Frans Putker 
Warmtepomp fietstocht:  Ad van Ooijen en Niko Portegies 
Energievoorbeeldwoningen:  Mirjam Tielen 

 

Kas commissie 

De boekhouding is voor 2021 gecontroleerd door Rudi Vissenberg en Aad de Jonge. 
Ze gaven hun fiat op 6 mei 2022. De bevindingen van de kascommissie zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

  

mailto:energierijkhouten@gmail.com
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2. Inhoudelijk verslag 

 

Achtergrond 

De formele doelstelling van ERH is het bevorderen van de duurzaamheid in de gemeente Houten, 

door middel van energiebesparing, duurzame energie opwekking en andere gerelateerde 

milieuvriendelijke acties (statuten). De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemeen 

belang en heeft geen winstoogmerk. 

De ambitie van ERH is om de Houtense woningvoorraad versneld energieneutraal en gasvrij te 

maken. Het inwonersinitiatief ondersteunt daartoe inwoners met het verduurzamen van hun woning 

via informatie en diensten, voor en door inwoners! 

Nadat eind 2018 de STER werd opgericht, kon in 2019 een enthousiaste start gemaakt worden met 

diverse activiteiten en projecten, financieel ondersteund door het Duurzaamheidsfonds Houten (DfH) 

en de gemeente Houten. In 2020 groeide het aantal projecten en diensten met o.a. wijkacties en een 

twee-wekelijkse Duurzaamheidspagina in het Groentje (i.s.m. andere Houtense initiatieven). Net als 

iedereen kregen wij ook met de effecten van corona te maken, die om allerlei aanpassingen vroegen 

en soms tot uitstel leidden. Tegelijkertijd schakelden ook wij over op allerlei online meetings die voor 

veel activiteiten ook een prima manier bleken te zijn. In 2021 werd deze werkwijze voortgezet. Een 

speciale subsidie uit de landelijke Regeling Reductie Energie (RRE) kon worden ingezet voor diverse 

besparingsactiviteiten. Dit project liep vanwege corona langer dan gepland, van eind 2019 tot eind 

2021. In 2021 waren ook diverse collectieve inkoopacties, waarbij bijvoorbeeld binnen het project 

‘Heel Houten in de zon’ uiteindelijk meer dan 1500 PV panelen op Houtense daken konden worden 

geplaatst. 

Met behulp van de uitbreiding van het bestuur kon ERH in 2021 verder professionaliseren. Zaken 

rond de wettelijke richtlijnen van de AVG en de WBTR werden goed op schrift gesteld met strikte 

afspraken rond regelmatige evaluatie. Daarbij maakten we ook een analyse van de risico’s die ERH 

mogelijk loopt. Tenslotte is er een missie, visie en strategie document opgesteld. 
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Vrijwilligers 

De vrijwilligers zijn het belangrijkste kapitaal van ERH. Daarom hebben we met inachtneming van de 

corona maatregelen toch enkele sociale bijeenkomsten voor hen georganiseerd, in de zomer een 

buitenborrel, en tijdens de zware maanden zoombijeenkomsten en een attentie rond de kerst. 

Daarnaast zorgden we via de regelmatige teamupdates dat de vrijwilligers goed op de hoogte bleven 

van wat er allemaal gebeurde c.q. wat de plannen waren. 

Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft nodig, zeker bij onze stevige ambities. We proberen in 

iedere wijk een paar ‘trekkers’ te vinden, omdat we zo dicht mogelijk bij de bewoners willen staan. 

En wat helpt beter dan dat buurtgenoten die rol oppakken? In 2021 zijn heel gericht vrijwilligers 

geworven in twee wijken. 

 

Scholing 

Voor het tweede jaar hebben we een eigen cursus Warmte en Vocht van 6 avonden op locatie 

uitgevoerd voor 13 energie-ambassadeurs uit Houten, Eiland van Schalkwijk en Zeist. Er is een online 

warmtescan-cursus geweest voor 17 warmtescan-vrijwilligers uit Houten en Schalkwijk. Vrijwilligers 

hebben ook deelgenomen aan verschillende cursussen en workshops in de regio, zowel online als op 

locatie. Ook namen verschillende vrijwilligers deel aan het online landelijke congres ‘Aardgasvrij’. 

 

Activiteiten ERH 

Vaste diensten van ERH zijn inmiddels geworden: 

1. het EnergieBespaarCafé waarbij onze Energie-ambassadeurs met hun kennis en ervaring mede 

inwoners adviseren. De gesprekken vonden plaats in de bibliotheek (voor zover dat kon in 2021) of 

kregen de vorm van keukentafel/tuin- of belgesprekken. Er is zeer flexibel op de vraag van bewoners 

ingespeeld door de vrijwilligers. 

2. CV-optimalisatie, online bewonersgesprekken in kleine groepjes, die steeds beter bezocht werden, 

waar 54 huishoudens aan meededen, aangevuld met de actie ’Zet ‘m op 60’. 

3. het Warmtescan team dat op verzoek de grote warmtelekken van huizen toont, verzorgde in de 

wintermaanden 61 warmtescans; 

4. het verder aanvullen van EnergieVoorbeeldWoningen met InspiratieWoningen die buren in 

soortgelijke woningen kunnen informeren over en vooral inspireren tot te nemen maatregelen. Deze 

voorbeelden staan op de website op de kaart van Houten aangegeven. 

Daarnaast zijn o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• De collectieve inkoopactie isolatie: met 97 aanvragen van bewoners voor 168 maatregelen 

van jan t/m eind maart 2021. Er is nadien een evaluatie uitgevoerd onder de bewoners. 

• Organisatie van extra thema-avonden, waaronder zes zonne-avonden. 

• De wijkaanpak in de Sloten: ondersteuning bij de uitvoering en evaluatie van de collectieve 

inkoop in de wijk. Door 37 huishoudens zijn 26 maatregelen uitgevoerd, naast nog 29 niet-

isolatiemaatregelen. 
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• Extra promotie voor energiebesparingvouchers voor monumenten/ oudere huizen in 

Houten; beperkt effect. 

• Het Led-lamp - kringloopproject: i.s.m. Noppes en Praxis, inclusief 50 Led-lampen die via het 

Doorgeefluik zijn uitgedeeld (in armaturen) aan nieuwkomers. Er is een speciale flyer over 

Led-lampen gemaakt, deze is ook in het Arabisch vertaald door het Doorgeefluik. 

• Werving voor een energiedisplayproject op scholen en bij de Techniekfabriek. Nadat dit niet 

haalbaar bleek is er een aparte promotiecampagne georganiseerd om gezinnen met kinderen 

in de leeftijd van 9-14 jaar te werven. 70 aanmeldingen leverden 57 deelnemende gezinnen 

op, aan wie een energiedisplay is uitgereikt. 

• Ontwikkeling van een mobiel informatiecentrum (bakfiets) i.s.m. de Krachtfabriek. Door de 

corona is de realisatie vertraagd. 

• Voorbereiding project Energie voor Iedereen (voor minima), incl. werving van vrijwilligers en 

inzet van een werkzoekende als energiebespaarcoach en het opzetten voor een training voor 

de energiebespaarcoaches. 

• Actieve bijdrage aan de ontwikkeling en voorbereiding van een Energiecentrum in Houten. 

 

PR & Communicatie 

In het gebruik van de diverse communicatiekanalen en boodschappen is er, evenals vorige jaren, 

voor gezorgd dat alle informatie over en van (activiteiten van) ERH constant up-to-date en volledig 

was. Dit vroeg om steeds bijhouden van de website, evenementen kalenders (op website ERH, 

website JouwHuisSlimmer, platform Nextdoor, whattsapp) en posts op social media (facebook, 

twitter, instagram en linkedin). 

Door deze werkwijze staat de PR & Communicatie van ERH als een huis. Het groeiende aantal 

‘abonnees’ op de algemene ERH nieuwbrief (naar ruim 1650) is in 2021 regelmatig geïnformeerd 

over de activiteiten. Daarnaast verschenen er diverse Nieuwsflitsen, met name rondom de start van 

of wijzigingen binnen de collectieve inkoopacties zonnepanelen en isolatie. Ook kwamen er 

regelmatig teamupdates om de 50 vrijwilligers op de hoogte te houden dan wel weer uit te nodigen 

voor klussen. 

Vanwege corona vonden veel activiteiten online plaats. Niettemin heeft de ruime communicatie een 

grotere vindbaarheid van ERH op de digitale kanalen tot gevolg gehad. Zo werd de website zo’n 

30.000 keer bekeken met ruim 10.000 unieke bezoekers. 

Ook via de nieuwsbrieven, social media (287 items), de Lichtkrant en de Duurzaamheidspagina met 

46 grotere en kleinere artikelen bereikte ERH veel bewoners in de gemeente Houten. De 

communicatie medewerker van ERH verzorgde steeds de uitvoering en redactie van die pagina, waar 

bijdragen van alle duurzame organisaties gepubliceerd werden. 

Op de in 2021 26 verschenen duurzame pagina’s heeft ERH 18 grote artikelen en 28 kleinere 

bijdragen geplaatst naast een goedgevulde agenda met activiteiten. Een eerste analyse van website 

klikken en aanmeldingen voor activiteiten toont dat deze frequenter zijn na een publicatie in de krant 

en verschijnen van nieuwsbrieven. 

Ook was ERH met een stand present op de jaarlijkse Activiteitenmarkt in september en in de 

Duurzaamheidsweek in oktober. 

Communicatiemiddelen die in 2021 gemaakt werden: Spandoek voor EnergieRijk Houten, een 

infographic (beschikbaar op A3 en A4) met 24 bespaartips en filmpjes over de isolatie activiteiten. 
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In 2021 werd ERH voor de 2e keer genomineerd als beste lokale energie-initiatief van Utrecht door 

de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Een hele eer. Helaas viel ERH ook dit keer buiten die prijs. Wel 

leverde het een leuk filmpje op waarin vrijwilligers de kracht en activiteiten van ERH benoemen: 

https://energierijkhouten.nl/nominatie-beste-lokale-energie-initiatief/. 

In onderstaande graphics staat kort samengevat waar ERH in 2020 en 2021 allemaal mee bezig is 

geweest. Ze zijn ook te bekijken op https://energierijkhouten.nl/wp-

content/uploads/2022/03/Cijfers-ERH-2020-2021-Infographic-DEF.pdf 

 

https://energierijkhouten.nl/nominatie-beste-lokale-energie-initiatief/
https://energierijkhouten.nl/wp-content/uploads/2022/03/Cijfers-ERH-2020-2021-Infographic-DEF.pdf
https://energierijkhouten.nl/wp-content/uploads/2022/03/Cijfers-ERH-2020-2021-Infographic-DEF.pdf
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Netwerk 

ERH neemt deel aan de Energietafel en zoekt waar mogelijk samenwerking met andere leden van de 

Energietafel. Ook bleef de band met U-thuis bestaan en zocht ERH naar mogelijkheden om samen 

met Viveste de huurders te betrekken bij de verduurzaming van hun woning. Partners binnen de 

Energietafel waarmee in 2021 is samengewerkt zijn verder Duurzaam Houten (gemeente), 

Duurzaamheidsfonds Houten, coöperatie Duurzaam Eiland, Opgewekt Houten en De Hoeven Energie. 

Daarnaast werkte ERH ook samen met de NMU, Omroep Houten, DelenDuurzameEnergie, 

Jouwhuisslimmer, Noppes kringloopwinkel, de Krachtfabriek, Techniekfabriek, en het Doorgeefluik. 

Bij de inkoopacties zijn zoveel mogelijk lokale en regionale bedrijven benaderd, zoals Praxis, 

GrijsnaarGroen, Energiepaleis. Uitvoerders van de isolatie en zonne-acties waren 

ikwilmijnvloerisoleren.nl, Rondom Isoleren, RM Glas, De Glazen Swaan, Vinkisolatie, Volt4U, DE 

Partner, New Solar. 

 

Vooruitblik 

ERH wil in 2022 de werkzaamheden en acties voortzetten en nog veel meer inwoners betrekken bij 

de verduurzaming van hun woning. Groot blijft ook de uitdaging om de groep sociale huurders en 

jonge gezinnen beter te bereiken. Daarvoor is de structurele inzet van enkele professionals om al het 

vrijwilligerswerk te kunnen blijven ondersteunen meer dan noodzakelijk. Met een beperkte 

financiële basisondersteuning en een gering aantal overhead uren in de diverse projecten hoopt ERH 

2022 goed door te komen. In de loop van het jaar hopen we duidelijk te krijgen of structurele inzet 

weer voor minimaal 2 jaar verkregen kan worden. 

Voor zover nu bekend gaat EnergieRijk Houten in 2022 aan de slag met de volgende projecten: 

- Wijkactie de Sloten 

- Wijkacties in 3 andere wijken, waaronder de Slagen en de Gaarden. 

- Energiecentrum 

- 12 informatie bijeenkomsten over diverse energie topics 

- Collectieve inkoop isolatie - winter 22-23 

- Collectieve inkoop zon 2022 - Heel Houten in de zon 

- Energie voor iedereen 

- Booster omlaag die meter voor huurders 

- Lessen Duurzaamheid bij naschoolse opvang 

- PR- project 

- 1e fase warmtetransitie de Oorden 

En daarnaast onze diverse ‘standaard’ diensten en nieuw: onderzoek naar mogelijkheden voor 

thuisaccu’s voor zonnepanelen. 

Met de oorlog in Oekraïne is weer eens te meer duidelijk geworden hoe kwetsbaar we zijn door de 

inkoop van olie en gas uit landen met twijfelachtige regimes. Maar ook afgezien van de oorlog in 

Oekraïne wordt de urgentie almaar groter om van de fossiele brandstoffen af te komen en daarmee 

de CO2 uitstoot te verminderen. Het laatste IPCC rapport (febr ’22) toont aan dat de gevolgen van de 

opwarming van de aarde alleen maar groter worden…. Werk aan de winkel dus!  
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3. Jaarrekening en begroting 

Verantwoording en grondslagen 

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2021 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.  

 

Gevolgde grondslagen voor de jaarrekening 

Op basis van de financiële administratie van de stichting is deze jaarrekening samengesteld. 

 

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..        

 

Belastingplichtigheid        

Voor Stichting EnergieRijk Houten 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.  

 

 

Balans per 31 december 2021 
 

Activa en passiva 

Op totaal niveau ziet de balans er als volgt uit: 
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Hieronder is uitgesplitst per project de balans opgenomen met de Activa en Passiva.  

 

 
 

 

 

Projectcode

Balans 31-12-2021 Totaal

Liquide Middelen - Rabo 39.741            

Liquide Middelen - Rabo Spaarrek 50.000            

voorraad -                   

Vordering op Duurzaamheidsfonds 11.000            

Vordering Viveste 9.500               

Rek Crt -                   

Fondsbestemming materiële vaste activa 1.566               

Totaal Activa 111.808          

Kortl. schulden - nog te besteden subsidie 88.029            

Overige schulden 19.929            

Eigen Vermogen 3.850               

Totaal Passiva 111.808          

Projectcode A B F G H I J K L

Balans 31-12-2021

 Opst. Vrijw. 

org. ERH 

 Energie-

VB.wo-

ningen 

 Samenw & 

comm.  

energie-

initiat.  RRE 

 ERH 

bakfiets 

 Basissub-

sidie eind 

2020 

 Basissub-

sidie 2021 

 Wijkaan-

pakken  Zon op dak 

Liquide Middelen - Rabo -                  -                    -0                     3.950            -100               0,20               197                    21.656           37.558           

Liquide Middelen - Rabo Spaarrek

voorraad -                  

Vordering op Duurzaamheidsfonds -                    1.000             

Vordering Viveste

Rek Crt -150              200                    

Fondsbestemming materiële vaste activa -                  -                    -                   1.166            -                 -                 

Totaal Activa -                  -                    -0                     4.965            900                 0                     397                    21.656           37.558           

Kortl. schulden - nog te besteden subsidie -                  -                    -0                     2.266            1.000             0,20               21.656           21.053           

Overige schulden 2.700            397                    16.505           

Eigen Vermogen -                  -0                      -                   -                -100               -                 -                     -                 -                 

Totaal Passiva -                  -0                      -0                     4.965            900                 0                     397                    21.656           37.558           

Projectcode M N O P Q R Algemeen

Balans 31-12-2021

 Duurzaam-

heidspagina 

Groentje 1e 

helft 2021 

 Energie-

centrum 

 Promotie 

activiteiten 

 Collectieve 

inkoop 

actie 

Isolatie 

 Led-project 

Noppes 

 Energie 

voor 

Iedereen  Algemeen Totaal

Liquide Middelen - Rabo 327                 5.900                      15.456            3.921             50                   -2.723           -46.449        39.741            

Liquide Middelen - Rabo Spaarrek 50.000         50.000            

voorraad -                   

Vordering op Duurzaamheidsfonds 10.000           11.000            

Vordering Viveste 9.500             9.500               

Rek Crt -50                 -                   

Fondsbestemming materiële vaste activa 401               1.566               

Totaal Activa 327                 5.900                      15.456            3.921             -                 16.778           3.951            111.808          

Kortl. schulden - nog te besteden subsidie 5.900                      15.456            3.921             -                 16.778           1                    88.029            

Overige schulden 327                 19.929            

Eigen Vermogen -                 -                          -                   -                 -                 -                 3.950            3.850               

Totaal Passiva 327                 5.900                      15.456            3.921             -                 16.778           3.951            111.808          
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Winst- en verliesrekening over 2021 

Op totaal niveau ziet de winst- en verliesrekening er als volgt uit: 

 

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

Kosten & afschrijvingen.  

 

 

 

  

V&W 2021 Totaal

Omzet - warmtescans 920                  

Omzet - CV optimalisatie 10                     

Fondsbestemming inkomsten 186.165          

Vooruitontvangen subsidie van/naar kortl schulden -62.192           

Inkomsten 124.903          

Fondsbestemming projectuitgaven -121.854        

Algemene Kosten - Bankkosten -192                 

Algemene kosten - Verzekering -333                 

Algemene kosten - Overig -399                 

Afschrijvingen -333                 

Kosten & Afschrijvingen -123.111        

Resultaat 1.792               

Projectcode A B F G H I J K L

V&W 2021

 Opst. Vrijw. 

org. ERH 

 Energie-

VB.wo-

ningen 

 Samenw & 

comm.  

energie-

initiat.  RRE 

 ERH 

bakfiets 

 Basissub-

sidie eind 

2020 

 Basissub-

sidie 2021 

 Wijkaan-

pakken  Zon op dak 

Omzet - warmtescans -                  -                    -                   -                -                 -                 -                     -                 -                 

Omzet - CV optimalisatie 10                   -                    -                   -                -                 -                 -                     -                 -                 

Fondsbestemming inkomsten -                  -                    -                   -                -                 22.724           50.000              30.000           42.458           

Vooruitontvangen subsidie van/naar kortl schulden 1.107             764                   3.761               14.667         -                 -0                    -397                  -21.656         -37.558         

Inkomsten 1.117             764                   3.761               14.667         -                 22.724           49.603              8.344             4.901             

Fondsbestemming projectuitgaven -45                  -705                  -3.761             -14.533        -                 -22.724         -48.740            -8.344           -4.901           

Algemene Kosten - Bankkosten -                  -                    -                   -                -                 -                 -192                  -                 -                 

Algemene kosten - Verzekering -                  -                    -                   -                -                 -                 -333                  -                 -                 

Algemene kosten - Overig -61                  -                    -                   -                -                 -                 -338                  -                 -                 

Afschrijvingen -199               -                    -                   -134              -                 -                 -                     -                 -                 

Kosten & Afschrijvingen -305               -705                  -3.761             -14.667        -                 -22.724         -49.603            -8.344           -4.901           

Resultaat 812                 60                      -                   -                -                 -                 -                     -                 -                 

Projectcode M N O P Q R Algemeen

V&W 2021

 Duurzaam-

heidspagina 

Groentje 1e 

helft 2021 

 Energie-

centrum 

 Promotie 

activiteiten 

 Collectieve 

inkoop 

actie 

Isolatie 

 Led-project 

Noppes 

 Energie 

voor 

Iedereen  Algemeen Totaal

Omzet - warmtescans -                 -                          -                   -                 -                 -                 920               920                  

Omzet - CV optimalisatie -                 -                          -                   -                 -                 -                 -                10                     

Fondsbestemming inkomsten 8.555             5.900                      16.690            9.788             50                   -                 -                186.165          

Vooruitontvangen subsidie van/naar kortl schulden -327               -5.900                    -15.456          -3.921           -                 2.723             -                -62.192           

Inkomsten 8.228             -                          1.234              5.867             50                   2.723             920               124.903          

Fondsbestemming projectuitgaven -8.228           -                          -1.234             -5.867           -50                 -2.723           -                -121.854        

Algemene Kosten - Bankkosten -                 -                          -                   -                 -                 -                 -                -192                 

Algemene kosten - Verzekering -                 -                          -                   -                 -                 -                 -                -333                 

Algemene kosten - Overig -                 -                          -                   -                 -                 -                 -                -399                 

Afschrijvingen -                 -                          -                   -                 -                 -                 -                -333                 

Kosten & Afschrijvingen -8.228           -                          -1.234             -5.867           -50                 -2.723           -                -123.111        

Resultaat -                 -                          -                   -                 -                 -                 920               1.792               
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Samenvatting vanuit het bestuur 

In 2021 hebben we vijf projecten financieel afgesloten. Het gaat om project:  

- A: opstarten vrijwilligersorganisatie ERH  

- B: Energievoorbeeldwoningen 

- F: Samenwerking & Communicatie energie initiatieven  

- I: Basissubsidie eind 2020  

- Q: Ledproject met kringloopwinkel Noppes (en Praxis) 

Voor project Q geldt dat de financiële ruimte die ERH mocht invullen voor promotiemateriaal is 

besteed en daarmee afgerond. Wel loopt dit project nog door, aangezien er nog ruimte was om de 

overgebleven ledlampen via andere kanalen dan de kringloopwinkel beschikbaar te stellen (via het 

doorgeefluik en vervanging van lampen bij de krachtfabriek zelf).  

Voor project G RRE geldt dat het project 31 december 2021 is afgerond en in februari 2022 een 

verantwoordingsverslag is ingediend van ERH door gemeente Houten bij RVO. In 2022 zal de 

eindafrekening hiervan nog volgen. In de gemaakte kosten is de rekening van gemeente Utrecht voor 

energiedisplays meegenomen. Deze is echter niet betaald vanwege binnenkomst na 31 december 

2021, ondanks herhaaldelijk verzoek om deze rekening ruimschoots voor 31 december 2021 

(einddatum van RRE project) te versturen naar ERH. Mogelijk dat gemeente Utrecht alsnog deze 

kosten bij ERH vordert, vandaar dat deze post op de balans is opgenomen onder ‘overige schulden’.  

Voor project J basissubsidie 2021 heeft de gemeente laten weten dat het niet besteedde budget van 

397 euro teruggevorderd moet worden en niet meegenomen mag worden naar 2022, vanwege de 

subsidieregels (die maximeert de basissubsidie per jaar op € 50.000 per jaar).  

Project M Duurzaamheidspagina Groentje 1e helft 2021 is ook inhoudelijk afgerond in 2021. Het 

restant niet besteedde budget is echter niet meer in boekjaar 2021 afgewikkeld en gaat dus mee in 

2022.  

Tot slot is het bestuur nog in afwachting van het besluit van de gemeente Houten op een ingediende 

wijziging van subsidie voor project L zon op dak. Daarin is voorgesteld om het project te verkleinen 

en de eerder bedachte communicatiecampagne achterwege te laten, gezien de goede autonome 

ontwikkeling van zon op dak aanvragen. Dat zou betekenen dat het totale subsidiebedrag verlaagd 

wordt. Het betreffende bedrag is opgenomen op de balans onder ‘overige schulden’.  

 

Begroting 2022 

Hieronder is de begroting opgenomen voor het uitvoeren van de activiteiten in 2022. Een deel van de 

activiteiten uit de projecten loopt door. Zie hiervoor onderstaand overzicht met doorlopende projecten en de 

betreffende begrotingen voor 2022. Met in de tweede tabel een nadere specificatie van de projectuitgaven 

zoals deze zijn voorzien.  
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Specificatie van de projectuitgaven 

 

Daarnaast zijn er in 2022 nieuwe subsidies/giften toegekend 6 nieuwe projecten. Het betreft een project 

‘Booster omlaag die meter voor huurders’ (project S) dat voortborduurt op het project Energie voor Iedereen 

(project R),  het faciliteren van 12 informatiebijeenkomsten (project T), een vervolgactie voor Wijkaanpak in de 

Sloten (project U), collectieve inkoopactie isolatie voor najaar 2022 en winter 2023 (project V), een eerste fase 

voor wijkaanpak in De Oorden voor de warmtetransitie (project W) en tot slot een gift vanuit 

Duurzaamheidsfonds voor duurzaamheidslessen op de BSO (project X).  

Project

Algemeen

Resterend te besteden budget € 3.951 € 900 € 50.000 € 21.656 € 37.558 € 5.900 € 15.456 € 3.921 € 16.778

Inkomsten € 1.100 € 0 -

Omzet - warmtescans € 1.000 - - - - - -

Omzet - CV optimalisatie € 100 - - - - - -

Fondbestemming inkomsten - - € 50.000 - - - -

Kosten & afschrijvingen € 1.567 € 900 € 50.000 € 5.900 € 15.456 € 3.921 € 16.778

Fondbestemming projectuitgaven € 0 € 900 € 47.750 € 21.656 € 37.558 € 5.900 € 15.456 € 3.921 € 16.778

Algemene kosten - bankkosten - - € 200 - - - -

Algemene kosten - overig - - € 2.050 - - - -

Afschrijvingen € 1.567 - - -

Verwacht netto resultaat € 3.485 € 0 € 0 € 21.656 € 37.558 € 0 € 0 € 0 € 0

N: Energie-

centrum

O. 

Promotie-

activiteiten

P. 

Collectie-

ve Inkoop-

actie Isola-

tie '21-'22

R. Energie 

voor 

Iedereen

H. ERH 

bakfiets

 JJ. 

Basisinzet 

ERH 2022

K. Wijkaan-

pakken

L. Zon op 

dak

Project

Specificatie: Algemeen

Fondsbestemming projectuitgaven € 0 € 900 € 47.750 € 21.656 € 37.558 € 5.900 € 15.456 € 3.921 € 16.778

Coordinatie-inzet - - € 25.243 € 9.460 € 11.072 € 1.389 € 6.534 € 1.249 € 4.538

Communicatie-inzet - - € 20.158 € 10.128 € 15.536 € 1.111 € 3.122 € 1.052 € 2.904

Inzet anderen (studenten)

Jouw Huis Slimmer - - - - € 320 -

Website & Promotie - - € 500 € 10.200 - € 3.000 € 850 -

Bijeenkomsten en zaalhuur - - € 1.000 - - - € 450

Opleidingskosten - - € 1.000 - - - - € 1.000

Materialen aanschaf - - € 750 € 750 € 2.000 € 1.800 - € 8.000

Onderzoek

Overige - € 900 € 99 € 67 - € 1.400 € 1.000 € 336

Energieadviezen - - € 1.000 - - - -

Totaal € 0 € 900 € 47.750 € 21.656 € 37.558 € 5.900 € 15.456 € 3.921 € 16.778

Nog te bestemmen € 3.485 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

P. 

Collectie-

ve Inkoop-

actie Isola-

tie '21-'22

R. Energie 

voor 

Iedereen

JJ. Basis-

inzet ERH 

2022

K. Wijkaan-

pakken

L. Zon op 

dak

H. ERH 

bakfiets

N: Energie-

centrum

O. 

Promotie-

activiteiten
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Specificatie van de projectuitgaven 

 

  

Project

Resterend te besteden budget

Inkomsten € 26.300 € 31.803 € 15.978 € 16.648 € 41.259 € 500

Omzet - warmtescans - - - - -

Omzet - CV optimalisatie - - - - -

Fondbestemming inkomsten - - - - -

Kosten & afschrijvingen € 26.300 € 31.803 € 15.978 € 16.648 € 41.259 € 500

Fondbestemming projectuitgaven € 26.300 € 31.803 € 15.978 € 16.648 € 41.259 € 500

Algemene kosten - bankkosten - -

Algemene kosten - overig - -

Afschrijvingen - -

Verwacht netto resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

U. 

Wijkactie 

de Sloten 

'22

X. Lessen 

duurzaam-

heid BSO

S. Booster 

omlaag 

die meter 

Huurders

V. 

Collectie-

ve Inkoop-

actie Isola-

tie '22-'23

W. 

Warmte-

transitie: 

1e fase 

startwijk 

oorden

T. 12 

infobijeen-

komsten 

2022

Project

Specificatie:

Fondsbestemming projectuitgaven € 26.300 € 31.803 € 15.978 € 16.648 € 41.259 € 500

Coordinatie-inzet € 18.513 € 16.335 € 8.349 € 8.349 € 23.450

Communicatie-inzet € 5.227 € 13.068 € 6.679 € 6.679 € 8.809

Inzet anderen (studenten) € 3.000

Jouw Huis Slimmer - € 600 € 320

Website & Promotie € 1.500 - € 850 € 2.000

Bijeenkomsten en zaalhuur € 1.060 € 2.400 € 350 € 450

Opleidingskosten - - - -

Materialen aanschaf - - € 500

Onderzoek € 1.500

Overige - € 2.500

Energieadviezen - - - -

Totaal € 26.300 € 31.803 € 15.978 € 16.648 € 41.259 € 500

Nog te bestemmen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

S. Booster 

omlaag 

die meter 

Huurders

T. 12 

infobijeen-

komsten 

2022

U. 

Wijkactie 

de Sloten 

'22

X. Lessen 

duurzaam-

heid BSO

V. 

Collectie-

ve Inkoop-

actie Isola-

tie '22-'23

W. 

Warmte-

transitie: 

1e fase 

startwijk 

oorden
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4. Nawoord en ondertekening 

 

Het bestuur kijkt terug op het jaar 2021 als een enerverend jaar. ERH bleef last houden van corona 

maar daarnaast ook van haar eigen groeistuipen. Voor de bewoners bleef ERH heel actief met veel 

projecten en diensten en merkten we dat de kwaliteit van onze communicatie en voorlichtingen 

hoog werden gewaardeerd. Tegelijkertijd voelden we ons als bestuur, ZZP- ers en sommige 

vrijwilligers van tijd tot tijd overbelast. We wilden teveel met te weinig menskracht en middelen. En 

het steeds schakelen van fysieke activiteiten naar online of weer andersom vroeg ook erg veel van 

ons allemaal. 

We zijn als bestuur bewuster bezig om de draagkracht van ERH goed in balans te krijgen. Niettemin 

blijven onze ambities voor een duurzaam Houten hoog! We bedanken hierbij alle vrijwilligers en onze 

professionals voor al hun werk en de grote toewijding in het afgelopen jaar. We hopen op een heel 

goed jaar voor de duurzame groei in Houten. 

 

Houten,     19 mei    2022 

 

Handtekeningen bestuur:
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Bijlage 1: Verslag kascommissie 

Verklaring kascommissie ERH over 2021 

Op 03-05-2022 heeft de kascommissie bestaande uit Rudie Vissenberg en Aad de Jonge, in 

aanwezigheid van Arend van de Marel de financiële gegevens van ERH over 2021 

gecontroleerd. 

De gegevens zijn opgesteld door Martine Roza (in 2021 penningmeester van ERH). 

De kascommissie verklaart akkoord te zijn met: 

- Het overzicht van af- en bijschrijvingen van de Rabo rekening: NL80 RABO 0335 7213 38 
en de verantwoording daarvan. 

- Het saldo van deze rekening op 31-12-2021 van € 39.741,22 
- Het exploitatieoverzicht over 2021 met € 124.903,- aan inkomsten en € 123.111,- aan 

uitgaven met een positief resultaat van € 1.792,-  
- Per 31-12-2021 een balanstotaal van € 111.808,- 

 
De kascommissie maakt de volgende opmerkingen: 

1. Door het ontbreken van (een)begroting(en) kon de kascommissie niet nagaan of de 
uitgaven in overeenstemming waren met de begroting(en) 

2. Het is goed dat met ingang van 2022 gebruik wordt gemaakt van een boekhoudpakket.  
3. De verschillende projecten met verschillende financieringen vragen een goede 

urenregistratie zodat ingezette uren op de juiste projecten geboekt kunnen worden.  
4. N.a.v. een factuur waarop naast te declareren uren ook extra, niet te declareren uren 

staan adviseren wij om op facturen alleen de overeengekomen te declareren uren te 
zetten. 

5. Eigen vermogen was eind 2020  : € 2085,- 
Resultaat 2021 is         : € 1792,- 

Totaal    : € 3877,-  

De balans geeft aan € 3850. Wij hebben niet kunnen achterhalen waar dit verschil in zit. 

6. Op de balans wordt als omschrijving ‘kortlopende schulden en nog te besteden’ gebruikt. Dat zijn 
o.i. twee verschillende zaken. Uit de toelichting blijkt ook dat het alleen gaat om nog te besteden 
middelen. We adviseren om dat vooruit ontvangen subsidie o.i.d. te noemen. 

7. Wij adviseren om de waarde van de warmtescanners af te schrijven en op het resultaat van 2022 
te laten drukken. 

8. De boekhouding synchroon te laten lopen met de duur van projecten en verantwoording aan de 
gemeente. Wanneer een project is afgerond dan ook het resultaat direct verwerkt wordt in de 
balans. 

9. Een helder overzicht van de projecten creëren in de boekhouding waardoor het resultaat van een 
project direct zichtbaar is. 

 

Voor akkoord kascommissie,  

 

Voor akkoord penningmeester,  


