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1. Inleiding 

De Stichting Duurzame Stad is opgericht in november 2011. De oprichting van de 

stichting is voortgekomen uit het project Duurzame Stad, ook wel genaamd: Stad 

van de Toekomst, dat destijds al sinds 2004 in de gemeente Zoetermeer werd 

uitgevoerd. Met het oprichten van de stichting is een rechtspersoon geschapen 

die tot doel heeft dit duurzame project veilig te stellen en tevens breder te trekken 

in het land. 

Doel 

Het aanbieden van motiverende, educatieve projecten, waarbij jongeren bewust 

worden van de keuzes die gemaakt kunnen worden ten behoeve van een 

duurzame leefomgeving. 

Kernwaarden 

De stichting heeft kernwaarden opgesteld die de activiteiten van het de stichting 

omschrijft en belangrijk vindt: 

• Het aanbieden van kant en klare projecten met eventuele ondersteuning; 

• Het leggen en onderhouden van contacten met middelbare scholen; 

• Samenwerken met derden indien, en zover, dat voor de stichting en ‘de 

klant’ nuttig kan zijn. 

 

Inrichting van bestuur 

De statutaire bestuursfuncties zijn: 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Penningmeester 
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2. Jaarlijkse kosten 

Stichting Duurzame Stad realiseert jaarlijks de Ontwerpwedstrijd “Duurzame Stad 

van de Toekomst” met middelbare scholieren i.s.m. diverse gemeenten. In 2020 

is in de Gemeente Gouda de ontwerpwedstrijd met 4 scholen en de gemeente 

gerealiseerd. 

 

De stichting maakt jaarlijkse kosten. Deze betreffen: 

- de vaste kosten van de stichting, zoals de administratiekosten van de 

bankrekening 

- de  incidentele kosten per ontwerpwedstrijd, zoals printkosten, websitekosten, 

ontwerpkosten, inhuur presentator, incidenteel huur van een presentatiezaal, 

onkostenvergoeding vrijwilligers e.d. 

 

3. Bronnen van inkomsten 

De stichting beschikt zeer beperkt over eigen middelen. De Stichting ontvangt 

jaarlijks een bijdrage van de participerende gemeente.  

Voor 2020 is de ontwerpwedstrijd duurzame stad in Gouda gerealiseerd. 

Vanwege de coronapandemie is de finale op kleinere schaal uitgevoerd en online. 

             

4. Financiën  

                              

Jaarrekening Stichting Duurzame Stad 2020 

Bestedingen 2020 

Boekdatum Bedrag Omschrijving 

16-1-2020 1.200,00 Vrijwilligers vergoeding 2019 (bestuursvergoeding + accounthouder Gouda) 

16-1-2020 350,00 vrijwilligers vergoeding 2018 

16-1-2020 350,00 vrijwilligers vergoeding 2019 

16-1-2020 350,00 vrijwilligers vergoeding 2019 

1-4-2020 37,90 Kosten van 01-01-2020 tot en met 31-03-2020 

1-7-2020 37,50 Kosten van 01-04-2020 tot en met 30-06-2020 

11-9-2020 139,09 aanpassing opdracht en update website inclusief providerkosten 

11-9-2020 200,00 vrijwilligersvergoeding 2019 dagvoorzitterschap / presentatie 

11-9-2020 75,85 
Vergoeding bonnen declaratie tbv finale gouda 2019 -2020 printkosten en 
reiskosten. 

1-10-2020 37,80 Kosten van 01-07-2020 tot en met 30-09-2020 

31-12-2020 37,65 Kosten van 01-10-2020 tot en met 31-12-2020 

   
Totaal  €        2.815,79   
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Inkomsten 2020 

 

Boekdatum Bedrag Omschrijving 

23-10-2020 1.500,00 2019 - 20 / 001 bijdrage gemeente Gouda 
   

  €     1.500,00   

 

 

 

Activa 

Immateriële vaste activa   € 0 

Materiële vaste activa   € 0 

Vorderingen en overlopende activa  € 0 

Liquide middelen    €15.824,91  

Totale activa    €15.824,91  

  

 

Passiva 

Reserves en fondsen, voorziening  € 6000 

Langlopende schulden   € 0 

Kortlopende schulden   € 0 

Totale passiva    € 6000     

 

            

De stichting bezit 9 jaar oude en afgeschreven apparatuur zoals computers, 

kasten en bureaus. De stichting heeft voorzieningen / reserveringen voor nieuwe 

computers en enkele kantoormeubelen in 2021, en een kleine reserve voor de 

betaling van de vaste kosten (bankadministratie, websiteonderhoudskosten en 

providerkosten). De stichting heeft €1315 gereserveerd om bij te dragen aan de 

Ontwerpwedstrijd 2020/2021 finaleronde. 

 

5. KvK en adresgegevens 

Stichting Duurzame Stad, KvK den Haag 53972201 

Adresgegevens Stichting Duurzame Stad, Sjahrirstraat 20, 2332 ZK Leiden 

info@duurzamestad.nl  Telefoon penningmeester S.F. Koelewijn 06 18582499
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