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Algemeen jaarverslag 2018
Met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden is er een concrete stip op de
horizon gezet voor de energiehuishouding in de Drechtsteden. Het streven is om de
gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal te zijn en uiterlijk in 2050 op duurzame wijze in
de eigen energie te kunnen voorzien.
Onze activiteiten zijn dan ook in dit licht komen te staan. Het isoleren van woningen zal er
binnen afzienbare tijd toe moeten leiden, dat de woningen van het aardgas af kunnen. Om
dat te bereiken zullen diverse stappen doorlopen moeten worden. De belangrijkste blijft:
woningisolatie, daarna verdienen ook de installaties en het voorzien in duurzame energie de
nodige aandacht.
De intentie van Drechtse Stromen blijft om daar met allerlei initiatieven en projecten aan bij
te dragen. Essentiële uitgangspunten zijn, dat de bewoners zelf centraal staan en kunnen
kiezen hoe ze dit willen bereiken en dat dit traject ook voor bewoners met een laag inkomen
financieel bereikbaar moet zijn. Het is daarvoor noodzakelijk, dat de overheid maatregelen
hiertoe neemt.

1. Plannen en activiteiten 2018
Aan de hand van het werkplan is hier weergegeven welke activiteiten zijn ondernomen. In
het Werkplan 2018 is het voorbehoud gemaakt dat er voldoende capaciteit beschikbaar is
om de activiteiten uit te voeren. Dat heeft tot gevolg gehad dat we minder activiteiten
hebben kunnen starten, dan in het werkplan was beoogd.
Aanbod Energiestrategie Drechtsteden
Als vervolg op de besprekingen over de Energiestrategie Drechtsteden heeft de regio een
Energie-akkoord Drechtsteden op gesteld. Om daar op in te spelen hebben Drechtse
Stromen en Drechtse Energie een aanbod gedaan aan de regio Drechtsteden en de
gemeenten over onze bijdrage aan de energiestrategie. Het aanbod is om in elke gemeente
een project ‘gasloos’ te starten. Met een aantal portefeuillehouders van de gemeenten
hebben we hier overleg over gevoerd. Alleen in Dordrecht heeft het geleid tot
samenwerking in Crabbehof.
Inmiddels zijn we wel in de Programmaraad bij het Energieakkoord vertegenwoordigd en
participeren we ook in het communicatieoverleg hiervan.
Pilot gasloos
In januari 2018 hebben we het energiecafé ‘Hoe maak ik mijn huis gasloos’ georganiseerd.
Geheel onverwacht werd de bijeenkomst erg druk bezocht. Voor de ca. 180 aanwezigen
waren er niet genoeg zitplaatsen. Op de avond hebben we verteld hoe je energie kan
besparen en uiteindelijk van het gas af kan komen. Op een volgende avond hebben we met
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de geïnteresseerden besproken wat ze willen gaan doen. Deze bijeenkomst leidde tot een
reeks van vervolgactiviteiten:
 Project Remmerstein
 Project Legowoningen
 Werkgroep Oud en Gasloos
 Bijeenkomst VVE’s
 Werkgroep warmtepompen
 Cursus voor nieuwe energieambassadeurs
 Geïnteresseerden in een individueel stappenplan
Aardgasvrij/ blok-voor-blok
Na deze bijeenkomsten staat ook de Blok-voor-blok-aanpak in het teken van aardgasvrij. Dat
wil zeggen, hoofddoelstelling blijft energie besparen, op termijn moet iedereen van het
aardgas af. Mooi is om gelijk van het aardgas af te komen, maar dat kan ook met een
stappenplan op termijn.
In 2018 zij twee lopende projecten afgerond:
 Lanen van Oranje, plaatsen van Zonnepanelen
 Celebesstraat
Als nieuwe projecten zijn opgestart:
 Remmerstein, Dordrecht, 121 particuliere woningen
Dit initiatief is opgestart vanuit deelnemers aan de eerdere bijeenkomsten.
Bewonersavonden geweest, samen met de bewoners zijn maatregelen op een rij gezet,
daar worden nu uitvoerende partijen bij gezocht.
 Crabbehof, eerste deelproject 32 woningen
Crabbehof is door de gemeente aangewezen als eerste wijk op weg naar aardgasvrij. De
gemeente heeft BZK-subsidie aangevraagd, helaas niet gekregen, maar wil desondanks
doorgaan met Crabbehof. In Crabbehof staan ook ongeveer 1335 particuliere woningen,
waarvan 553 eengezinswoningen, deels gebouwd in een aantal hofjes. Drechtse Stromen
is in 2018 als pilot gestart met één van de hofjes. Er is van een proefwoning een scan
gemaakt, er is een bewonersavond georganiseerd. Het hangijzer hier blijkt de kosten en
de financiering er van. Alvorens her verder mee te kunnen moeten hier oplossingen voor
worden geboden.
 Legobuurt, Dordrecht, ca 700 particuliere woningen, systeembouw met betonplaten in
een ‘bloemkoolwijk’ uit de jaren ‘80. In 2018 is de voorbereiding gestart, in 2019 zullen
bewoners worden benaderd.
 Hendrik-Ido-Ambacht, project met particuliere woningen uit jaren ‘70
In 2018 is de voorbereiding gestart, in 2019 zullen bewoners worden benaderd.
Dienstverlening op het gebied van warmtebeeldcamera-foto’s
Al diverse jaren verleend Drechtse Stromen de service van een infraroodscan van de woning.
Bij de bijeenkomsten begin 2018 bleek veel belangstelling voor individuele adviezen. Vanuit
de cursus voor energieambassadeurs bleken vier van de nieuwe energieambassadeurs
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belangstelling te hebben voor het geven van individuele adviezen en het maken van
infraroodscans. In 2018 hebben we al ca. 70 aanvragen gekregen.
Huurwoningen/corporaties
In 2018 is overlegd met Trivire over assistentie bij het leggen van contacten met bewoners
bij het project voor de verbetering van 32 huurwoningen Wibautstraat in Crabbehof.
Uiteindelijk bleek de corporatie her zelf voor te kunnen zorgen.
Daarnaast wordt hulp geboden aan individuele bewoners met het nemen van kleine
maatregelen (Zie EHBE).
EHBE, Eerste Hulp Bij Energielekken
In 2017 hebben we het project Eerste Hulp Bij Energielekken afgesloten, omdat het ons niet
lukte iemand te vinden die huurders wilde helpen daadwerkelijk kleine aanpassingen aan te
brengen, zoals tochtstrippen, radiatorfolie, e.d. Intussen heeft Guido Frantzen deze klus
weer opgepakt. Met Trivire zijn afspraken gemaakt. Huurders die geïnteresseerd zijn geven
zich op, Guido komt langs, geeft adviezen en brengt eventuele kleine voorzieningen aan.
Trivire ondersteunt de activiteiten ook financieel. In 2018 is een begin gemakt en zijn
bezoeken gebracht aan 10 adressen.
Informatie naar partijen en bedrijven waar bewoners als eerste met vragen komen.
Geen aandacht aan besteed i.v.m. capaciteitsgebrek
Werkgroepen
Vanuit de bijeenkomsten begin 2018 zijn, naast projecten, ook onderstaande werkgroepen
opgestart.
 Werkgroep oud en gasloos
In de werkgroep Oud en gasloos komen een aantal mensen bij elkaar om samen te
onderzoeken wat de aanpak van een oude woning van voor ca. 1920 kan zijn. Het zijn
woningen zonder spouwmuur en veelal met veel interessante architectonische details.
De werkgroep is in 2018 4x bij elkaar geweest en heeft gezamenlijk een bezoek gebracht
aan de Woonwijzerwinkel in Rotterdam.
 VVE’s
Vanuit de bijeenkomst op 13 maart bleek ook belangstelling vanuit een aantal leden van
een VVW om samen verder te praten. In een eerste bijeenkomst werd de nodige en
informatie uitgewisseld. Er bleek op dat moment onvoldoende belangstelling om
concrete projecten op te pakken. Eén locatie leek interessant om daadwerkelijk een
project te organiseren. Uiteindelijk bleek de VVE dit idee in een ledenbijeenkomst toch af
te blazen.
 Werkgroep warmtepompen
Een tiental mensen die nu al toe zijn aan een warmtepomp, omdat hun woningen
voldoende zijn geïsoleerd, zijn samen de werkgroep warmtepompen gestart. De
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werkgroep heeft het jaar 2018 gebruikt om fundamenteel alle aspecten van de overgang
naar een warmtepomp zowel theoretisch als praktisch te onderzoeken: werking, typen,
installatieaspecten, praktische ervaringen van mensen in ons netwerk die al zijn
overgegaan, ventilatie, transmissie berekeningen, onderzoek naar installateurs en
merken. Doel van deze uitgebreide aanpak is om niet alleen voor de leden van de
werkgroep tot een keuze te komen, maar ook om een resultaat te ontwikkelen waar
anderen gebruik van kunnen maken. De werkgroep verwacht in het voorjaar 2019 met
de resultaten van haar onderzoek te kunnen komen.
Zon op Andermans Dak
In 2018 zijn grote stappen gemaakt met de Zon Op Andermans Dak-projecten. De project
 Rajubibos Heerjansdam
In dit jaar werd de tweede helft van het project RaJuBiBos in gebruik genomen, 126
panelen in Heerjansdam, in beheer bij de Coöperatie Zon op Zwijndrecht.
 Dordrecht, Stadsdepot en Sporthal Leerpark
In augustus werden twee daken in Dordrecht in gebruik genomen, op het depot van het
gemeentelijk archief op Dordtse Kil IV en op het sportgebouw in het Leerpark. Samen zijn
deze locaties goed voor 890 panelen. De daken zijn in beheer genomen bij de Coöperatie
Drechtse Energie. (projectleider Arnoud Offerhous)
 Papendrecht, Sportcentrum
In 2018 is de voorbereiding gestart voor een postcoderoosproject op het Sportcentrum
in Papendrecht, ca. 700 panelen. Realisatie staat in 2019 op het programma.
(projectleider Arnoud Offerhaus)
 Coöperatie Drechtse Energie
In 2018 heeft de Coöperatie Drechtse Wind zich omgevormd tot Coöperatie Drechtse
Energie. Daarmee is de weg geopend voor het ontstaan van een brede coöperatieve
organisatie voor het opwekken en besparen van alle soorten duurzame energie. Intussen
is Drechtse Energie de beheerder van de Dordtse daken en zal in 2019 ook het dak in
Papendrecht hierbij onder worden gebracht.

2. Resultaten tot nu toe
Drechtse stromen heeft de afgelopen jaren het nodige bereikt. In onderstaand schema
wordt in hoofdlijn de resultaten samengevat in projecten en bespaarde en opgewekte
energie.
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Drechtse Stromen
overzicht resultaten (gereed gekomen projecten)
Jaar

projecten/
locaties

maatregelen/
opwekking
panelen
besparing p.j. besparing p.j. p.j.
m3 gas
KWh
KWh

deelnemers

besparing p.j. investering p.j.
kg CO2
€

Blok voor blok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6
0
57
22
145
6
0

7
0
111
42
440
6
0

5.420
0
58.320
18.800
194.920
0
0

52.948
0
569.728
183.657
1.904.173
0
0

0
0
24.000
6.000
12.000
12.000
0

11.924
0
140.928
44.516
435.136
6.312
0

€
€
€
€
€
€
€

6.200
169.600
60.700
757.600
27.600
-

236

606

277.460

2.710.507

54.000

638.816 €

1.021.700

2
2
3

0
0
0
0

332
378
1.016
0

totaal

7

0

1.726

0

tot.
BVB+Z

28

236

2.332

277.460

totaal

1
6
6
6
2

21

Zon op Adermans dak
2016
2017
2018
2019

83.000
94.500
280.700
0

43.658
49.707
147.648
0

€
€
€
€

141.100
160.650
431.800
-

0

458.200

241.013 €

733.550

2.710.507

512.200

879.829 €

1.755.250

In totaal wordt door de maatregelen jaarlijks bijna 900 ton CO2 bespaart. De maatregelen
hebben bij benadering een investering van ruim 1,7 miljoen euro tot stand gebracht.
In 2018 is daar met isolatiemaatregelen weinig bijgekomen, in dat jaar heeft de nadruk
gelegen op het opzetten van nieuwe projecten op weg naar aardgasvrij.
3. Organisatorisch en financieel
 Verbeteren informatievoorziening (projectadministratie) en projectverslaglegging.
In 2019 hebben we besloten om voor de informatievoorziening en administratie gebruik
te gaan maken van Econobis. Invoering hiervan zal in 2019 plaats vinden. Ada te Veldhuis
is bereid gevonden om ons te gaan helpen bij de administratie.
 Lidmaatschap HOOM.
HOOM is een landelijke coöperatie van coöperaties. HOOM ondersteunt de leden en
bied kansen om onderling informatie uit te wisselen over de aanpak van
woningisolatieprojecten. In 2018 hebben we daarvan kunnen profiteren bij de opzet van
de cursus voor energieambassadeurs en bij de advisering in de blok-voor-blok-projecten
en de werkgroep Oud en gasloos.
 Verbeteren van de archivering.
Hiervoor ligt een voorstel voor de aanpak er van. Uitvoering er van zal plaats vinden in
2019.
 Werven van fondsen en subsidies.
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Zowel met de gemeente Dordrecht als met de Provincie Zuid-Holland hebben
gesprekken plaats gevonden. Beiden zijn bereid om ons financieel te ondersteunen in de
projecten voor woningisolatie. Concrete uitwerking volgt in 2019.
Onderzoeken verkrijging ANBI-status.
Geen nieuwe ontwikkelingen.
Nieuwe actieve vrijwilligers werven.
Met de bijeenkomsten begin 2018 hebben vele geïnteresseerden zich gemeld om deel te
nemen aan activiteiten, maar ook om daarbij te helpen als vrijwilliger. Resultaat is, dat
we momenteel ca. 40 mensen op onze lijst hebben staan die op enigerlei wijze een
actieve bijdrage leveren.
Aantrekken en opleiden Energieambassadeurs (3e ronde).
Een groot aantal van de actieve mensen heeft zich ook aangemeld als
energieambassadeur. In de zomerperiode hebben we een tweede cursus georganiseerd
voor energieambassadeurs. In vijf avonden werden de cursisten door de verschillende
onderwerpen geleid: hoe benader je bewoners met de vraag om mee te doen en wat
komt er bij kijken om energie te besparen en je woning goed te isoleren. We worden
daarbij ondersteund door de Coöperatie HOOM. Deze coöperatie ondersteunt lokale
burgerorganisaties bij de aanpak van energiebesparingsprojecten. Intussen zijn vier
energieambassadeurs actief bij het geven van individuele adviezen en zijn een aantal
anderen klaar voor de aanpak van nieuwe projecten. Eind 2018 is de voorbereiding
gestart van een nieuwe cursus, die begin 2019 zal starten.

4. Marketing en communicatie
 Organiseren afstemming en samenwerking bevriende duurzaamheidsclubs.
Vanuit Drechtse Stromen nemen we deel aan het Platform Duurzaam Dordrecht.
Met Drechtse Energie werken we intensief samen. Gert Jan Vogelaar vertegenwoordigd
Drechtse Stromen en Drechtse Energie in de Programmaraad van het Energieakkoord
Drechtsteden. We brengen een gezamenlijke nieuwsbrief uit.
 Goed bereikbare en informatieve website.
Onze website was nogal in de versukkeling gekomen. Dit jaar zijn de nodige
verbeteringen en correcties aangebracht. Zo is er de mogelijkheid gekomen om actuele
berichten te plaatsen, zo mogelijk gekoppeld aan de nieuwsbrief.
 Driemaandelijkse nieuwsbrief.
In 2018 hebben we vier nieuwsbrieven uitgebracht, waarvan één gezamenlijk met
Drechtse Energie.
 Actief op Sociale Media.
Zowel op Twitter als Facebook worden af en toe berichten geplaatst.
 Promotie rond gerealiseerde projecten in de Drechtsteden.
Buiten de Nieuwsbrief heeft dit weinig aandacht gehad. Dit blijft voor verbetering
vatbaar.
 Organiseren aandacht rond de Duurzame Huizenroute
Is op bescheiden wijze gebeurd, voornamelijk op Facebook.
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5. Bijeenkomst(en)
Energiecafé’s/informatiebijeenkomsten
Belangrijke bijeenkomsten 202018:
31-01-2018
inspiratieavond Hoe maak ik mijn huis gasloos?
13-03-2018
Vervolgavond ‘van gas los’
20-03-2018
bijeenkomst met geïnteresseerden Verenigingen van Eigenaren
03-04-2018
avond met potentiële vrijwilligers
Juni/sept.
5 avonden van de cursus energieambassadeurs
20-12-2018
eindejaarsborrel
Verder de nodige bestuursvergaderingen, bijeenkomsten Projectenoverleg en vele
bijeenkomsten in het kader van de diverse projecten.
Ook aan overleggen van de Regio Drechtsteden en gemeente Dordrecht is deelgenomen.

6. Bestuurlijk en organisatorisch
Voorzitter van Drechtse Stromen is Gert Jan Vogelaar, Martien Blom is penningmeester.
In november heeft Kees van der Horst zijn functie als secretaris neergelegd. Kees is vier jaar
secretaris geweest en heeft in die tijd meer structuur in de stichting gebracht.
Rien Val heeft Kees zijn taak als secretaris overgenomen.
In september is Floor van de Velde is toegetreden als bestuurslid. Met zijn ervaring als
architect en als wethouder zal hij een bijdrage leveren bij het uitwerken van nieuwe
projecten.
In het Projectenoverleg zijn alle belangrijke zaken besproken en zijn de projecten afgestemd
en onderling uitgewisseld. Deelnemers zijn, naast de bestuursleden, Frits Lakemeier, Arnoud
Offerhaus, Gerrit Jan van der Kolm, Jan de Keizer, Theo de Rooij en Monique Mol.
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Financiëel jaarverslag 2018
Inhoudsopgave:
 Grondslagen voor de financiële verslaglegging
 Balans van 31 december 2018 en toelichting
 Resultatenrekening en toelichting
 Kolommenbalans en begroting
Grondslagen voor de financiële verslaglegging
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de regels en richtlijnen van de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen (AWR). Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van BW Boek 2,
titel 9.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa of passiva, alsmede van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervangingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Opbrengsten worden opgenomen op de balansdatum slechts voor zover ze 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. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro’s.
Waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa & Financiele vaste activa
 Waren er niet
Vorderingen
 worden opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
 staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Schulden
 worden opgenomen tegen de nominale waarde
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Alvorens in te gaan op zowel balans, als resultatenrekening moet gemeld worden dat het jaar
een soort overgangsjaar was, hetgeen ook vermeld werd in ons werkplan van 2018:
“Begin 2018 zal de regio Drechtsteden de Energiestrategie Drechtsteden vaststellen, samen
met een Samenwerkingsovereenkomst met de partijen die daar aan een bijdrage willen
leveren. Daarmee geeft de regio aan hoe zij wil werken aan een energieneutrale
Drechtsteden. Belangrijke onderdelen zijn het gasloos maken van alle woningen en het er
voor zorgen dat alle energie die gebruikt wordt duurzaam is en niet fossiel. Onze activiteiten
zullen daarmee ook in het licht van deze strategie komen staan. Als uitgangspunt willen we
samenwerken met de betrokken partijen en bijdragen aan de “strategie”.
In voorgaande jaren wordt nog subsidie verstrekt (door met name ECD) voor onze Blok voor
Blok projecten, echter door de omslag naar gasloos zijn deze projecten in 2018 niet meer als
zodanig uitgevoerd en is ook geen subsidie ontvangen. Wel is aanvang gemaakt met
projecten gasloos maken van de woningen (met name in Remmerstein, Sterrenburg) en
vinden gesprekken plaats met alle gemeenten in de Drechtsteden.
Voor Zon op Andermans Dak is wel subsidie (t.b.v. een deel van de project-opstart en begeleiding) ontvangen van de provincie Zuid Holland. In het kader van onze nauwe
samenwerking met Drechtse Energie (voorheen Drechtse Wind) wordt gestreefd naar het
onderbrengen van coöperatie-leden bij Drechtse Energie.
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Toelichtingen
Liquide middelen
 Het saldo van de spaarrekening (=garantiefonds) is onveranderd gebleven.
Debiteuren
 betreft facturen voor het maken van IR foto’s (in Q4), een deel van de
projectbegeleiding door ZZ/VGA, volgens afgesproken mijlpalen en de terug te
ontvangen BTW Q4.
 Doordat de ontvangen subsidie BTW-vrij is en de betalingen aan projectbegeleiders
niet komt het voor dat de stichting een vordering heeft op de Belastingdienst.
Crediteuren
 betreft betalingen aan
 IR foto vrijwilligers (5,= per foto) en
 vrijwilliger projectbegeleiding Gasloos
Reserveringen
 Van de opgeheven Woningbouwadviescommissie VAC werd € 5.000,= ontvangen, met
name voor de aanwending van besparingsmaatregelen energie-armoede (voorheen
ons programma EHBE, eerste hulp bij energielekken)
 Voor Blok voor Blok, nu Gasloos, is nog een bedrag over van de reservering van 2017,
dit zal ook aangewend worden voor “warm-maken” van woningen voor energietransitie
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Uit te keren subsidie is het nog niet betaalde deel subsidie voor projectbegeleiding
door ZZ/VGA
Opleidingen is een reservering voor opleiding nieuwe energieambassadeurs
Infraroodcamera, eventueel ter aanschaf van een tweede camera, nu ter beoordeling
van de IR-foto-vrijwilligers
Communicatie is voor besteding van folders info etc.

Garantiefonds is in 2016 vastgesteld op € 10.000,= en niet aangesproken
Kapitaal is iets gedaald (a.g.v. een klein negatief) resultaat, ad € 54,48

Toelichtingen
Drechtse Stromen heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een klein negatief resultaat. Naar
onze mening niet slecht, gezien het niet ontvangen van subsidie voor BvB/Gasloos.
Kosten Belastingdienst is een vordering VPB uit 2017 (van het toen geringe positieve
resultaat).
Bankkosten zijn van de Triodos-bank.
Bestuurskosten is geweest voor
 aanschaffingen secretarieel
 vergaderkosten
 kerstborrel
 afscheidscadeau vertrekkend bestuurslid
 website/- operator
 bestuursaansprakelijkheidverzekering
IR-foto
 is de vrijwilligersvergoeding á € 5,= per foto voor 24 foto’s
Nagenoeg geen omzet
 Donaties en IR-foto’s (51 stuks)
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Bovenstaand het werkdocument kolommenbalans, met vanzelfsprekend
 Beginbalans
 Dagboeken
 Saldibalans
 Resultatenrekening
 Eindbalans
 Overzicht nog uit te betalen subsidies Zon op Andermansdak-projecten

Dordrecht, 16-3-2019
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