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Jaarverslag 2014 (opstart) en 2015
Gerealiseerd in 2014

September: Stichting opgericht
Oktober: Deelname met infokraam en flyers aan de Leidse Duurzaamheidsdagen
November: Najaarsvergadering met Klimaatroute en externe relaties, ter voorbereiding van de Leidse
energiescan voor horecazaken.
December: presentatie van de Stichting in het Groene Idee Café in Leiden.
Drie vrijwilligers hebben zich in 2014 aangesloten.

Gerealiseerd in 2015
1. Deelname aan markten/beurzen

Stichting Duurzame Horeca Leiden was met een sfeervolle informatiekraam present bij
- evenement Verantwoord Feesten, 11 januari in Scheltema, Leiden
- symposium SustainaBul, 29 mei Hogeschool Leiden
- de Bijenmarkt, bij museum Volkenkunde, 13 juni
- het ZON-feest, 20 oktober, de Nieuwe Energie Leiden
Hiermee is tevens een maillijst van geïnteresseerde particulieren opgebouwd.

2. Fondsenwerving

In mei zijn fondsaanvragen ingediend bij de gemeente Leiden en Fonds 1818. Deze zijn in juli 2015 volledig
gehonoreerd door beide instanties. De gecombineerde fondsaanvraag behelsde acht onderdelen. Het hoogste
bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van een professionele site, en ook reeds deels daaraan besteed.

3. Workshop voor koks en horeca-ondernemers

Op 29 juni organiseerde de Stichting in samenwerking met Centrum Management Leiden een volgeboekte (30
deelnemers) workshop over Duurzame Horeca. Aan bod kwam onder meer: de klimaatverandering, culinair
plantaardig koken en de mogelijkheid tot certificatie voor duurzaam gevangen vis.
Grand Café Vlot voerde na de workshop de meeste duurzame maatregelen door en won hiermee op 26
oktober de eerste prijs in deze categorie. De meeste andere deelnemers hebben inmiddels ook duurzame
stappen gezet of zijn dat nog van plan.
4. Start energiescan voor 100 Leidse horecazaken
Op initiatief van de Stichting heeft de gemeente Leiden besloten tot de aanbieding van 100 gratis energiescans
aan Leidse horecazaken. Dit project is in uitvoering gegeven aan het bedrijf Klimaatroute, en in september
2015 van start gegaan.
5. Start stimulans Goede Vis op de Kaart
De Stichting heeft door middel van een actieve lobby, gekoppeld aan subsidie op certificatie in samenwerking
met Stichting Goede Vis op de Kaart zes nieuwe deelnemers aan dit programma kunnen toevoegen.
De Leidse restaurants Logica, Brasserie De Poort van Leyden, In den Bierbengel, Dende, In den Doofpot en
Prentenkabinet hebben zich met Goede Vis op de Kaart verbonden en een inspanningsverplichting op zich

genomen om overwegend duurzaam gevangen vis in te kopen. Controle op de visinkoop van deze restaurants
loopt via Stichting Goede Vis op de Kaart.
6. Voorbereiding drukwerk, volwaardige publiekssite en herpositionering social media
Een samenhangend pakket van flyers, banner, volwaardige publiekssite en bijpassende social media zijn in een
vergevorderd stadium. Het materiaal wordt ontwikkeld met Dr.Woe te Haarlem.

7. Vraagbaakfunctie

De Stichting wordt geleidelijk vaker 'gevonden' door derden met interesse in duurzame horeca. De Stichting
vervult dan de functie van netwerker en vraagbaak. Brengt koks, ondernemers en/of instellingen met elkaar in
contact en geeft praktische suggesties of verwijst door.

Financiële verantwoording
Boekjaar 2014
Jaarrekening
Omschrijving

Af

Notariskosten oprichting stichting
Donaties
Vorderingen1

568,94

Subtotaal
Totaal

882,65

Bij

Saldo

568,94
313,71
568,94
-313,71

Balans
Activa (debet)

Opstartkosten

Totaal

Passiva (credit)
Waardering
882,65

882,65

Eigen vermogen
Crediteuren

Waardering
568,94
313,71

882,65

Leiden, 31 december 2014

1

De beide oprichters hebben een deel van de opstartkosten zelf voorgeschoten. Deze kosten worden in boekjaar 2015
verrekend.

Boekjaar 2015
Beginbalans
Activa (debet)

Passiva (credit)
Waardering

Opstartkosten

€

Waardering

882,65 Eigen vermogen
Crediteuren

Totaal

€

Omschrijving

Liquiditeitsoverzicht
Uitgaven
Inkomsten

Donaties
Fondsen
BTW betaald
Site en huisstijl2
Bank3
Vergaderkosten
Onkosten4
Project 15
Communicatie en
promotie
Subtotaal
Totaal

2

882,65

€
€
€
€
€
€
€
€

1.108,54
4.378,78
155,46
106,20
418,87
900,00

€

11,25

€

7.079,10

€

568,94

€

313,71

€

882,65

Saldo

500,00
17.899,22

€ 18.399,22
€

11.320,12

Site en huisstijl betreft de ontwikkeling van site en huisstijl, de aankoop van fotomateriaal voor op de website,
kosten voor domeinnaam en hosting en een door een vijftal vrijwilligers van de stichting gevolgde workshop
over effectief communiceren.
3
Inclusief in 2014 gemaakte kosten voor gebruik betaalpassen.
4
Inclusief in 2014 gemaakte kosten, aanvankelijk uit eigen middelen van oprichters.
5
Projectkosten zijn kosten gemaakt in het kader van project Goede Vis op de Kaart.

Baten en Lasten
Lasten

Omschrijving
Donaties
Fondsen
BTW betaald
Afschrijving site
Bank
Vergaderkosten
Onkosten
Project 1

Baten

Saldo

€
500,00
€ 17.899,22

Communicatie en promotie
Opstartkosten

€
€
€
€
€
€

1.108,54
1.094,70
155,46
106,20
491,27
900,00

€
€

11,25
882,65

Subtotaal
Totaal

€

4.750,07

€ 18.399,22
€

13.649,16

Eindbalans per 01-01-2016
Activa (debet)

Passiva (credit)
Waardering

Vaste activa

€

- Eigen vermogen

Site en huisstijl
Liquide middelen

€
3.284,09 Crediteuren
€ 11.320,12

Totaal

€ 14.604,21

Waardering
€

14.531,81
72,4

€

14.604,21

Toelichting:
Subsidie: De Stichting heeft in 2015 allerlei activiteiten kunnen ontplooien nadat haar door
Fonds 1818 en Gemeente Leiden middelen waren verstrekt.
Projecten: De Stichting heeft na toekenning van middelen enkele projecten kunnen
opstarten. In 2015 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een professionele website.
De website is eerste kwartaal 2016 gereed voor gebruik.
Leiden, 31 januari 2016
Govert-Jan de Vrieze
penningmeester Stichting Duurzame Horeca Leiden en omstreken

