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Algemene terugblik: begin
van professionalisering
Na het grote succes van het Duurzame Week Festival in
oktober 2017 startten we het jaar 2018 met hoge
verwachtingen en verstrekkende ambities. Terugkijkend is
2018 een jaar geworden, waarin we bezig zijn geweest met
de fundamenten voor de toekomst om deze ambities waar
te kunnen maken.
We onderzochten de voorwaarden om op de lange duur
succesvol te kunnen zijn. Van belang bleek een goede
visie, gedeelde waarden, meer continuïteit in de
organisatie, vooral in de dragende mensen, een
verdienmodel, dat ons losser maakt van subsidies en
fondsen, en een goede branding.

De visie
•

We willen groot worden als festival, analoog aan de
Dutch Design Week.

•

We willen steeds meer mensen van allerlei
doelgroepen bereiken en stimuleren om stappen te
nemen in duurzaamheid, dus hun gedrag daadwerkelijk
te veranderen. Dit vereist een grote nadruk op
communicatie.

•

We willen matchmakers worden in ons business-tobusiness deel.

•

We willen een partner van betekenis zijn voor bedrijven
en organisaties in hun streven naar duurzamer
ondernemen en een duurzamer bedrijfsvoering.
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Gedeelde waarden
•

Positieve benadering: hoop, optimisme, vrolijkheid,
nadruk op vertrouwen en het effect van kleine stapjes.

•

Mensen inspireren door ze ervaringen te laten opdoen
door middel van zien, horen, voelen, proeven, ruiken en
doen.

•

Als organisatie open, eerlijk en betrouwbaar zijn,
betrokken, nieuwsgierig en creatief.

•

52 weken duurzaam: opbouwen van een community
die 52 weken per jaar actief is.

Continuïteit in de organisatie
•

Vormen van een kernteam van mensen die 2 tot 4
dagen per week beschikbaar zijn voor het uitoefenen
van hun functie en die voor langere tijd aan Duurzame
Week verbonden blijven. Dit kan alleen, als hier een
vergoeding tegenover staat.

•

Daarnaast een groep vrijwilligers die zich wil binden
voor een langere periode en dus betrokken is bij de
organisatie van meerdere festivals.

Branding
•

Green up your life als belangrijke leus handhaven.

•

Werken aan onze zichtbaarheid door middel van P.R.
en storytelling.

•

Marktonderzoek starten.

•

Aandacht voor after-care aan de partners.
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Verdienmodel
•

Geleidelijk aan steeds aantrekkelijker worden voor
sponsors en programma-partners, zodat zij bereid zijn
(meer) te betalen om aan het festival mee te kunnen
doen. Belangrijk hiervoor is het aanzienlijk uitbreiden
van het aantal vrienden en volgers op onze social
media en het ontwikkelen van een grote en actieve
community online en offline.

•

Daarnaast het ontwikkelen van andere business-tobusiness activiteiten, zoals matchmaking en
educatieve/ ontspannende evenementen.
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Ontwikkelingen in de
organisatie en uitvoering
Samenwerking met Climate Planet
In 2018 stond op het Jaarbeursplein de Climate Planet, een
hele grote wereldbol waarin een film werd vertoond over de
stand van zaken met betrekking tot ons klimaat. Het was
ook mogelijk om hierin een of meer stands te bemannen
met een eigen programma. Mede vanwege onze wens om
onze ‘eigen week’ te professionaliseren en te verplaatsen
naar juni, hebben we besloten om geen eigen festivalhart in
te richten, maar gebruik te maken van Climate Planet als
hoofdlocatie. Daarnaast vonden veel van onze eigen
activiteiten plaats in ANNE op het Veemarktplein.

Samenwerking met Klimaatgesprekken
Samen met Klimaatgesprekken hadden wij in de week van
18 tot 27 oktober een stand in de Climate Planet, waar
mensen hun goede voornemens op het gebied van
duurzaamheid konden opschrijven op een blaadje, dat in
een steeds vollere boom werd gehangen. Omdat veel
mensen op verzoek ook hun contactgegevens hierop
hadden geschreven, was het mogelijk om hen te
benaderen voor een na-onderzoek, hoe de uitvoering van
de goede voornemens was verlopen.
Met Klimaatgesprekken samen bepaalden we ook de
thema’s voor het festival van 2019 en hebben we
inspirerende videoportretten gemaakt vanuit de erfenis van
deze blaadjes.
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Partnerbenadering
Een belangrijk doel was om meer en meer langdurige
partners te werven en zo een professioneel kernteam te
kunnen vormen en daarmee meer continuïteit in het beleid
en de groei van de organisatie. Op den duur zouden we
door de samenwerking met langdurige partners ook minder
afhankelijk worden van subsidies en fondsen voor onze
financiering.

Ontwikkelingen in
het beleid

Hoewel dit doel in 2018 nog niet werd behaald, hebben we
wel veel geleerd over het benaderen van partners en hun
belangen, en hebben we meer vastgelegd in
partnerdocumenten, wat we onze partners te bieden
hebben.
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Fundamenten gelegd dus voor een vruchtbare
samenwerking op de langere duur.
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Meetups
De maandelijkse meetups zijn doorgegaan en hebben zich
meer en meer ontwikkeld tot een platform en
ontmoetingspunt voor organisaties die zich bewegen op het
brede terrein van duurzaamheid in plaats van alleen een
ontmoetingsmoment voor individuen. Langzamerhand doen
ook grotere en al langer gevestigde bedrijven mee aan de
meetups.

Het Festival
Hoewel ingezet op een bescheidener schaal dan in 2017 is
het festival uiteindelijk toch groter geworden dan daarvoor
met meer activiteiten, meer bezoekers en meer
programmaonderdelen dan in de beide vorige jaren.
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Ontwikkelingen in het
beleid
Nieuwe huisstijl
De website en de huisstijl werden aangepast en veel
strakker ontworpen.

Uitwerking partnerdocument
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Er kwam een partnerdocument, waarin partners konden
kiezen uit diverse opties wat betreft communicatie en eigen
programmering als tegenprestatie voor hun financiële
betrokkenheid bij Duurzame Week.

Verplaatsen van het festival naar juni
Voorbereidingen werden getroffen om in 2019 het festival
in juni te organiseren met een eigen festivalhart op het
Neude. Architectenbureau BK Punt ontwierp een duurzaam
verplaatsbaar gebouw, dat als zodanig dienst zou kunnen
doen en partners werden gevonden om dit festivalhart in
2019 te realiseren.

Hubspot
Als CRM systeem werd gekozen voor Hubspot. Alle
partners zijn hierin opgenomen en alle vrijwilligers leerden
hoe met dit programma te werken.
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Penningmeester en boekhouder
In het bestuur werd een nieuwe penningmeester gevonden
en voor de administratieve ondersteuning werd een
boekhouder aangetrokken.
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Hoogtepunten festival
Duurzame Week 2018
Climate Planet
In de grote wereldbol op het Jaarbeursplein was meerdere
keren per dag een film over de gevolgen van
klimaatverandering te zien. Na de film konden bezoekers in
de expo terecht voor tips en tricks om hun eigen leven te
verduurzamen. Tijdens de week was de film maar liefst 59
keer te zien.

Panelgesprek Duurzaam Reizen
Het gesprek over duurzaam reizen werd goed bezocht. Vier
deskundigen gingen met elkaar en het publiek in gesprek
over de vraag hoe je groener kunt reizen. Van een zomer
zonder vliegen, tot het maken van een duurzame reist; de
bezoekers gingen met nieuwe inzichten naar huis.

Follow This
Vol interesse luisterden 200 bezoekers naar Mark van
Baal, de initiatiefnemer van Follow This. Met Follow This
probeert hij samen met andere aandeelhouders de koers
van Shell van binnenuit te vergroenen.

01

Algemene terugblik:
begin van
professionalisering

02

Ontwikkelingen in
de organisatie en
uitvoering

03

Ontwikkelingen in
het beleid

Uitreiking Circulair Compliment
Samen met de Gemeente Utrecht reikten wij het Circulair
Compliment uit, als aanmoediging voor initiatiefnemers die
de circulaire economie aanjagen. KrijgdeKleertjes is de
winnaar geworden van ‘Utrecht Duurzaam 2018’. Zij
mochten de prijs, het Circulair Compliment, in ontvangst
nemen van wethouder Klaas Verschuure. KrijgdeKleertjes
zet zich vrijwillig in voor het ruilen van kinderkleding en
speelgoed bij inmiddels 30 ruilpunten, waarvan 4 locaties in
Utrecht.

Kinderfestival
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Tijdens het kinderfestival bij ANNE waren er een zestal
verschillende activiteiten te beleven voor de kleinste
groene helden onder ons. We vinden het belangrijk om een
programma aan te bieden voor kinderen, zodat zij
opgroeien met het goed zorgdragen voor onze wereld.
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Gecertificeerd door en lid van de Nederlandse Orde
van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)
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Stichting Duurzame Week
M.Végh
Hasebroekstraat 33
3532 GK UTRECHT
Referentie: JvN/0781/2018
Houten, 24 juli 2019
Betreft:

jaarrekening 2018

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw
onderneming.

1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Duurzame Week te is door ons samengesteld op basis van de van u
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten
en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder
meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve
van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot
de getrouwheid van de jaarrekening.
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Stichting Duurzame Week te Utrecht
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

695

-

158

3.273
853

3.273

Liquide middelen

26.885

3.455

Totaal activazijde

27.738

6.728

Utrecht,
Stichting Duurzame Week

Pagina 4 van 10

Stichting Duurzame Week te Utrecht
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves

31 december 2018
€
€

1.572

31 december 2017
€
€

6.080
1.572

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

1.166
25.000

6.080

648
26.166

648

27.738

6.728

Utrecht,
Stichting Duurzame Week

Pagina 5 van 10

Stichting Duurzame Week te Utrecht
2.2 Staat van baten en lasten over 2018
2018
€

€

5.875

Baten
Organisatiekosten
Som der bedrijfskosten

2017
€

10.221

€
58.665

59.631
10.221

59.631

Bedrijfsresultaat

-4.346

-966

Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-162
-4.508

-192
-1.158

-

-2

-4.508

-1.160

Buitengewoon resultaat
Resultaat

Utrecht,
Stichting Duurzame Week

Pagina 6 van 10

Stichting Duurzame Week te Utrecht
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld , worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waard.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
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Stichting Duurzame Week te Utrecht
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2018
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

31-12-2017
€

695

-

158

3.273

26.884
1
26.885

2.291
1.164
3.455

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Liquide middelen
Triodos NL90TRIO0391192434
Utrechtse euro
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Stichting Duurzame Week te Utrecht
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2018
€
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaat verslagjaar
Stand per 31 december

6.080
-4.508
1.572

2017
€
7.240
-1.160
6.080

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018
€
Handelscrediteuren
Crediteuren

Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidie

31-12-2017
€

1.166

648

25.000

-
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Stichting Duurzame Week te Utrecht
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
€
Baten
Diverse baten
Overige bedrijfskosten
Evenementkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

2017
€

5.875

58.665

2.423
124
7.674
10.221

38.431
7.814
13.386
59.631

2.423
2.423

1.435
218
36.778
38.431

124
124

7.084
730
7.814

900
194
1.202
903
4.475
7.674

647
285
14
63
7.379
3.207
1.791
13.386

162

192

Huisvestingskosten
Huur
Energiekosten
Programma kosten

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Verkoopmaterialen

Algemene kosten
Administratiekosten
Verzekeringen
Kleine aanschaf, onderhoud
Consumptie bij event
Representatiekosten
Onkosten vrijwilligers
Organisatiekosten
Communicatiekosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en rente
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