Jaarverslag en
jaarrekening 2021
Platform Duurzaam Montfoort

Duurzaam Montfoort is hét duurzaamheidsplatform
voor Montfoort en Linschoten.
Ons doel is een gezonde leefomgeving, nu en later.
Daarom werken we met inwoners, gemeente, bedrijven
en organisaties samen aan een duurzame gemeente.
In dit jaarverslag blikken we terug
op onze activiteiten in 2021.
27 februari 2022
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VOORWOORD
VAN HET BESTUUR
Beste lezer,

Het jaar startte met een overdracht en
bestuurswissel aan het begin van het
jaar. Het was uitdagend om in tijden
van corona afscheid te nemen, over te
dragen en elkaar als bestuursleden en
vrijwilligersclub goed te leren kennen.
Aanvankelijk deden we dat helemaal
online en later pas fysiek. Toch zijn we
er met elkaar binnen de mogelijkheden
die er waren in geslaagd en wisten we
zelfs nieuwe vrijwilligers aan ons te
binden!
We hebben waardevolle, duurzame
activiteiten neergezet in 2021, van
boomspiegels tot Repair Café, van
voucheractie tot zwerfvuilacties.
Ook konden we een succes uit het
verleden nieuw leven inblazen:
in 2021 is namelijk de
Duurzaamheidsprijs, editie 2022,
voorbereid. Daarnaast verkenden we
nieuwe wegen, zoals duurzame daken
en een voedselbos.
In dit jaarverslag nemen we je mee
langs de variëteit aan duurzame
bijdragen in Montfoort en Linschoten
van Platform Duurzaam Montfoort.
En dat zijn gezamenlijke bijdragen,
verbonden met elkaar en vanuit vele
groene harten!!

Geertrui Verbraak – voorzitter
Douwe Pot – secretaris
Frank Benthem - penningmeester

Over het platform
In 2016 werd Platform Duurzaam
Montfoort opgericht, waar burgers,
overheid, bedrijven en andere
belangstellenden elkaar ontmoeten om
duurzaamheid in Montfoort en
Linschoten te bevorderen. Sinds
november 2018 heeft het platform de
formele status van een stichting met drie
bestuursleden. Activiteiten worden
getrokken door werkgroepen. De
trekkers van die werkgroepen en het
bestuur, allen vrijwilligers, vormen samen
een kerngroep om samen koers te zetten,
te verbinden, elkaar te helpen, en te
inspireren. Inspiratie halen we ook van
buiten. Bijvoorbeeld via de NMU, U-thuis
en het netwerk Duurzaam Verbinden in
de Lopikerwaard.
Duurzaam Montfoort wordt gefinancierd
met subsidie van de gemeente
Montfoort, een bijdrage van Rabobank
en donaties van
inwoners van de
gemeente Montfoort.

ACTIVITEITEN
KALENDER 2021
Dit is een totaaloverzicht van onze activiteiten in 2021.
DATUM

ACTIVITEIT

20-3

Zwerfafval

Nationale schoonmaakdag

feb

Bestuur

Reactie toetsingskader RES

2-3

-

Inspraak horecabeleid gemeente

1-4

Bestuur

Bestuurswissel

mrt-sept Groen

Steenbreek en NK tegelwippen

3-9

Circulair

Start Repair Café Montfoort

14-9

Groen

Bijeenkomst over boomspiegels

17-9

Circulair

Start Repair Café Linschoten

18-9

Zwerfafval

World Cleanup Day

18-9

Vrijwilligers

Duurzaam Montfoort Ontmoet - K.F. Heinfonds

23-9

Energie

Overdracht LEADER subsidie aan CoöperatIEDEREEN

1-10

Circulair

Repair Café Montfoort

1-10

Klimaat

Klimaatburgemeester aangesteld

8-10

Groen

Boomspiegels planten Montfoort – jaarlijkse boomspiegeldag

15-10

Circulair

Repair Café Linschoten

28-10

Klimaat

Start nationale klimaatweek

30-10

Klimaat

Ontmoeting burgemeester Montfoort & Klimaatburgemeester

5-11

Circulair

Repair Café Montfoort

6-11

Klimaat

Klimaatmars Amsterdam

6-11

Groen

Natuurwerkdag - Knotwilgen knotten

19-11

Circulair

Repair Café Linschoten

3-12

Circulair

Repair Café Montfoort

17-12

Circulair

Repair Café Linschoten

nov/dec

-

Voorbereidingen duurzaamheidsprijs 2022

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

VOORBEREIDENDE ACTIVITEITEN

RRE - voucheractie

Duurzaamheidsprijs 2022

Energieambassadeurs

Sedumdaken - project 2022

Zwerfvuilambassadeurs, maandelijkse opruimdag De alternatieve/groene/duurzame omgevingsvisie
Communicatie op gemeentepagina

Verkenning mogelijkheden voedselbos
Verkenning sedumdaken
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GROEN: GROEIEN
EN BLOEIEN
Montfoort en Linschoten kunnen nog groener. Daar leveren we onze
bijdrage aan door groenprojecten en -activiteiten:
Kerstbomeninzamelactie
Duurzaam Montfoort organiseert in principe jaarlijks de kerstbomeninzamelactie. Inwoners van Montfoort en Linschoten leveren dan hun
kerstboom op een aantal locaties in, zodat de bomen op een duurzame
wijze verwerkt worden. Ten gevolge van de coronapandemie heeft de
werkgroep moeten besluiten om in 2021 deze actie niet te organiseren.
Boomfeestdag
Op 17 maart 2021 vond de Boomfeestdag plaats. Voor het 3e jaar op rij
organiseerde Platform Duurzaam Montfoort dit in samenwerking met de
gemeente. Dit jaar werden vier bomen, door de kinderen van groep 8 van
KBs De Heeswijk, op hun schoolplein geplant. We streven ernaar dat elk
jaar kinderen van basisscholen meehelpen met het planten van bomen of
struiken. Dit alles gaat in goed overleg met Dhr. J Nijzink, medewerker
groen van de gemeente Montfoort.
Het Nationale Boomspiegelfeest
In 2021 is in Nederland voor het eerst het Nationale Boomspiegelfeest
georganiseerd. Na een oproep in diverse media in de maand juli
reageerden veel inwoners enthousiast om een boomspiegel te adopteren.
Het doel van het boomspiegelfeest is om het kale stuk grond rondom de
stam van een boom te beplanten en te onderhouden door bewoners uit de
omgeving. In goed overleg met de afdeling Groenbeheer van de gemeente
Montfoort kon uit zes verschillende beplantingsopties worden gekozen. Zo
konden op zaterdag 9 oktober maar liefst 30 boomspiegels in Montfoort
en Linschoten worden beplant. Dankzij de subsidieregeling ‘Beleef en
Bewonder’ van de Provincie Utrecht, werden de beplanting en de zakken
tuinaarde gefinancierd.
Natuurwerkdag
Op zaterdag 6 november gingen verschillende vrijwilligers van Duurzaam
Montfoort aan de Tiendweg in Montfoort aan de slag met het knotten van
wilgen. Dat moet regelmatig gebeuren zodat nieuwe loten ontstaan, die
zorgen voor het aantrekken van allerlei insecten. De Tiendweg ligt in de
eeuwenoude Heeswijksche polder en is beplant met knotwilgen en elzen.
Onder begeleiding en met beschikbaar gesteld gereedschap werden tientallen wilgen geknot, zodat De Tiendweg er weer twee jaar tegenaan kon.
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NK Tegelwippen 2021
Van 10 maart t/m 30 september vond in Nederland het NK Tegelwippen
plaats. Het NK Tegelwippen heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen te
motiveren om tegels te vervangen door groen in de eigen (gevel-)tuin. De
gemeente Oudewater daagde de gemeente Montfoort uit. Montfoort
eindigde landelijk op de 20e plaats met 3.025 gewipte stenen, ruim voor
Oudewater dat op de 49e plaats eindigde met 426 gewipte tegels.
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ZWERFVUIL
AMBASSADEURS
De zwerfvuilambassadeurs zijn ook in 2021 bevlogen aan het werk
geweest, onder leiding van supervrijwilliger Sylvia Benschop. Hier een
overzicht van de activiteiten:
Maandelijks zwerfvuil rapen
Ook in 2021 heeft de werkgroep Afval op elke eerste maandag van de
maand weer opruimacties in de gemeente georganiseerd.
Vanwege coronamaatregelen zijn ook in 2021 niet alle acties doorgegaan.
Wel is aan een grote groep van trouwe zwerfvuilambassadeurs gevraagd
om individueel vuil te blijven rapen, wat ook regelmatig is gebeurd. Er zijn
ook specifieke peukenopruimacties georganiseerd, wat (helaas) veel heeft
opgeleverd. En ook mondkapjes komen, al dan niet per ongeluk, terecht
op straat of in de bermen.
Er hebben zich ook nieuwe zwerfvuilambassadeurs bij ons aangesloten. In
Montfoort zijn tien en in Linschoten drie nieuwe prikstokken aangevraagd.
Landelijke Opschoondag op 20 maart 2021
Net als in de afgelopen jaren organiseerde Sylvia Benschop van Duurzaam
Montfoort in onze gemeente de Landelijke Opschoondag. Gekleed in gele
hesjes, gewapend met prikstokken en een vuilniszak in de andere hand
trokken tientallen vrijwilligers er die zaterdag op uit om Montfoort en
Linschoten van zwerfvuil te ontdoen. Het was een succesvolle dag met als
resultaat tientallen zakken afval die door medewerkers van de gemeente
Montfoort werden verzameld.
World Cleanup Day op 18 september 2021
In september was het World Cleanup Day. Daarvoor hadden zich in
Montfoort 20 deelnemers aangemeld en in Linschoten 7. Deze dag
combineerden we met een bijeenkomst voor onze vrijwilligers, om hen te
bedanken voor hun inzet.
Voor velen is het schoonmaken tijdens World Cleanup Day ook een dag
van bewustwording. Helaas laten mensen heel veel afval achter op straat,
in de bosjes en in het water. Wat het meest opviel op die dag was de
hoeveelheid mondkapjes, blikjes en sigarettenpeuken bij bushaltes en
andere wachtplekken. Tijdens deze dag ging wethouder Yolan Koster met
diverse vrijwilligers in gesprek en stak ze een hart onder de riem.
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Bewustwording scholieren vergroten
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor zwerfvuil.
Zwerfvuilambassadeurs hebben actief basisscholen. Vier scholen hebben
in de gemeente Montfoort hun directe schoolomgeving geadopteerd.
Regelmatig maken de leerlingen hun schoolplein en de directe omgeving
schoon. Dat zorgt voor bewustwording, want zelf een bijdrage leveren aan
een schone omgeving voorkomt aantasting van het milieu en zorgt voor
goed gedrag.
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ENERGIE
AMBASSADEURS
Vanwege de coronamaatregelen waren de energieambassadeurs niet het
hele jaar actief. Desondanks is er ook in 2021 een waardevolle bijdrage
geleverd aan energiebesparing.
Warmtescans
De energieambassadeurs hebben ook in de
winter van 2020-2021 vrijwel geen
warmtescans uitgevoerd door de
coronamaatregelen. De verwachting was dat
de wachtlijst in de loop van het jaar verkort
kon worden, maar huisbezoeken zijn
nauwelijks uitgevoerd.
Toch levert het uitvoeren van warmtescans
een belangrijke aan het bewustwordingsproces: op welke wijze kunnen mensen zelf
zorgen dat ze minder (kostbare) energie
gaan verbruiken? De energieambassadeurs
helpen door advies over mogelijke verbetermaatregelen aan hun huis.
Vouchers voor energiebesparende maatregelen
De coronamaatregelen in 2020 hebben
ertoe geleid dat de gemeente Montfoort
bereid was om de eenjarige voucheractie,
die in 2020 was gestart, tot en met 2021
werd verlengd. Ook in 2021 zijn mensen
via diverse media opgeroepen om de
vouchers aan te vragen en te gebruiken.
In totaal zijn er maar liefst 618 vouchers
aangevraagd in de verschillende
categorieën. Gemiddeld genomen kwam
1/3 van de voucheraanvragen uit
Linschoten en 2/3 uit Montfoort
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De cijfers:
•
•
•
•

501 vouchers: aanschaf kleine energiebesparende maatregelen
(t.w.v. € 50,-)
32 vouchers: energieadvies (t.w.v. € 60,-)
66 vouchers: woning isoleren (t.w.v. € 200,-)
19 vouchers: digitaal energiegesprek en warmtescan (t.w.v. € 50,-)

Coöperatiedereen
In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om een grote zonnetuin te
realiseren op de oude vuilstort in het gebied Mastwijk, ten noorden van de
Hollandse IJssel. In 2021 zijn er op organisatorisch vlak vorderingen
gemaakt met de oprichting van Coöperatiedereen. Het is de bedoeling dat
dankzij deze coöperatie inwoners met een kleine beurs financieel kunnen
participeren in een deel van het project. De coöperatie zal energie leveren
via de postcoderoosregeling.
Duurzaam Montfoort heeft in 2020 meegewerkt aan de totstandkoming
van de nieuwe coöperatie door de benodigde Europese subsidie via
LEADER aan te vragen. Hiervoor is positief beschikt. In het najaar van
2021 is de aanvrager (rechtspersoon) gewijzigd van Stichting Platform
Duurzaam Montfoort naar Stichting Coöperatiedereen.
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REPAIR
CAFÉ
Platform Duurzaam Montfoort en Stichting Welzijnsondersteuning
Montfoort – Linschoten (SWOM) werken samen in het Repair Café. Na wat
vertraging door de coronamaatregelen is het Repair Café in september
2021 eindelijk geopend!
Samen repareren
Het Repair Café organiseert toegankelijke bijeenkomsten, die draaien om
(samen) repareren. Bij het Repair Café helpen enthousiaste vrijwillige
deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers
met reparaties. Zo gaan spullen langer mee én ontmoeten mensen elkaar.
Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels,
elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, etc. Bezoekers nemen van thuis
kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de
deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft
om te repareren, kan een kop koffie of thee nemen. Of kan gaan helpen
bij een reparatie van iemand anders.
Repareren is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).
Materiaalkosten zijn in overleg en voor eigen rekening.
Wanneer en wie?
Het Repair Café is eenmaal in de twee weken. De ene keer in het
DoeMeeHuis in Montfoort en de andere keer in Linschoten, op locatie De
Vaart. Het Repair Café wordt
geleid vrijwillige
coördinatoren van Duurzaam
Montfoort, met op de
achtergrond een
medewerker van het
DoeMeeHuis ter
ondersteuning. Drijvende
krachten zijn Marjolein Calon
en Arianne van Nostrum.
Aandacht voor energie
De vrijwilligers van
Duurzaam Montfoort zijn
tijdens het Repair Café
aanwezig om mensen op
weg te helpen met
energiebesparing thuis.

9

DUURZAAMHEIDS
PRIJS
De Duurzaamheidsprijs komt terug
Sinds 2017 reikt Platform Duurzaam Montfoort jaarlijks de
Duurzaamheidsprijs uit. Met de prijs willen wij organisaties in Montfoort
en Linschoten belonen voor hun inspanningen voor een gezondere,
duurzamere wereld. Eerdere winnaars waren: Het Knopenbad (2017),
Molen ‘De Valk’ (2018) en Linschoten Natuurlijk (2019). In 2020 en 2021
is er vanwege Corona geen prijs uitgereikt. In 2021 zijn voorbereidingen
gedaan voor uitreiking van de prijs in maart 2022.
Nieuw elan
Vrijwilliger Petra Kerste heeft de
organisatie van de
Duurzaamheidsprijs als projectleider
op zich genomen. Om de
Duurzaamheidsprijs te continueren en
nieuw elan te geven, kiezen we voor
een gewijzigde insteek: loskoppeling
van de Duurzaamheidsmarkt en de
keuze voor een thema. Voor 2022 is
dat minder verspillen.
Voorbereidingen in 2021
In de tweede helft van 2021 is de
editie voor 2022 voorbereid. Daarbij
zorgde een communicatiecampagne
in aanloop naar de prijsuitreiking voor
mogelijkheid tot nomineren. In de
eerste maanden van 2022 worden
deze genomineerden in de
schijnwerpers gezet.
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ONZE KLIMAAT
BURGEMEESTER
De benoeming van de klimaatburgemeester
In het kader van de landelijke actie ‘Iedereen doet wat’ heeft Duurzaam
Montfoort in 2021 ook een Klimaatburgemeester mogen installeren:
Matthijs Hombergen. Matthijs is ook een van de energieambassadeurs en
voegt daad bij woord. Hij woont in een prachtige, klimaatneutrale woning
aan de zuidzijde van Linschoten.
Als Klimaatburgemeester zet
Matthijs zich in voor een beter
klimaat en is hij inspirator voor
de inwoners van Montfoort en
Linschoten. Bijvoorbeeld op het
gebied van duurzaam bouwen.
Op diverse manieren, onder
andere via De IJsselbode en
Zenderstreeknieuws en via social
media heeft hij van zich laten
horen tijdens de Nationale
Klimaatweek (van 28 oktober
t/m 5 november) 2021.
Meet & Greet
De ontmoeting met de echte
burgemeester van Montfoort,
Petra van Hartskamp, was heel
bijzonder. Matthijs overhandigde
bij die gelegenheid een lijst met
duurzame tips aan de burgemeester, waarmee hij inwoners
oproept om zich in te zetten voor
een duurzamere woonomgeving.
Matthijs gaf de burgemeester
daarnaast een paar klimaatsokken en een boek over de
aanleg van Voedselbossen. Een
hint naar een diep gekoesterde
wens van Duurzaam Montfoort.
Wij vinden de klimaatburgemeester een succes en hebben Matthijs
gevraagd om in ieder geval nog een jaar in functie te blijven.
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BEWUSTWORDING
& COMMUNICATIE
Het jaar 2021 was er veelvuldige communicatie over allerlei onderwerpen.
Niet alleen omdat er veel activiteiten waren in 2021, maar ook vanwege
de inzet van Carola Ruijsch van Dugteren en Aagt de Ruyter de Wildt, die
veel waardevol werk hebben verricht.
Veel gebruikte media waren De IJsselbode, Kontakt/Zenderstreeknieuws,
onze social media en onze digitale nieuwsbrief Duurzaam Montfoort.
Datum

Artikelen van Aagt de Ruyter de Wildt (Op ’t Dorp)

02-03-2021 Dagboek van het zwerfvuil, ‘Het zijn de klein de dingen die het doen’ - artikel over de
snuffelfiets van Nico van Asdonk.
01-07-2021 ‘Het blijft vrijwilligerswerk. Daarom moet het leuk zijn.’ – interview met het gedeeltelijk
nieuwe bestuur van DM.
21-06-2021 ‘Met Toogoodtogo voedselverspilling tegen gaan’ en
‘Nu ook statiegeld op kleine petflessen’
08-09-2021 ‘Ik erger me eraan en wil er wat aan doen’ –
interview met Sylvia Benschop over zwerfvuilambassadeurs.
23-09-2021 ‘Weggooien kan altijd nog. Repair Café voorziet in een behoefte.

Datum

Artikelen in de streekkranten

23-03-2021 Op pad met prikstok en vuilniszak’ – m.b.t. de Landelijke Opschoondag, De IJsselbode.
08-09-2021 ‘Nu ook Repair Café in Montfoort’ – Het Kontakt door Paul van Dungen
12-10-2021 Nationale Boomspiegelfeest’ – De IJsselbode.
26-10-2021 ‘Het Repair Café gaat om het repareren, maar meer nog het ontmoeten’ – De IJsselbode.
03-11-2021 ‘Burgemeesters onder elkaar’ – Het Kontakt
07-12-2021 Wie wilt u nomineren voor de Duurzaamheidsprijs 2022?’ –
De IJsselbode.
14-12-2021 ‘50 euro voor kleine energiebespaarproducten, dat laat je toch niet liggen! –
De IJsselbode.

Datum

Artikelen in WBL Magazine, nr. 129 door
Geertrui Verbraak i.s.m ambassadeurs

Dec 2021 ‘Ons groene hart’ – artikel over Duurzaam Montfoort
Dec 2021 Helpende handen’ – artikel over de energie- en zwerfvuilambassadeurs van DM
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Datum

Website en social media door Carola Ruijsch van Dugteren

16-02-2021 Actie met vouchers energiebesparing verlengd tot eind dit jaar
09-04-2021 Ons bestuur is vernieuwd, Geertrui, Douwe en Frank stellen zich voor
21-06-2021 Verduurzaming van je huis. Waar begin je? Interessante cursus.
21-06-2021 Nu ook statiegeld op kleine petflessen
21-06-2021 Met Toogoodtogo voedselverspilling tegenaan
16-07-2021 Adopteer een boomspiegel
13-08-2021 Repair Café gaat van start
03-09-2021 Kledingketting van start in Linschoten
06-09-2021 World Cleanup Day – doe je mee?
27-09-2021 Weggooien kan altijd nog – Repair Café voorziet in behoefte
27-09-2021 World Cleanup Day geslaagd
21-10-2021 Agendatip: Doe mee aan de Natuurwerkdag
28-10-2021 Maak kennis met onze Klimaatburgemeester Matthijs Hombergen
16 -11-2021 Boomspiegelfeest
16-11-2021 Natuurwerkdag geslaagd
24-11-2021 Nominaties Duurzaamheidsprijs 2022 van start

Nieuwsbrieven per mail door
Carola Ruijsch van Dugteren
09-12-2021
03-11-2021
06-10-2021
22-06-2021
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OVER MENSEN
EN VERBINDEN
Helpende handen
Zonder vrijwilligers is er geen Platform Duurzaam Montfoort. Daarom
koesteren we onze enthousiaste vrijwilligers en stimuleren we als bestuur
een gestage groei naar een nog bredere club vrijwilligers, zodat meer
continuïteit ontstaat en we daarnaast een aantal nieuwe activiteiten
kunnen oppakken.
Op zaterdag 18 september 2021 zette het bestuur de vrijwilligers in het
zonnetje. In de ochtenduren deden de meeste vrijwilligers mee met afval
rapen tijdens de World Cleanup Day. Om de deelnemende vrijwilligers en
andere nauw betrokkenen bij Platform Duurzaam Montfoort te bedanken
voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar, was er een
gezellige bijeenkomst in Het Oude Stadhuis te Montfoort.
De vrijwilligers die elkaar nog niet kenden maakten van de gelegenheid
gebruik om kennis te maken, onder het genot van koffie en taart.
Daarnaast kreeg iedereen, ook degenen die er niet bij konden zijn, een
goody bag met een mooi assortiment
aan duurzame producten! Met dank
aan het K.F. Heinfonds dat deze
‘bedankdag’ financierde. Op deze
bijeenkomst en attentie kregen we als
bestuur veel positieve reacties.
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Samenwerking met de gemeente
Bestuur en vrijwilligers van Duurzaam Montfoort werken op verschillende
niveaus binnen de gemeente Montfoort prettig samen: met de wethouder
die verantwoordelijk is voor duurzaamheid (in 2021 Yolan Koster), de
verantwoordelijke ambtenaar (Martijn van Buuren) en de werkgroepen
Afval, Groen en Energie met de afdeling beleid, advies en uitvoering.
Gemiddeld twee keer per jaar vindt online of fysiek overleg plaats tussen
het bestuur van Platform Duurzaam Montfoort met de gemeente. Daarbij
spreken we over lopende zaken, over ideeën voor de toekomst en over
hoe we de (uitdagingen voor) de toekomst voor Montfoort en Linschoten
zien.
Bijzondere momenten waren in 2021 de ontmoeting van burgemeester
Petra van Hartskamp met Klimaatburgemeester Matthijs Hombergen en
de samenwerking om de Boomspiegeldag voor het eerst succesvol van de
grond te tillen.
Over het bestuur
Per 1 april 2021 startte, na een overdrachtsperiode van januari tot en met
maart, het nieuwe bestuur. Dat betekende ook dat Platform Duurzaam
Montfoort afscheid nam van Ronald Landman als voorzitter en Ilse van der
Horst als secretaris. Het stokje werd overgenomen door Geertrui verbraak
als voorzitter en Douwe Pot als secretaris. Penningmeester Frank Benthem
bleef de continue factor.

Enkele
wapenfeiten:

Actie Regenton:
Ilse & Sylvia
i.s.m. Groenrijk

Broodzakjes

-25%

www.duurzaammontfoort.nl

betrokkenheid kregen de
afscheidnemende
bestuursleden elk een
diner-voor-tweebon, te
verzilveren bij een
Montfoortse
horecagelegenheid.

Ilse kwam in 2017
onaangekondigd bij
de kraam tijdens de
duurzame markt. Ze
vroeg of ze
broodzakjes er in
mocht leggen.
Mensen kunnen die
meenemen naar de
bakker. Dat bespaart
plastic of papier en
de zakjes zijn prima
te wassen Dus
duurzaam.

Ronald en Ilse hebben
een belangrijke rol
gespeeld bij de opbouw
van het platform in de
eerste jaren. Ook al
moest het online, we
hebben toch gepast en
persoonlijk afscheid van
hen genomen. Als dank
voor hun inzet en

Enkele wapenfeiten:

3P’s en
energietuin
Mastwijk

Uitvoering RRE
was niet gelukt
zonder Ronald!

15

In de eerste maanden van het jaar vonden voor het deels nieuwe bestuur
alle bestuursvergaderingen en ontmoetingen met de kerngroep (de
trekkers van de werkgroepen) online plaats. Pas in juni ontmoetten de
nieuwe bestuursleden elkaar fysiek! Dat resulteerde in een waardevolle
brainstorm met veel energie en ideeën voor de toekomst van het Platform
Duurzaam Montfoort.

Ook zijn er in 2021 enkele nieuwe activiteiten verkend. Zoals het opzetten
van een project duurzame daken met sedum en een verkenning over een
voedselbos in Montfoort. In 2022 proberen we deze activiteiten een stap
verder te brengen.
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JAAR
REKENING
Algemeen
Stichting Platform Duurzaam Montfoort (hierna aangeduid als “Duurzaam
Montfoort”) is een stichting, opgericht in november 2018. In de statuten is
het doel van Duurzaam Montfoort vastgelegd: “Een onafhankelijk platform
te vormen voor en door inwoners van Montfoort en Linschoten ten
behoeve van een gezonde leefomgeving, voor nu en voor later, en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
Duurzaam Montfoort is geen commerciële organisatie, levert geen
betaalde producten of diensten en heeft geen winstoogmerk.
Duurzaam Montfoort is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 73171719.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Ontvangsten en Uitgaven
Onderstaande tabel geeft de ontvangsten en uitgaven. Alle ontvangsten
en uitgaven worden direct ten laste van het resultaat geboekt. Als
toelichting op de cijfers het volgende:
•
•

•

•
•

Er zijn geen rentebaten of -lasten.
De ontvangsten van Duurzaam Montfoort bestaan uit subsidie van de
gemeente Montfoort en donaties van bedrijven, inwoners en het K.F.
Heinfonds.
De algemene uitgaven, zoals ten behoeve van bijeenkomsten met
vrijwilligers, website en communicatie, zijn gerubriceerd onder
“Bestuur”.
Overige uitgaven zijn gerubriceerd onder de desbetreffende werkgroep
c.q. activiteit.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van bestuur en
werkgroepen gedurende het boekjaar wordt verwezen naar de
voorgaande hoofdstukken in het Jaarverslag 2021.

Zie onderstaande figuur voor een detaillering van de ontvangsten,
uitgaven over 2021.
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Balans
Onderstaande tabel geeft de Activa en Passiva van Duurzaam Montfoort
per einde boekjaar 2020 en 2021. Als toelichting op de cijfers per 31
december 2021 het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is geen inventaris die geactiveerd wordt.
Er zijn geen openstaande vorderingen (debiteuren).
Er zijn geen openstaande, nog te ontvangen bedragen (overlopende
activa).
Liquide middelen betreft het saldo van rekening courant bij Rabobank.
Er is geen eigen vermogen.
Crediteuren betreft een ontvangen factuur voor diensten die betrekking
hebben op het boekjaar 2021.
Overlopende passiva betreft het saldo van ontvangsten en uitgaven die
betrekking hebben op het boekjaar 2021.
Reservering betreft het batig saldo van activiteiten in voorgaande
jaren, dat gereserveerd is voor toekomstige activiteiten.
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