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Inleiding
2020 was een bijzonder jaar: Vanaf maart hebben wij alle besprekingen online georganiseerd.
De verschillende projectteams hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan de haalbaarheidsstudies en voorbereidingen van collectieve daken. Dat heeft geresulteerd in twee geslaagde
wervingsacties voor zowel de installatie op het dak van gymzaal De Loevesteinplaats als die
op Sporthal De Buitenhof en de voorbereiding van installaties op de daken van het RdGG, De
Voedselbank en SC Delfland.
Begin 2020 is vlak voor de lockdown de zonneveranda bij IChange aangelegd. De zonneveranda, het sedumdak op de luifel en het aanleggen van regentonnen voor de moestuintjes
is door een succesvolle crowdfundingsactie tot stand gekomen.

Deelstroom Delft draagt ook in de zin van kennis en participatie bij aan de energietransitie.
Claudia Hofemann is betrokken bij de vertegenwoordigen van de belangen van de energiecoöperaties in de RES-regio Rotterdam Den Haag, in de stuurgroep van het Energie Samen
Zuid Holland en vertegenwoordigd de belangen van Deelstroom Delft in het projectteam van
de Warmtevisie in Delft.
Eind 2019 hebben we samen met het Platform Energietransitie Delft voor de gemeente het
uitvoeringsplan van de RRE opgesteld. De aanvraag voor de RRE – Regeling Reductie Energiebesparing – is door de overheid in mei 2020 toegekend. Totaal moeten we daarvoor 3.400
huishoudens met energiebesparende maatregelen en informatie gezamenlijk bereiken. Eén
van de middelen daarvoor is de oprichting van een team energiecoaches, die de Delftenaren
vrijblijvend ondersteunt met het uitwisselen van kennis en ervaringen.
Niet alles lukt: Zo hebben we het zonnepaneeldak op de recyclecampus van Stunt aan de
Vulcanusweg ondanks de goedkeuring van de ALV niet kunnen overnemen. Voor de
dakeigenaar waren de revenuen uiteindelijk niet interessant genoeg en het tijdspad van 15
jaar voor de postcoderoosregeling te langdurig.
Wat wel gelukt is, is de toetreding tot de energieleverantiecoöperatie OM | nieuwe energie.
Per 1 januari 2021 kunnen leden en sympathisanten (in héél Nederland) energie afnemen van
Deelstroom Delft|OM (spreek uit: “Deelstroom Delft gaat om”). Hierbij ben je gegarandeerd
van de leverantie van lokaal opgewekte duurzame energie. Leden die klant zijn bij OM worden
vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage: Dus stap over!
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Bestuur
In verband met verhuizing uit Delft heeft in 2020 Richard Stouthart zich teruggetrokken uit
het bestuur. We danken hem – ook via deze weg – nogmaals voor zijn bijdrage. Per 2021
bestaat het bestuur uit:
●
●
●
●

Claudia Hofemann – voorzitter, 1e termijn tot december 2021
Arthur Hilgersom – secretaris, 1e termijn tot december 2021
Martijn van Oosterhout – penningmeester, 1e termijn tot december 2021
vacant

Het secretariaat wordt ondersteund door John Stals, hij beheert het emailaccount
info@deelstroomdelft.nl. Menno Verkade ondersteunt het penningmeesterschap. Astrid van
de Graaf en John Stals ondersteunen het communicatieteam van de coöperatie en Marleen
de Korver is verantwoordelijk voor de website van Deelstroom.

Kernteam / Projectleiding
In 2020 zijn we als kernteam (ook digitaal) weinig samengekomen. Omdat we in duo’s aan de
verschillende projecten werken zijn de gezamenlijke vergaderingen minder nodig voor de
voortgang, maar we zien dat dit ook een wisselwerking heeft om de samenhang van het
kernteam. Verschillende leden hebben aangekondigd minder of niet beschikbaar te zijn voor
de diverse werkzaamheden.
Naast het wekelijkse spreekuur van 10 tot 11 voor leden op de vrijdagochtend hebben we ook
een tweewekelijks spreekuur voor de projectleiders ingesteld. Hiermee proberen we
continuïteit in organisatie en communicatie te waarborgen.
De projectleiders schakelen naar behoefte leden van het kernteam in voor ondersteuning en
advies. Zij rapporteren met regelmaat naar het bestuur en bij de kernteambesprekingen over
voortgang en bijzonderheden.
Lidmaatschap van het kernteam staat open voor alle leden en mocht je kennis of
belangstelling van bepaalde aspecten van verduurzaming of organisatie hebben, laat dat dan
weten aan het bestuur via info@deelstroomdelft.nl.
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Projecten en werkgroepen (eind 2020)
Stadskantoor West en Oost
Gymzaal Loevesteinplaats
Sporthal De Buitenhof
Voedselbank/Schieweg
VVE Sebastiaanshof
Reinier de Graaf ziekenhuis
We Change
SDE Stichting Stunt
SC Delfland
DSM
Schols & t´Hart
Adelbertskerk
Campagne 015Duurzaam
Website
Nieuwsbrieven
RRE
Kascommissie
AVG

status
nazorg, onderhoud
uitvoering, nazorg
voorbereiding,
uitvoering
haalbaarheidsstudie
haalbaarheidsstudie
haalbaarheidsstudie
afgerond
gestopt
haalbaarheidsstudie
haalbaarheidsstudie

verantwoordelijken
Arthur Hilgersom, Claudia Hofemann
Wouter Deen, Arthur Hilgersom
Wouter Deen, Piet van Lingen

Ælse Ruiter, Claudia Hofemann
Wouter Deen, Piet van Lingen
Arthur Hilgersom, Jo Smet
Claudia Hofemann, Richard Stouthart
Frank Bazelmans, Richard Stouthart
Arthur Hilgersom, Claudia Hofemann
Arjo van Lenteren, Arthur Hilgersom,
Claudia Hofemann
haalbaarheidsstudie Yke Rippen, Arthur Hilgersom
haalbaarheidsstudie Arthur Hilgersom, Claudia Hofemann,
Bob Oudshoorn
uitvoering RRE
Claudia Hofemann, Arthur Hilgersom
onderhoud en
Marleen de Korver, Arthur Hilgersom
content
content en ontwerp Astrid van de Graaf, Claudia Hofemann
projectorganisatie
Claudia Hofemann, Arthur Hilgersom
Johan Voerman, Joop Kunst, Bram
Spitzer
Ype Kingma, Maarten de Groot
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Leden en deelnemers
Het lidmaatschapsbedrag van € 10,- per jaar blijft gehandhaafd voor 2020. Voor nieuwe leden
die zich ná 1 oktober aanmelden geldt het lidmaatschap ook voor het komende jaar. Leden
die ook klant zijn (energie afnemen van Deelstroom Delft | OM) van Deelstroom Delft zijn
vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage.
De stand per 31-12-2020: 238 leden (+ 66, -9).
● Het aantal deelnemers (leden met Stroomdelen) van het project Stadskantoor bedraagt
71. Zij bezitten gezamenlijk 912 Stroomdelen.
● Het aantal deelnemers voor het project Loevesteinplaats bedraagt 51 (maart 2020). Zij
hebben voor 348 stroomdelen ingeschreven.
● Het aantal deelnemers voor het project De Buitenhof bedraagt 70. Zij bezitten gezamenlijk
1490 stroomdelen.
We hebben in 2020 drie online ALV’s georganiseerd: Op 20 juni, 29 september en 11
december.

Publiciteit en communicatie
In 2020 hebben we gemiddeld iedere twee maanden een nieuwsbrief verstuurd.
Er zijn ter promotie van Deelstroom Delft en in het kader van een gemeentelijk themareeks
‘Hoe is het met….’ drie filmpjes opgenomen van projecten die in ontwikkeling waren: de
zonneluifel en het groen dak in het kader van de crowdfundingsactie voo IChange, de
(mogelijke) overname van het panelendak van Stichting Stunt en de werving voor deelnemers
voor het dak van Sporthal De Buitenhof.

Privacybeleid
In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in ons privacybeleid. Er zijn ook geen meldingen van
onregelmatigheden.
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JAARVERSLAG STADSKANTOOR
In 2020 was de maand mei de best bezonde maand,
zodat de totale productie nog net boven die van
2019 uitkwam.
Gedurende het jaar is het een paar keer
voorgekomen dat er een optimizer is uitgevallen,
zodat telkens twee panelen tijdelijk geen productie
hebben.
Vroege

signalering

daarvan

zou

onnodig

productieverlies voorkomen. We willen voor
komend jaar onder de deelnemende leden van de
projecten een projectverantwoordelijke werven, zodat deze taak niet meer bij het bestuur of
de projectleiders ligt.

Onderhoud en schoonmaak
In 2020 zijn er door Zon&Co onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en hebben we zelf
vogelpoep van de panelen gewassen.

Overzicht installaties SKO en SKW 20201
1 Initiële investering

2
3
4
5
6
7
8

1

€ 111.525,00, excl. BTW
(=110.010 Installatie + 1.515 Recht van Opstal)
Inleg deelnemers
€ 125.400,00, incl BTW
Jaarlijkse afschrijving
1/15 van de investering
Opbrengst in kWh in 2020
91.349 kWh (januari-december)
Opbrengst van installatie in 2020
€ 5.929
Kosten beheer & onderhoud in 2020 € 3.035
Totaal aantal Stroomdelen
912
Waardebepaling Stroomdeel
€ 137,50
Postcoderoos van de installatie
SKO: 2611, 2628, 2612, 2613, 2624, 2627
SKW: 2611, 2624, 2627, 2623, 2622, 2625, 2614,
2613

SKO en SKW= Stadskantoor Oost en Stadskantoor West
-7-

JAARVERSLAG LOEVESTEINPLAATS
De installatie op Gymzaal Loevesteinplaats is vele
maanden later uitgevoerd dan verwacht en
gehoopt. We hadden last van de coronamaatregelen en met name de aanleg van de nieuwe
benodigde meterkast heeft vele maanden geduurd.
Het project is zelfs begin 2021 nog steeds niet
officieel opgeleverd, omdat aanvullende eisen van
verzekeringsmaatschappijen een keuring verlangt
die aanvankelijk door slechts een paar bedrijven
gecertificeerd uitgevoerd konden worden.
We zijn in ieder geval vanaf september gaan produceren, maar door een administratieve fout
onzerzijds zijn aan de energiemaatschappijen voor de opbrengst 2020 die van december niet
meegerekend. Die worden bij die van 2021 meegeteld!

Onderhoud en schoonmaak
Uiteraard zijn er in 2020 nog geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. We zoeken een
deelnemer die ‘gebouwbeheerder’ wil worden en bij regulier onderhoud en calamiteiten
toegang tot het gebouw en afhandeling van de acties verzorgt.

Overzicht installatie GLP 2020
1 Initiële investering
Inleg deelnemers
2 Jaarlijkse afschrijving
3 Opbrengst in kWh in 2020
4 Opbrengst van installatie in 2020
5 Kosten beheer & onderhoud in 2020
6 Totaal aantal Stroomdelen
7 Waardebepaling Stroomdeel
8 Postcoderoos van de installatie

Nog nader vast te stellen
€ 47.850,00, incl BTW
1/15 van de investering
3.154 kWh (september-november!)2
€ 210
€ 2.6833
348
€ 137,50
GLP: 2611 2612 2613 2624 2627 2628

2

De maand december (totaal 355 kWh) wordt - door een administratieve fout – samen met de productie van
2021 verrekend
3 Verrekening van het dividend kan pas na vaststelling van de initiële investering, dus zal eerst pas in 2022
plaatsvinden.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
In het boekjaar 2020 zijn twee nieuwe projecten van start gegaan. Daarnaast zijn wij ook
begonnen aan vooronderzoeken van meerdere locaties in de kader van de subsidie van de
provincie. Het eerste project (Stadskantoor Delft) heeft goed gedraaid.
De financiële huishouding van de coöperatie bestaat uit een coöperatief gedeelte, drie
zonnepanelen projecten en overige projecten. Juridisch is het één entiteit, maar voor de
duidelijkheid worden de projecten apart gepresenteerd. Hieronder vindt u een
geconsolideerde balans op hoog niveau, daarna worden de onderdelen apart behandeld.

Balans (Geconsolideerd Coöperatie + Projecten)
De geconsolideerde balans laat zien dat de coöperatie in omvang een stuk groter is dan vorige
jaar. Echter, het grootste deel van het vermogen zit in de projecten en/of zijn voorgeschoten
subsidies waar prestaties tegenover staan. Het eigen vermogen van de coöperatie zonder
projecten is €13.112, dit wordt ingezet om projecten voor te financieren waardoor het netto
eigen vermogen van de coöperatie als geheel negatief is. Eind 2020 was bijna de hele reserve
ingezet om projecten voor te financieren en nieuwe op te starten.
BALANS 31/12/2020
Coöperatie Geconsolideerd
Activa
Liquide middelen
Vooruitbetaalde diensten
Te ontvangen (debiteuren)
Interne voorzieningen
Af te schrijven kosten
TOTAAL
Passiva
Eigen vermogen
Reserveringen
Interne voorzieningen
Participatievermogen
Te betalen (crediteuren)
Te gebruiken
subsidie/crowdfunding
TOTAAL

Totaal
€ 240.870
€ 736
€ 36.949
€ 80.315
€ 238.262
€ 597.132

Coöperatie
€ 240.870
€ 736
€ 36.473

€ 1.541€ 1.878
€ 80.315
€ 329.390
€ 126.353

€ 13.112

€ 126.353

€ 60.737
€ 597.132

€ 58.299
€ 278.079

€ 278.079

PV
projecten

€ 476
€ 93.152
€ 238.262
€ 331.890

€ 622
€ 1.878

PV
voorbereiding

Overige
projecten

€ 3.828-

€ 9.009-

€ 3.828-

€ 9.009-

€ 3.828-

€ 11.447

€ 3.828-

€ 2.438
€ 9.009-

€ 80.315
€ 329.390
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€ 331.890

Winst en Verlies (Coöperatie Algemeen)
De coöperatie is redelijk binnen de begroting gebleven. De administratiekosten zijn, door de
groei van de coöperatie, hoger uitgevallen dan verwacht. De bestuursaansprakelijkheidsverzekering is goedkoper geworden, zoals besproken in de ALV van vorig jaar.
De bankkosten zijn hoger uitgevallen door de negatieve rente over de voorgeschoten subsidie
en betaalde participaties.
Door corona zijn de vergaderkosten veel lager uitgevallen. De kosten voor de internetdiensten
(vooral de website) zijn hoger dan verwacht.

WINST EN VERLIES 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Cooperatie Algemeen
Inkomsten
Project bijdrage coöperatie
Subsidies
Diverse inkomsten
Ledencontributies
Totale inkomsten
Uitgaven
Bankkosten
Vergaderkosten
Verzekeringen
Drukwerk, porti en vrachten
Internetdiensten
Accountants- en administratiekosten
Oninbare vorderingen
Totale uitgaven
WINST Coöperatie algemeen

Begroot
€ 1.029
€ 250
€ 1.715
€ 2.390

€ 917

€ 5.384

€ 280
€ 29
€ 582
€ 117
€ 545
€ 952
€ 40

€150
€240
€1.205
€100
€120
€365
€ 2.545
€ 2.839
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€ 800
€ 2.000
€3.717

€2.180

Balans (Coöperatie Algemeen)
Uit de balans van de kern van de coöperatie, is te zien dat er twee projecten in de startfase
staan. Het geld van de deelnemers staat op de rekening, maar een deel van de
werkzaamheden is nog niet afgerond en is dusdanig ook nog niet betaald.
De interne voorzieningen behoeven meer uitleg. Voor ieder project wordt de winst en verlies
en balans apart bijgehouden, zodat goed zichtbaar wordt wat de kosten en baten zijn. Voor
ieder project staat een voorziening bij de passiva van de coöperatie tegenover dezelfde
voorziening bij activa van het project. Feitelijk vertegenwoordigt dit het deel van de activa
(bijvoorbeeld de liquide middelen) van de coöperatie die aan het project toebehoren.
De BTW is een bedrag dat de Coöperatie nog van de belastingdienst moet ontvangen over
2020.
BALANS t/m 31-12-2020
Coöperatie Algemeen
Liquide middelen
Interne voorziening Stadskantoor
Interne voorziening Sporthal Buitenhof
Interne voorziening Loevesteinplaats
Algemene Reserves Voorbereidingstrajecten
Algemene Reserves Overige Projecten
Algemene Reserves Coöperatie
Vooruitbetaalde verzekeringen
BTW (te ontvangen)
Voorraden
Debiteuren
Crediteuren
Te gebruiken subsidie
Crowdfunding

Activa

Passiva
€ 240.870
€ 16.524
€ 72.030
€ 4.598
€ 3.828
€ 11.447
€ 13.112
€ 736
€ 22.467
€ 276
€ 13.730

€ 293.354
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€ 126.353
€ 58.299
€ 2.438
€ 293.354

Project Stadskantoor Delft
De installatie op het Stadskantoor had een goed jaar - , de stroomopbrengst was in lijn met de
verwachtingen.
De verzekeringen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Dit is een trend die ook andere
coöperaties melden. Bij het stadskantoor speelt ook dat deze verzekeringen via de Gemeente
Delft zijn afgesloten. De coöperatie is in gesprek met de gemeente hierover en heeft voor
2021 flinke verbeteringen kunnen bereiken door de polissen van meerdere installaties te
combineren. De meerkosten voor de verzekering worden door de gemeente in 2021
terugbetaald.
WINST EN VERLIES 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Project Stadskantoor Delft
Netwerkkosten
Inkomsten Stadskantoor
Reservering ontmanteling
Verzekeringen
Projectkosten
WINST Stadskantoor Delft

Verlies
Winst
Begroot
€ 224
€ 114
€ 5.929
€ 727
€ 727
€ 1.532
€ 1.130
€ 552
€ 500
€ 2.894

per Stroomdeel
€ 0,25€ 5.500
€ 6,50
€ 0,80€ 1,68€ 0,61€ 3,17

De post “te ontvangen inkomsten” is veel lager dan vorig jaar omdat Greenchoice is
overgestapt van één keer per jaar uitkeren naar één keer per kwartaal. Dit verklaart overigens
ook de hogere netwerkkosten hierboven; een deel van de kosten zijn vooruit getrokken.

BALANS t/m 31-12-2020
Project Stadskantoor Delft
Interne voorziening coöperatie
Initiële participatie
Afwaardering (1/15e per jaar)
Participatievermogen
Initiële waarde
Afschrijving (1/15e per jaar)
Af te schrijven Installatiekosten
Algemene Reserves
Te ontvangen inkomsten
Reservering

Activa
€ 16.524

Passiva
€ 125.400
€ 21.597
€ 103.803

€ 110.010
€ 18.948
€ 91.062
€ 2.171
€ 266
€ 107.852
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€ 1.878
€ 107.852

Deze tabel laat zien hoe de reserves van het Stadskantoor project veranderd zijn in de loop
van het jaar.
BALANS WIJZIGINGEN 2020
Project Stadskantoor Delft
Opening saldo
Resultaat 2020
Afschrijving 2020
Afwaardering 2020
Bijdrage cooperatie
Dividend 2020
Eindsaldo

Bedrag
€ 2.360
€ 2.894
€ 7.334€ 8.360
€ 917€ 3.192€ 2.171

per Stroomdeel
€ 2,59
€ 3,17
€ 8,04€ 9,17
€ 1,01€ 3,50€ 2,38

Tenslotte is hier een overzicht van de opbrengst van het project ten opzichte van het
projectplan (bedragen zijn per stroomdeel).
Werkelijke opbrengst

Verwachte opbrengst

Teruggave energiebelasting

Dividend

volgens Projectplan

2018

€ 7,91

2019

€ 11,82

€ 4,00

€ 13,58

2020

€ 11.84

€ 3,50

€ 13,58

€ 39,04

€ 35,08

Totaal

€ 7,92

Zoals hierboven aangegeven lopen wij ongeveer 10% voor op de verwachte
projectopbrengst, zoals geprognotiseerd in het investeringsplan.
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Project Loevesteinplaats
Het project Loevesteinplaats is per 1 september 2020 gestart. Hieronder zie je vooral
startkosten. De verzekering was al door de gemeente in laten gaan voordat de
werkzaamheden waren begonnen, wat meerkosten opleverde. De gemeente gaat de
meerkosten in 2021 terugbetalen.
WINST EN VERLIES 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Project Loevesteinplaats
Verlies
Netwerkkosten
Inkomsten Stroomopbrengst
Reserveringen
Verzekeringen
Projectkosten
VERLIES Loevesteinplaats

Winst

Begroot

€0
€ 210
€0
€ 444
€ 2.239
€ 2.473-

n.v.t.

per Stroomdeel
€ 0,00€ 0,60
€ 0,00€ 1,28€ 6,43€ 7,11-

Op de balans zie je vooral het effect dat de afschrijving en afwaardering is begonnen.

BALANS t/m 31-12-2020
Project Loevesteinplaats
Activa
Interne voorziening coöperatie
Initiële participatie
Afwaardering (1/15e per jaar)
Participatievermogen
Initiële waarde
Afschrijving (1/15e per jaar)
Af te schrijven Installatiekosten
Algemene Reserves
Te ontvangen inkomsten
Reservering

Passiva
€ 4.598
€ 47.850
€1.063
€ 46.787

€ 40.458
€ 899
€39.559
€ 2.420€ 210
€ 44.367

€0
€ 44.367

Deze tabel laat zien hoe de reserves van het Loevesteinplaats project veranderd zijn in de
loop van het jaar.

BALANS WIJZIGINGEN 2020
Project Loevesteinplaats
Opening saldo
Resultaat 2020
Afschrijving 2020
Afwaardering 2020
Bijdrage cooperatie
Eindsaldo

Bedrag
€0
€ 2.473€ 899€ 1.063
€ 112€ 2.421-
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per Stroomdeel
€ 0.00
€ 7,11€ 2,58€ 3,05
€ 0,32€ 6,96-

Project Sporthal Buitenhof
Het project Sporthal Buitenhof stond aan het einde van het jaar 2020 nog helemaal aan het
begin van de uitvoering. De deelnemers hadden hun geld ingelegd, maar de werkzaamheden
waren nog niet afgerond.
Wat bijzonder aan dit project was is dat er naast de zonnepanelen ook een sedumdak werd
aangelegd. Het sedumdak is in eigendom van de gemeente Delft, voor de realisatie mochten
wij een donatie van het Coöperatie Fonds van de Rabobank en een subsidie voor
klimaatadaptatie van het Hoogheemraadschap Delfland ontvangen. De Gemeente Delft gaat
als dakeigenaar ook een aandeel bijgedragen en is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Ook bij dit project zijn de verzekeringskosten hoger uitgevallen.
WINST EN VERLIES 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Project Sporthal Buitenhof
Verlies
Netwerkkosten
Inkomsten Stroomopbrengst
Reservering ontmanteling
Verzekeringen
Projectkosten
Subsidies
Donaties
WINST Sporthal Buitenhof

Winst

Begroot

per Stroomdeel
€ 0,00€ 0,00
€ 0,00€ 0,44€ 3.18€ 2,14
€ 2,77
€ 2,11

€0
€0
€0
€ 655
€ 4.744

n.v.t
€ 3.188
€ 4.132

€ 1.921

Op de balans is te zien dat het project iets meer dan de helft af is. De projectkosten zijn wat
al gefactureerd is, de interne voorziening is het geld van de deelnemers.

BALANS t/m 31-12-2020
Project Sporthal Buitenhof
Activa
€ 72.030

Interne voorziening coöperatie
Participatievermogen
Projectkosten
Algemene Reserves
Te ontvangen inkomsten
Reservering

Passiva
€ 178.800

€ 107.641
€ 871
€0
€ 179.671
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€0
€ 179.671

Projecten in voorbereiding
Een van de taken van de coöperatie is om continu bezig te zijn met het zoeken van nieuwe
daken om te exploiteren. Soms zijn hier kosten aan verbonden, bijvoorbeeld voor de
beoordeling van de draagkracht van een dak. De coöperatie gebruikt zijn eigen vermogen
om deze zaken voor te financieren. Daarnaast is er door de Provincie Zuid-Holland subsidie
verstrekt waarmee een deel van de kosten gedekt worden (50% van de prijs ex-BTW, tot een
maximum).
Deze kosten worden in de boekhouding bijgehouden als kosten voor projecten in
voorbereiding. Als het project uiteindelijk doorgaat worden deze kosten onderdeel van het
projectplan. Als het niet doorgaat komen het ten laste van de coöperatie zelf.
De coöperatie probeert zo min mogelijk kosten te maken die niet gedekt kunnen worden.
Voor de twee projecten SC Delfland en de Schieweg heeft de coöperatie bij de SCE (de
opvolger van de postcoderoos) subsidie aangevraagd en wacht op goedkeuring van de
projectplannen.
Verlies
Projectkosten
SC Delfland
Schieweg 87
Eindresultaat

€ 1.188
€ 2.640
€ 3.828
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Overige projecten
Overige projecten zijn projecten die niet gericht zijn op stroom opwekken maar op andere
doelen van de coöperatie. Deze projecten dienen kostenneutraal te zijn en helemaal te
worden gefinancierd vanuit andere bronnen.
In 2020 waren er drie van dit soort projecten.
•
•
•

Het Wormenhotel was in de afrond fase. Het enige wat overbleef was het ontvangen van
een restant subsidie om de balans weer op nul te brengen.
WeChange Crowdfunding is een project voor het besteden van het geld dat werd
opgehaald voor iChange via crowdfunding.
RRE / 015Duurzaam is een project dat de Coöperatie doet samen met het Platform
Energietransitie (PET). Dit is een groot project dat eind 2020 is gestart. Bij dit project
wordt subsidie betaald per bereikt huishouden. Omdat het project net begonnen was
waren de kosten veel hoger dan de inkomsten. Op het moment van schrijven is dat
andersom en heeft de Gemeente €162.000 subsidie aan ons voorgeschoten om alle
kosten te dekken.

WINST EN VERLIES 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Wormenhotel
Subsidies
Resultaat 2020 (Winst)
Saldo eind 2019
Saldo eind 2020

Verlies
€ 413
€ 413€0
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Winst
€ 413

WINST EN VERLIES 01-01-2020 t/m 31-12-2020
WeChange Crowdfunding
Projectkosten
Subsidies
Crowdfunded
Resultaat 2020 (Winst)

Verlies
€ 6.667

Winst
€275
€ 6.568

€ 226

BALANS WIJZIGINGEN 2020
WeChange Crowdfunding
Opgehaald
Gebruikt 2020
Saldo eind 2020

Bedrag
€ 9.105
€ 6.667
€ 2.438

WINST EN VERLIES 01-01-2020 t/m 31-12-2020
RRE / 015Duurzaam
Contributies en abonnementen
Reclame en advertenties
Representatie en verteer
Vergaderkosten
Projectkosten
Cursussen/seminars
Subsidies
Resultaat 2020 (Verlies)

Verlies
€ 500
€ 672
€ 150
€ 158
€ 6.425
€ 6.000

Winst

€ 2.231
€ 11.674
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SOCIAL HANDPRINT 2020 MAEX
Samenwerkingen voor SDG

Groene leefomgeving

Klimaatbestendigheid

Verantwoorde consumptie
Opwek groene energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Vermindering ongelijkheid
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BEGROTING 2021
Vastgesteld in de vergadering van 29-09-2020:
Inkomsten

Uitgaven

Project Stadskantoor lopende kosten
Stroomverkoop

€5,500

Onderhoud

€450

Zonnepanelenverzekering

€666

Opstalverzekering

€464

Reservering
ontmanteling

€727

Netwerkkosten

€124

Onvoorzien

€500

€5,500

TOTAAL

€2,931

RESULTAAT
STADSKANTOOR

€2,569

Project Loevensteinplaats
Stroomverkoop

€2,100

Onderhoud

€475

Zonnepanelenverzekering

€666

Opstalverzekering

€464

Reservering
ontmanteling

€213

Netwerkkosten
Onvoorzien
TOTAAL

€2,100

RESULTAAT
LOEVENSTEINPLAATS

€62
€100
€1,767
€333
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Inkomsten
Coöperatie algemeen
Ledencontributies
Greenchoice bonus

Uitgaven
begroting begroting
2020
2021
€2,000
€800

Bijdrage projecten

begroting
2020

begroting
2021

€115

€115

Vergaderkosten (incl.
€800 digitaal)

€240

€400

€917 Bankkosten

€150

€150

€1,205

€297

Flyers/drukwerk

€100

€200

Domeinnaam/
email

€120

€120

Jaarabonnement
Econobis

€250

€620

€2,000 Boekhouding

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

€190

Eherkenning
Onvoorzien

TOTAAL

€2.800

€3,717

RESULTAAT
COÖPERATIE

€500

€500

€2.680

€2.592
€1,125
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JAARPLAN 2021
De 2021 gaat per 1 april de nieuwe postcoderoosregeling in. Deels zullen we ons daarin
opnieuw moeten uitvinden: Wat zijn de verdienmogelijkheden, aan welke knoppen kunnen
we draaien, hoe bereiken we weer nieuwe deelnemers en vooral (!), hoe kunnen we zorgen
dat iedereen – rijk en arm – kan profiteren van investeringen in duurzame energie.
We hebben in 2020 een mooi netwerk opgebouwd van energiecoaches. Daar willen we graag
aan doorbouwen, zowel in bereik, bekendheid als in kennisontwikkeling. In 2021 zijn we
vooral bezig met de uitvoering van de RRE (Regeling Reductie Energieverbruik) om daar
namens Deelstroom Delft 1800 huishoudens te bereiken. We hopen dat eind van de zomer te
bereiken. De opvolger van de regeling heeft zich al aangediend. Ook in 2021/2022 komt de
gemeente Delft in aanmerking voor de RRE-W – vooral gericht op corporatiewoningen – om
zoveel mogelijk huishoudens te bereiken met kleine energiebesparende maatregelen, maar
vooral met het oog op de samenleving breed te betrekken bij de energiereductie-opgave.

Hoe mooi zou het zijn als we als Deelstroom Delft enerzijds met onze energiecoaches en
anderzijds met onze collectieve projecten aan beide bovenstaande opgaven invulling kunnen
geven.
Naast de twee eerdergenoemde projecten, zonnepaneleninstallaties op de SC Delfland en de
Schieweg 87 hopen wij op korte termijn ook op het RRdG zonnepanelen te kunnen installeren.
Voor alle drie projecten hebben wij begin 2021 een subsidieaanvraag ingediend en hopen we
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dat de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE) toegekend wordt. Gezamenlijk kunnen
op de drie projecten meer dan 2200 zonnepanelen geplaatst worden ter waarde van meer
dan een miljoen euro.
De derde pijler is de levering van duurzame energie. Met onze toetreding tot energieleverantiecoöperatie OM|nieuwe energie kunnen we de hele keten van opwekking en
levering aan onze leden aanbieden. We hopen dat leden de voordelen zien dat
energieproductie en levering weer een maatschappelijke collectieve taak is. Dat investeringen
en revenuen lokaal nodig zijn en waarde leveren boven dat van prijsvechters in de
energiemarkt. Daar betalen we uiteindelijk ook de (maatschappelijke) kosten van. Stap over
naar Deelstroom Delft | om!
We blijven vormgeven aan de coöperatie als ‘community’. Dit doen we door regelmatige
verspreiding van een nieuwsbrief, het initiëren van projecten en het zoeken naar nieuwe
duurzame technische en maatschappelijke oplossingen. Mocht je hieraan willen bijdragen of
aan één van de andere hierboven genoemde wensen, laat dat dan weten via
info@deelstroomdelft.nl.
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COLOFON

Jaarstukken 2020
Coöperatie Deelstroom Delft U.A.
Korftlaan 6
2616 LJ Delft
www.deelstroomdelft.nl
info@deelstroomdelft.nl
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