
  

                                                                                                           

Balans per 31 december 2014

Activa

Vorderingen

Project in uitvoering Energieconvenanten 1 t/m 3

Debiteuren

Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen

Rabo rekening courant

Rabobank Bedrijfsspaarrekening

Totaal

Passiva

Stichtingsvermogen

Algemene Reserve

Stand 01-01-2014

Toevoeging positief saldo 2014

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen t.b.v. project in uitvoering BlauwZaam Lint

Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 1

Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 2

Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 3

Crediteuren

Totaal

                                                                                                           

Balans per 31 december 2014

Bedrag 

Project in uitvoering Energieconvenanten 1 t/m 3 1.620€              

4.098€              

408€                 

2.417€              

Rabobank Bedrijfsspaarrekening 39.921€           

4.578€              

Toevoeging positief saldo 2014 5.442€              

Vooruitontvangen t.b.v. project in uitvoering BlauwZaam Lint 15.558€           

Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 1 2.400€              

Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 2 2.100€              

Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 3 2.600€              

15.786€           

 

 

 

6.126€             

42.338€           

48.464€           

10.020€           

38.444€           

48.464€           



  

                                                                                                           

  

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Omschrijving

Energie Actie

Partnerschap Blauwzaam

Energieneutrale gemeente

Kaarten op tafel

Totaal 

Lasten

Omschrijving

Symposium

Acquisitiekosten

Relatiegeschenken 

Octrooikosten

Bankkosten

Assurantiekosten

Totaal 

Batig saldo 2014

                                                                                                           

 

Staat van baten en lasten 2014
 

 

 

Bedrag

871€                 

4.350€             

3.050€             

5.000€             

13.271€           

Bedrag

6.828€             

70 €                   

90 €                   

350€                 

135€                 

356€                 

7.829€             

5.442€             



  

                                                                                                           

Toelichting op financiële verslaglegging 2014 Stichting Blauwzaam

 

Projecten 

In 2014 is door Stichting Blauwzaam verder gewerkt aan de uitvoering van de projecten Blauwzaam Lint 

en Energieconvenant 1,2 en 3. De hiermee 

gefinancierd uit de hiervoor ontvangen subsidies en bijdragen van (lokale) overheden en bedrijven.

 

Door een vooruitbetaling op de kosten voor monitoring van de 

de stand van dit project per 31 december 2014 als vordering in de balans opgenomen.

Het bestuur verwacht in 2015 na indienen van de verantwoording het resterende subsidiebedrag

van € 16.000 te ontvangen. Hier zullen ook nog kosten tegenover staan waardoor dit

project waarschijnlijk met een klein batig saldo zal worden afgerond.

energieconvenant 4 worden door de deelnemers en lokale overheden gedragen.

 

Het project Blauwzaam Lint is in volle gang. Er zijn diverse subsidies en

die naar verwachting in 2015 en de jaren daarop

realiseren. 

 

Tevens heeft Blauwzaam het project Alle Kaarten op Tafel uitgevoerd wat heeft geleid tot een positief 

saldo van € 5.000. Ook diverse werkzaamheden voor lokale overheden hebben nog tot inkomsten voor 

Blauwzaam geleid. 

 

Partnerschap 

In 2014 is gestart met het werven van partners voor Blauwzaam om te kunnen professionaliseren. 

Inmiddels hebben meer dan 30 bedrijven

partnerschapbijdrage van € 250 is een bedrag voor deelname aan het symposium ingerekend. 

De opbrengst van het partnerschap

algemene kosten. 

 

Overige ontvangsten 

In 2014 en voorgaande jaren zijn door de deelnemers van de Energieconvenanten 1,2 en 3 bijdragen 

gedaan voor bepaalde projecten in de regio.

project Blauwzaam Lint. De bijdragen van de overige 

een specifiek project aangewend en staan derhalve

 

Kosten 

Naast de resterende kosten inzake 

kosten voldaan zoals uit het overzicht blijkt.

 

Resultaat 

Doordat er door de Stichting positieve resultaten op projecten zijn behaald en in 2014 gestart is met het 

partnerschap heeft Stichting Blauwzaam aan het einde van het jaar een batig saldo van 

realiseren. Door het bestuur is besloten dit toe te voegen aan de algemene reserves met 

dat dit waar mogelijk gebruikt zal worden 

2015 en verder zoals in lijn met de doelstellingen van de Stichting

                                                                                                           

Toelichting op financiële verslaglegging 2014 Stichting Blauwzaam 

In 2014 is door Stichting Blauwzaam verder gewerkt aan de uitvoering van de projecten Blauwzaam Lint 

en Energieconvenant 1,2 en 3. De hiermee samenhangende kosten worden zo veel als mogelijk 

uit de hiervoor ontvangen subsidies en bijdragen van (lokale) overheden en bedrijven.

Door een vooruitbetaling op de kosten voor monitoring van de Energieconvenanten 

van dit project per 31 december 2014 als vordering in de balans opgenomen.

Het bestuur verwacht in 2015 na indienen van de verantwoording het resterende subsidiebedrag

€ 16.000 te ontvangen. Hier zullen ook nog kosten tegenover staan waardoor dit

ct waarschijnlijk met een klein batig saldo zal worden afgerond. De kosten voor het nieuw afgesloten 

energieconvenant 4 worden door de deelnemers en lokale overheden gedragen. 

Het project Blauwzaam Lint is in volle gang. Er zijn diverse subsidies en overige bijdragen

en de jaren daarop ingezet gaan worden om het kleurrijke lint verder te 

Tevens heeft Blauwzaam het project Alle Kaarten op Tafel uitgevoerd wat heeft geleid tot een positief 

Ook diverse werkzaamheden voor lokale overheden hebben nog tot inkomsten voor 

In 2014 is gestart met het werven van partners voor Blauwzaam om te kunnen professionaliseren. 

Inmiddels hebben meer dan 30 bedrijven zich als partner aangemeld. In de jaarlijkse  

is een bedrag voor deelname aan het symposium ingerekend. 

van het partnerschap ad € 4.350 betreft de resterende bijdragen ter dekking van

In 2014 en voorgaande jaren zijn door de deelnemers van de Energieconvenanten 1,2 en 3 bijdragen 

projecten in de regio. De bijdrage namens Energieconvenant 1 is 

project Blauwzaam Lint. De bijdragen van de overige  twee convenanten zijn op dit moment nog niet

aangewend en staan derhalve ook nog als reservering in de balans.

inzake het gehouden symposium heeft de Stichting nog enkele

kosten voldaan zoals uit het overzicht blijkt. 

Doordat er door de Stichting positieve resultaten op projecten zijn behaald en in 2014 gestart is met het 

Blauwzaam aan het einde van het jaar een batig saldo van 

Door het bestuur is besloten dit toe te voegen aan de algemene reserves met 

waar mogelijk gebruikt zal worden ten behoeve van de activiteiten van Blauwzaam

2015 en verder zoals in lijn met de doelstellingen van de Stichting. 

 

 

In 2014 is door Stichting Blauwzaam verder gewerkt aan de uitvoering van de projecten Blauwzaam Lint 

samenhangende kosten worden zo veel als mogelijk 

uit de hiervoor ontvangen subsidies en bijdragen van (lokale) overheden en bedrijven. 

 door Stimular is  

van dit project per 31 december 2014 als vordering in de balans opgenomen. 

Het bestuur verwacht in 2015 na indienen van de verantwoording het resterende subsidiebedrag 

€ 16.000 te ontvangen. Hier zullen ook nog kosten tegenover staan waardoor dit 

De kosten voor het nieuw afgesloten 

ge bijdragen reeds ontvangen 

ingezet gaan worden om het kleurrijke lint verder te 

Tevens heeft Blauwzaam het project Alle Kaarten op Tafel uitgevoerd wat heeft geleid tot een positief 

Ook diverse werkzaamheden voor lokale overheden hebben nog tot inkomsten voor 

In 2014 is gestart met het werven van partners voor Blauwzaam om te kunnen professionaliseren. 

de jaarlijkse  

is een bedrag voor deelname aan het symposium ingerekend.   

ter dekking van de 

In 2014 en voorgaande jaren zijn door de deelnemers van de Energieconvenanten 1,2 en 3 bijdragen 

Energieconvenant 1 is bestemd voor het 

zijn op dit moment nog niet voor 

als reservering in de balans. 

um heeft de Stichting nog enkele algemene 

Doordat er door de Stichting positieve resultaten op projecten zijn behaald en in 2014 gestart is met het 

Blauwzaam aan het einde van het jaar een batig saldo van € 5.442 weten te 

Door het bestuur is besloten dit toe te voegen aan de algemene reserves met  dien verstande 

oeve van de activiteiten van Blauwzaam in de jaren 


