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Jaarverslag HET 2019 
 
Betaande uit: 

- Bestuurverslag 
- Jaarrekening 2019 
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Inhoudelijk jaarverslag/bestuursverslag 2019:  
Te voegen bij concept-jaarrekening 2019 
 

1. Inleiding 
HET motto voor het jaarplan 2019 van HET, vastgesteld in de najaars-ALV in november 2018, was: 
focus en verantwoorde uitbouw. Na een eerste jaar (2017) waarin het ‘vloertje moest worden 
gestort’ en een tweede jaar (2018) waarin ‘de wind onder de vleugels’ kwam, was de uitdaging in 
2019 om op verantwoorde wijze, en binnen de al eerder uitgezette kaders van de drie 
hoofdthema’s (focus), HET als lokale energiecoöperatie verder te laten doorgroeien.  
 
In terugblik op het afgelopen jaar geven we u in dit inhoudelijk jaarverslag i.c. bestuursverslag een 
overzicht van de gestelde doelen en de mate waarin we die hebben weten te realiseren. We gaan 
daarbij in op organisatie en leden, en op de thematische vormgeving van onze activiteiten. 

2. Organisatie en leden 
HET is een lokale energiecoöperatie die werkt onder  
het motto: door, voor en met Hilversummers.  
Ofwel, met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker 
we staan en hoe meer we kunnen bereiken voor een 
duurzaam Hilversum. Maar groei in aantallen leden 
en activiteiten vergt ook meegroei van de 
organisatie. 
 

2.1. Leden-ontwikkeling 2019 
Qua leden hebben we in 2019 een sterke groei doorgemaakt: van 80 leden op 1 januari, naar 190 
leden op 31 december.  
 
Tabel 1: ontwikkeling ledenaantallen 2017-2019 

Soort leden 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 

Particulier 10 70 165 

Organisatie 5 10 25 

Totaal 15 80 190 

 
Deze groei bouwt voort op de stormachtige groei in leden die we vooral in 2018 (500%) hebben 
meegemaakt. Die is in 2019 iets vertraagd, tot 230%, maar nog steeds een forse groei. Vooral het 
aantal organisatieleden (bedrijven, VvE’s) valt op, waarbij aangetekend dient te worden dat de 
groei mee wordt bepaald door zzp-ers zich via hun bedrijf aanmelden. 
 
Ten opzichte van het voor 2019 optimistisch gestelde doel van 250 leden aan het einde van dat 
jaar, blijven we iets achter bij de groei-ambities. Duiding: twee grote activiteiten die naar 
verwachting zouden bijdragen aan de ledengroei zijn niet of langzamer dan verwacht gerealiseerd:  

- de ledengroei via deelname aan het Railpro-zonnedak heeft niet plaatsgevonden omdat dat 
project geen doorgang heeft gekregen (zie ook hst 3); 

- de energie-avonden zijn pas in het najaar echt op gang aan het komen.  
 

Daarentegen brachten de warmtescans begin 2019 en de gestage uitrol van het autoproject 
bijdrage aan de ledenaanwas. 
 

2.2. Organisatie-ontwikkeling 2019 
In 2019 heeft de HET-organisatie een duidelijke groei doorgemaakt, maar tevens hier en daar de 
uitdagingen van die groei ervaren. Van de kleine, overzichtelijke en informele organisatie bij 
aanvang van het jaar zijn we doorgegroeid naar een organisatie die meer leden bedient en meer 
projecten onder handen heeft. Dat stelt andere, zwaardere eisen. Niet iedereen heeft die groei en 
het veranderende karakter van de organisatie en het werk mee kunnen of willen maken. Van een 
aantal medewerkers is afscheid genomen, vele anderen zijn ingestroomd.  

HET: oprichting en missie 
Energiecoöperatie HET is voorjaar 2017 
opgericht, met als doel bij te dragen aan de 
lokale energietransitie. Dat is ook in de naam 
van de coöperatie vervat: Hilversumse Energie 
Transitie, een burgerinitiatief dat van onderop - 
voor, door en met mede-Hilversummers - de 
uitdagingen van de klimaatverandering lokaal wil 
aanpakken. Met concrete projecten en bijdragen 
aan de CO2-uitstootvermindering.  
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Met elkaar staan we eind 2019 sterker in onze schoenen. Maar ook eind 2019 moeten we erkennen 
dat er nog de nodige uitdagingen liggen, vooral in de ‘systemen’ en de meer bedrijfsmatige kant 
van de organisatie (financiële administratie en monitoring, ICT). Tijdens de bestuursvergaderingen 
is dat ook geregeld aan de orde gekomen en zijn lijnen ter versterking uitgezet.  

Staf en vrijwilligers 
Qua omvang van de HET-organisatie kunnen we het volgende beeld schetsen: 
 
Tabel 2: ontwikkeling HET-staf en vrijwilligers 2017-2019 

Soort leden 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 

Vrijwilligers  4 8 15 

(deels) betaalde staf, 
(aantal en fte betaald) 

1 (0,2) 4 (1,2) 6 (2,2) 

 
Toelichting: 

- Vrijwilligers: dit zijn vooral: 
o de energiecoaches en -adviseurs,  
o de ‘vaste’ inzet op ledenadministratie/ICT,  
o de automaatjes en andere actief en vrijwillig betrokkenen bij het autodeelproject 
o en verder een groep actieve leden die op thema/interesse bijdragen levert in (ad 

hoc) werkgroepen;  
- (deels) betaalde staf: dit zijn: 

o Coördinator 
o Projectleiders en projectadviseurs: vooral voor het deelauto-project en het energie 

advies team, eind 2019 aangevuld met projectadviseurs voor het warmteproject 
Kerkelanden 

o Administratie en communicatie-staf  
 
Naast de betaalde staf die op zzp-overeenkomst werkt, huurt HET ook expert-adviescapaciteit in; 
dit gebeurt vooral in gecertificeerd EPA-W advies.  

Bestuur: 
In 2019 is het bestuur gestart met 3 bestuurders. In het najaar een van de bestuurders, Pieter de 
Boer, is teruggetreden. In 2019 is het aantal te bezetten bestuurszetels uitgebreid van 3 naar 5 
(besluit ALV van november 2019). 
 
Het bestuur bestaat eind 2019 uit: 

- Voorzitter: Jos Snels 
- Penningmeester: Marcel Jairam 
- 3 vacatures 

 
Voor die vacatures waren eind van het jaar twee kandidaten beschikbaar: 

- Justine Ros 
- Ruud van Bokhorst 

 
Deze kandidaat-leden hebben vanaf einde van het jaar proefgedraaid in het bestuur, en worden op 
de voorjaars-ALV voorgedragen voor benoeming. 
 
HET bestuur wordt als uitvoerend (niet-bestuurlijk) secretaris bijgestaan door de coördinator, 
Jeroen Pool.  
 
HET bestuur vergadert maandelijks, en als nodig tussentijds. In 2019 zijn 12 
bestuursvergaderingen gehouden. 

Adviesraad 
HET bestuur wordt gevraagd en ongevraagd bijgestaan door de MAr, de maatschappelijke 
Adviesraad. Die adviesraad in is 2019 uitgebreid met 2 leden, en wordt nu gevormd door: 

- Joan van der Burgt, directeur van De Alliantie Amersfoort (voorheen Hilversum/Gooi- en 
Vechtstreek) 

- Anita Keita, directeur Versa Welzijn  
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- Edo de Jong, partner Koeleman accountants en belastingadviseurs 
- Kim van Kampen, directeur/partner Kastanje Vastgoed (tot november) 
- Frank du Mosch, directeur Locali en Broadcaster. 

 
De MAr is in 2019 tweemaal bijeen geweest om het bestuur te adviseren. 

2.3. Relatie-opbouw en versterking netwerk 
HET is lid van een aantal landelijk werkende coöperatieve ondersteuningsorganisaties: Energie 
Samen1, Mobiliteit Samen, HOOM.  
Verder is HET partner in het regionale project Samen op Pad, dat invulling geeft aan de Regionale 
Energie Strategie Gooi en Vechtstreek (RES-G&V), en deelnemer in de stichting Energie 
Verbonden: dit is het regionale platform voor uitwisseling en samenwerking tussen energie-
initiatieven en – coöperaties.  
 
Daarnaast is HET vertegenwoordigt in: 

- het bestuur van de Vereniging Energiecoöperaties en –initiatieven Noord-Holland, VEi-NH; 
- het bestuur (vz) van Mobiliteit Samen, de landelijke coöperatie voor duurzame mobiliteit2. 
- het bestuur van de Europese coöperatie The Mobility Factory, die een coöperatieve app 

voor deelauto’s ontwikkelt en exploiteert (en waarmee de HET-deelauto’s werken).    

3. Thema’s, projecten en resultaten 
De drie thema’s die in 2017 bij aanvang zijn gekozen, blijven het stabiele raamwerk vormen voor 
onze activiteiten en projecten, ook in 2019.  

- Elektrische deelauto’s 
- Zakelijke zon (voor bedrijven en VvE’s) 
- Duurzame warmte, een thema dat is onderverdeeld in twee sub-thema’s: 

o Warmte 1: besparing/isolatie/voorlichting 
o Warmte 2: lokale opwekking van duurzame warmte 

 
Aan het einde van dit inhoudelijk jaarverslag is een overzichtsschema opgenomen van doelen en 
bereikte resultaten in 2019. 

3.1. HET-projecten 2019 in vogelvlucht 
Op deze thema’s is in 2019 substantiële voortgang geboekt, hoewel bij het ene thema meer dan bij 
het andere (zie ook de bijlage met projectoverzicht).  

Project Elektrische deelauto’s en HET rijdt op Zon 
Het deelautoproject is na een eerste start in 2018 in 2019 stevig uitgebouwd. Er waren eind 2019 
4 deelauto’s op de weg, met eigen parkeervoorzieningen, allemaal in de Heibuurt. Tevens is eind 
2019 de opstart in Hilversum Oost, als tweede buurt, in volle gang.  
Qua rijders liep de groei in pc-gebied 1215 (zuid) gestaag: eind 2019 telden we daar 40 
deelrijders. Het aantal gereden kilometers en het aantal abonnementen bleef echter achter bij de 
verwachtingen. In Oost is in 2019 al een redelijk fors aantal potentiële rijders geworven. Die 
moesten echter wachten op de plaatsing van de eerste deelauto’s in Oost. En dat wachtte weer op 
de laadpalen en parkeervergunningen (zie ook kader hieronder);  
 
 
 
 
 

 
1 Energie samen is de fusie van (onder meer) de landelijke coöperatieve partijen ODE Decentraal, Econobis en 

RESCoopNL, waar HET al lid van was: dat wordt nu een overkoepelend lidmaatschap.  
2 HET coördinator Jeroen Pool is voorzitter van Mobiliteit samen, vanuit het HET-lidmaatschap.  
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In het kader van de doorgroei van het 
deelautoproject is in 2019 afscheid genomen van 
onze partner Buurauto, en zijn we zelf 
leasecontracten aangegaan met een geselecteerd 
groen leasebedrijf, Kyotolease uit Goes. Dit scheelt 
kosten en geeft vooral bedrijfsmatig meer grip op de 
data. Dat hangt samen met de gelijktijdige overstap 
naar een nieuwe deel-app TMF, waardoor we beter 
kunnen monitoren op rijgedrag. In 2020 zet deze 
verdere ontwikkeling in betere aansturing en 
kostenreductie zich verder voort.  
 
Naast het deelautoproject is in 2019 ook de basis 
gelegd voor de plaatsing van eigen HET-laadpalen op 
zon, met steun van het Stadsfonds: op deze basis 
wordt in 2020 voortgebouwd en hopen we de eerste laadpalen-op-zon te plaatsen en in gebruik te 
nemen.   

Zon voor bedrijven en VvE’s 
De eerder opgebouwde basis voor een aantal grotere zonprojecten heeft helaas in 2019 niet geleid 
tot de verwachte/gehoopte realisaties. Zonnedaken bij Railpro en Sligro zijn afgebroken, of 
dreigden eind 2019 afgebroken te worden (hetgeen begin 2020 inderdaad is gebeurd). 
Voornaamste reden is in beide gevallen de scheiding is tussen eigendom en gebruik, waardoor de 
zogenaamde split incentive gaat spelen: eigenaren en huurders hebben verschillende belangen, 
hetgeen vaak leidt tot afbreuk. Wel gerealiseerd zijn een dak op een Vereniging van Eigenaren 
(VvE) (178 panelen) en een dak op Santbergen (180 panelen), beide als resultaat van HET-advies.  
 
Voor VvE’s bouwden we in 2019 aan een verbeterd en meer integraal aanbod, waarbij 
energiebesparing, zon en deelmobiliteit als bouwsteen van verduurzaming worden aangeboden. 
Hiermee worden VvE’s een meer integrerende doelgroep, waarbij de HET- thema’s in samenhang 
tot ontwikkeling kunnen komen. Er zijn twee van dergelijke integrale VvE-projecten uitgevoerd, 
mede op basis van te verwerven Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) subsidie. 
 
Daarnaast is een opstart gemaakt met gerichte ondersteuning van bedrijven, in het kader van een 
landelijk project Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+), en met de focus in Hilversum op het 
werkterrein van de Ondernemersvereniging Hilversum Zuid-West (OV-HZW). In 2019 hebben we 
de projectopzet mede vormgegeven, en ondersteuning geboden bij de werving van subsidie, die 
ook is verkregen. Jammer genoeg heeft het bestuur van de OV-HZW bij de verdere invulling van 
het project besloten daarvoor een andere partij te betrekken. We beraden ons op andere wegen 
om bedrijven bij hun verduurzamingsopgave bij te staan.   

Warmte 1: energiebesparing en financiering (ggf) 
In 2019 is de basis gelegd voor versterkte dienstverlening voor particuliere huseigenaren bij hun 
duurzame woningverbetering. Voortbouwend op in 2018 gestarte project vanuit het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelates (BZK) inzake Gebouwgebonden Financiering, dat tot de 
zomer 2019 doorliep, zijn in de loop van in 2019 nieuwe middelen verkregen om deze aanpak uit 
te bouwen. Hiertoe is de Ketenaanpak Verduurzaming ontwikkeld. We werken in dat 
vervolgproject, met als projectlabel Doorontwikkeling Dienstverlening Woningeigenaren (DDW), 
aan de opbouw van een sterk team energiecoaches en energie-adviseurs en een werkbare 
instrumentatie van het adviestraject. Ook bouwen we de samenwerking verder uit met 035 energie 
(het georganiseerde bouw- en installatiewezen in de regio). In juni 2019 vond de feestelijke 
ondertekening plaats van de tripartite intentieverklaring Ketenaanpak Duurzame 
Woningverbetering, tussen de gemeente, HET en 035-energie (zie kader).  
  
Onderdeel van de op te bouwen funnel (het kanaal waarmee bewoners van eerste stappen naar 
volledige verduurzaming van hun huis worden begeleid) is de verdere uitwerking van de aanpak 
energie-avonden. Daarvan hebben er in 2019 6 plaatsgevonden. Met deze avonden wordt als 
eerste beoogd om deelnemers in een huiselijke, ‘dicht-bij-huis’ setting voor te lichten over hun 
energiegebruik (de rekening) en besparingsmogelijkheden. En als tweede om ze te activeren voor 

 
HET heeft de lokale pers gehaald met de gevoerde actie 
in en rond het Raadhuis, bij de vergadering van de 
commissie Duurzaamheid van november 2019, waarbij 
tevens is ingesproken om onze onvrede op dit vlak over 
het voetlicht te brengen. 
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zichzelf of met elkaar ook eerste of vervolgstappen te zetten in energiebesparing in hun huis. Ook 
zijn de energie-avonden erop gericht deelnemers te werven voor de vervolg-advisering en 
verdergaand energiezuinig maken van hun huis. Dat gaat dan onder meer via energie-avonden ons 
aanbod warmtescanning (in 2019 45 verzorgd) en vervolg-maatwerkadvies.  
 
Het onderdeel coöperatieve gebouwgebonden financiering heeft in 2019, na de werkzaamheden 
met de collega-coöperaties en HOOM in het voorjaar, minder vervolg en invulling gekregen dan we 
hadden gehoopt en voorzien. Er is een eerste start gemaakt met productontwikkeling 
(maatwerklening Energietransitie, een vervolgproduct op de al bestaande duurzaamheidslening van 
de gemeente, uitgevoerd door de SVn, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) en 
uitbreiding van ons netwerk van partijen. De praktische uitwerking en toepassing van de 
maatwerklening hangt op de verdere vormgeving hiervan door de gemeente, en op de toeleiding 
van kandidaten die van zo’n maatwerklening gebruik zouden willen maken voor de financiering van 
hun verduurzamingsacties. In 2020 hopen we deze vervolgstappen wel te kunnen zetten.    

Warmte 2: lokale opwek van duurzame warmte Kerkelanden 
We hebben in 2019 een start gemaakt met de al eerder voorbereide uitwerking van een plan voor 
duurzame warmte c.q. een laagtemperatuur warmtenet in Kerkelanden. Dit doen we als onderdeel 
van een consortium met Firan (het voormalige Alliander DGO) en Waternet. Dit consortium heeft in 
na de zomer een zogenaamde voor-opdracht gekregen voor een haalbaarheidsonderzoek 
Kerkelanden, dat doorgroeit in een volledig haalbaarheidsonderzoek. Dit krijgt vooral in 2020 zijn 
beslag.  
We blijven tevens op afstand twee andere kansrijke opties voor duurzame warmtevoorziening 
(Hilversum Oost en De Meent) volgen om te bezien of daar ook concrete activiteiten opgestart 
kunnen worden. Een en ander hangt samen met de door de gemeente op te stellen Transitievisie 
Warmte, waar ook HET voor geconsulteerd is en wordt.   
 

3.2. Energielevering en wederverkoop  
In 2018 is de samenwerking opgestart met groene energieleverancier Greenchoice. In 2019 bleken 
er eind 2018 33 leden-klanten te zijn, die recht geven op een kick back fee. Er is dit jaar geen 
actieve opvolging gegeven op de werving van leden-klanten, waardoor de groei beperkt is 
gebleven. Eind 2019 zijn er 39 klant-leden (33 particulier en 6 bedrijfsleden). Positief is dat in dit 
jaar ook een aantal bedrijfsleden is overgestapt naar Greenchoice als energieleverancier. Gezien de 
grotere contractvolumes is de kickback-fee voor deze klanten ook hoger.  
 

4. Financiën en formatie 
In 2019 is een forse groei in financiering en budgetomvang gerealiseerd, waaronder: 

- grootschalige projectopdrachten van de gemeente voor autodelen en 
energiebesparing/doorontwikkeling dienstverlening 

- van de provincie Noord-Holland voor doorontwikkeling van Gebouwgebonden Financiering. 
- het Stadsfonds aanvullende ondersteuning voor het autodeelproject, met het oog op 

deelname bedrijven.  
Vernieuwend is geweest dat met de gemeente is overeengekomen dat het project 
Doorontwikkeling Dienstverlening niet onder het label subsidie valt, maar als opdracht is verstrekt. 
Dit past bij de aard van het werk dat we doen en levert een oplossing voor het BTW-vraagstuk (zie 
ook hieronder).  
 
In de bijgaande jaarrekening worden de overall financiële resultaten 2019 gerapporteerd. Daarin 
rapporteren we een tekort van ruim 12.000 euro, tegen een vooraf verwacht positief resultaat van 
rui 41.000 euro.  
 
De duiding van deze afwijkende resultaten zijn in hoofdlijn: 

- minder dan verwachte realisatie van betaalde diensten, zowel bij de energie-adviesdiensten 
als bij het gebruik van de deelauto’s; 

- niet-toekenning van enkele subsidie-aanvragen waar rekening mee was gehouden, dan wel 
ontbreken van de gelegenheid om in te dienen; 
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- het vooraf niet rekening houden met de beperkte afdracht BTW waar we als 
energiecoöperatie mee te maken hebben (zie voetnoot3 en verder hieronder).    

 
De groei van HET vergde dit jaar extra aandacht in de opzet van de projecten- en financiële 
administratie, die beide op een hoger niveau van professionaliteit dienden te worden gebracht. Ook 
in dat opzicht zet de groei zich door.   
Op basis van de projectfinancieringen is het team projectleiders vanaf eind 2018 uitgebreid; ultimo 
2019 hebben we 1,2 fte betaalde formatie, waarvan de helft algemeen (coördinatie, communicatie 
en administratie) en de andere helft projectgebonden (projectleiders-inzet voor energiebesparing 
en deelauto’s).  
Dat geeft ook direct een risico aan: overhead is namelijk doorgaans niet mee begroot in de uren 
(doorgaans omdat de subsidieverstrekker dat niet accepteert) waardoor de dekking voor overhead 
op andere wijze gevonden moet worden. Hierover zij nieuwe basis-tariefafspraken gemaakt die we 
in offertes, opdrachtvoorstellen en subsidie-aanvragen hanteren vanaf najaar 2019. Echter, niet 
alle opdrachtverleners en subsidiegevers accepteren die tarieven, zodat het soms passen en meten 
blijft.  
Zoals al aangestipt, blijft het BTW-regime waar we onder vallen punt van aandacht, gezien onze 
hybride status en inkomstenstroom, die een mix vormt van subsidies en betaalde en op 
factuurbasis verrichte werkzaamheden (BTW-plichtige). Zoals het tot nu toe is geïnterpreteerd, is 
de verhouding tussen beide stromen bepalend voor de verrekening van de BTW. Onderzocht wordt 
nu of dat de juiste interpretatie is of dat er meer mogelijkheden liggen BTW te verrekenen. 
 

5. Actuele vooruitblik op HET-beleid 2020:  doorgroei, ook in tijden van Corona 
Eind vorig jaar en begin 2020 was de inzet dat we de in 2019 ingezette groei op beheerste wijze 
wilden doorzetten. Uit het beleidsplan 2020, van november 2019: ‘De in 2019 ingezette trend van 
geleidelijke uitbouw op basis van beschikbaar gekomen middelen zetten we in 2019 graag door. 
Dat wil zeggen een gedoseerde groei die zich vertaalt in een verdere uitbouw van een stevige 
basis-organisatie, mogelijk gemaakt door te werven additionele middelen voor projecten die binnen 
de centrale thema’s passen, en aangevuld met vrijwilligers’. 
 
Ondertussen weten we dat de Coronacrisis daar een forse tegenslag in heeft gegeven: vanaf medio 
maart liggen de activiteiten op belangrijke projectgebieden grotendeels stil: het gebruik van de 
deelauto’s is sterk teruggevallen en de energie-adviezen aan huis zijn vrijwel geheel stilgelegd. Pas 
recent, eind mei, komt er enig nieuw perspectief.     
In dat licht verwachten we over heel 2020 alsnog een vrijwel sluitende exploitatie te kunnen 
realiseren, hoewel we voorzichtig zijn gezien de onvoorspelbaarheid van de Corona-situatie en ook 
van de mate waarin projecten worden meegefinancierd. 
Daarnaast blijft het aansturen op een steeds meer dekkende exploitatie van betaalde diensten voor 
leden en externe klanten activiteiten van belang: dat speelt dit jaar vooral bij het deelauto-project 
en in toenemende mate bij ondersteuning energiebesparing particulieren en VvE’s. Dat past bij ons 
streven om niet of zo min mogelijk subsidie-afhankelijk te zijn.  
 
Vanuit onze centrale missie4: de voorziene CO2-winst door vergroening die we in 2020 met alle 
HET-activiteiten beogen is 747-804 ton CO2.  
 
Twee kanttekeningen tot slot: 

- De voorziene projecten 2020, zoals hierboven geschetst, zijn afhankelijk van voortgezette 
financiering. Als deze niet te vinden is, blijft een en ander op de plank, c.q. gaan we verder 
met het zoeken van een financiële basis.  

- Additionele financiering geeft een basis voor de nagestreefde beheerste groei. Ofwel: 
capaciteit volgt middelen. Voor ‘projecten met geld’ kan inzet gerealiseerd worden. Door 
het kunnen bieden van vergoedingen kan worden toegewerkt naar continuïteit van de inzet 
en van kwalitatief verantwoorde inzet. 

 
3 Momenteel wordt met fiscale experts en collega-coöperaties onderzocht of hier meer ruimte in te creëren is en 
daarmee meer betaalde BTW te verrekenen zal blijken: dit kan de resultaten 2019 positief beïnvloeden en 

mogelijk zelfs effect hebben op de resultaten 2018.  
4 Dit is als doel opgenomen in he in november door de ALV vastgestelde beleidsplan 2020. 
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Overige toelichtingen
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 2.400 -

Financiële vaste activa  (2)

Overige deelnemingen 4.000 4.000
Overige vorderingen 10.000 -

14.000 4.000

Vlottende activa

Vorderingen  (3) 50.422 20.810
Liquide middelen  (4) 43.033 29.247

93.455 50.057

109.855 54.057

HET : cooperatie Hilversum Energie Transitie U.A., Hilversum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Resultaat boekjaar -12.432 -1.044

Langlopende schulden  (6)

Overige schulden 1.600 1.600

Kortlopende schulden  (7)

Crediteuren 27.739 18.264
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen - 670
Overlopende passiva 92.948 34.567

120.687 53.501

109.855 54.057
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Verschil
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten 148.445 359.883 -211.438 92.897

Lasten

Kostprijs van de omzet  (9) 9.514 126.000 -116.486 71.453

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (10) 114.190 156.000 -41.810 -
Overige bedrijfslasten  (11) 37.173 36.705 468 21.444

151.363 192.705 -41.342 21.444

Saldo -12.432 41.178 -53.610 -
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van HET : cooperatie Hilversum Energie Transitie U.A. bestaan voornamelijk uit het effectief
bijdragen aan de energietransitie in Hilversum en omgeving.

Gedurende het boekjaar zijn de activiteiten conform de doelstelling uitgeoefend.

Vestigingsadres

HET : cooperatie Hilversum Energie Transitie U.A. (geregistreerd onder KvK-nummer 68738196) is feitelijk
gevestigd op Vreelandseweg 7 te Hilversum.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 640 (organisaties zonder winsstreven).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Op grond van de in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan HET : cooperatie
Hilversum Energie Transitie U.A. worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen
mogen, mits de algemene vergadering niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met
betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Waar nodig is van deze vrijstellingen gebruik gemaakt.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van HET : cooperatie Hilversum Energie Transitie U.A. zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.

HET : cooperatie Hilversum Energie Transitie U.A., Hilversum
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Leasing

Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan
de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op
lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als
onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt
gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden
opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voorziening voor waardeverminderingen.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn
aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

HET : cooperatie Hilversum Energie Transitie U.A., Hilversum
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Overige schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten en contributie van
de leden onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen
lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.
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Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling,
de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan
de voorwaarden zal worden voldaan.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 mei 2019
Aanschaffingswaarde -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

-

Mutaties 
Investeringen 2.400
Afschrijvingen -

2.400

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 2.400
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

Boekwaarde per 31 december 2019 2.400

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

Huurdersinvesteringen

2. Financiële vaste activa

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige deelnemingen

Mobility Factory 4.000 4.000

HET : cooperatie Hilversum Energie Transitie U.A., Hilversum
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen

Borg Kyoto Lease 10.000 -

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 5.834 20.810

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 44.588 -

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidie 44.588 -

4. Liquide middelen

Triodos Bank (691) 43.033 29.247

Per balansdatum staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de coöperatie.
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

5. Reserves

Resultaat boekjaar -12.432 -1.044

6. Langlopende schulden

Overige schulden

Leningen o/g

Geldlening van de heer M.D. Jairam 200 200
Geldlening van de heer J.M.C. Snels 300 300
Geldlening van de heer J. Pool 300 300
Geldlening van de heer W.T. Broerze 300 300
Geldlening van de heer R.G.A.M. Visser 200 200
Geldlening van de heer B.J. Spiegelenberg 300 300

1.600 1.600

De geldleningen zijn geformaliseerd in een overeenkomst tussen HET en de geldverstrekkers.

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 27.739 18.264

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 670

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 92.948 34.567
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 15.948 -
Vooruitontvangen subsidie 77.000 -
Nog uit te voeren werkzaamheden subsidie projecten - 34.567

92.948 34.567

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Leasing

De coöperatie is operational leaseverplichtingen aangegaan voor diverse vervoermiddelen.  
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

8. Netto-omzet

Contributiebijdrage 8.322 2.897
Omzet dienstverlening 600 4.282
Subsidie Noord-Holland EP's en Railpro - 18.250
Subsidies en bijdragen deelautoprojecten 32.546 45.040
Subsidies en bijdragen energiebesparing 62.741 -
Huuropbrengst deelauto's 13.790 1.678
Omzet energiebesparingsadviezen bedrijven en VVE 2.426 -
Coöperatie Hoom UA en sponsoring en prijzengeld - 20.750
Subsidies en bijdragen energieopwekking warmte en zon 28.020 -

148.445 92.897

9. Kostprijs van de omzet

Werk derden - 33.280
Kosten deelauto's 42.106 3.606
Mutatie werkzaamheden subsidie projecten -34.567 34.567
GGF en techn adv kosten derden 1.975 -

9.514 71.453

10. Personeelslasten

Lonen en salarissen 112.171 -
Overige personeelslasten 2.019 -

114.190 -

Lonen en salarissen

ZZP coördinator 45.456 -
ZZP projectleider vervoer 20.293 -
ZZP projectleider GGF 16.611 -
ZZP E-avonden en communicatie 19.183 -
ZZP administratie 7.384 -
PR en communicatie 3.244 -

112.171 -
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

11. Overige bedrijfslasten

Overige personeelslasten 7.400 8.250
Huisvestingslasten 44 162
Exploitatielasten 1.257 -
Kantoorlasten (incl websitekosten) 4.207 2.189
Autolasten (eigen gebruik) 2.064 -
Verkooplasten 1.695 1.309
Algemene lasten (incl niet verrekenbare btw) 20.506 9.534

37.173 21.444

Overige personeelslasten

Vergoeding bestuur en vrijwilligers (incl. 2017) 7.400 8.250
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6                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Volgens mededeling van het bestuur hebben zich in de periode tussen balansdatum en rapporteringsdatum geen
gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening weergegeven beeld in de onderneming
als geheel in belangrijke mate beïnvloeden.

Verwerking van het verlies 2019

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het negatieve resultaat over 2019 ad € 12.432 in mindering gebracht
op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Personeelsleden

Bij de coöperatie waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Hilversum, 30 juni 
2020

de heer J.M.C. Snels de heer M.D. Jairam 
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