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Bestuursverslag over 2018 en 2019 
 
Alle woonboten een groendak! Een schitterend sieraad dat Amsterdam doet stralen, als 
verjaardagscadeau in 2025, als de stad 750 jaar bestaat. Woonboten zijn iconisch voor 
Amsterdam en de stad zou enorm winnen aan biodiversiteit en leefbaarheid. 2.800 
woonboten met een Sedum of andersoortig groendak, een ongekend visueel feest dat de 
stad prominent op de duurzame kaart zet. 
 
Grachten van Smaragd (GvS)heeft haar oorsprong in een oproep in zomer 2015 om een idee 
te pitchen voor een cadeau voor de verjaardag van Amsterdam in 2025. Sindsdien 
ontplooiden ondergetekende en Toon van de Put allerlei activiteiten om het idee 
werkelijkheid te maken. De activiteiten namen zo’n vlucht dat op 14 september 2018 ter 
consolidatie de Stichting Grachten van Smaragd is opgericht.  
 
In 2019 beleefde Grachten van Smaragd een doorbraak met de introductie van het 
fenomeen Buurbudgetten introduceerde in Amsterdam. Deze nieuwe manier van het 
betrekken van burgers bij de buurt begon in oktober 2018 met de start van West Begroot 
2019. Het plan Showroom Groen van GvS haalde ruimschots het aantal benodigde likes in de 
eerste stemronde en maakte in de ambtelijke toets deel uit van de groene daken projecten 
die nader onderzocht werden. 

In Centrum Begroot (2019) doorstond het plan Grachten van Smaragd – de centrum 
editie met glans de eerste stemronde en haalde met 4.513 stemmen de 7e plek in de tweede 
ronde, goed voor een prijs van €20.000 (10% van ter beschikking gestelde budget), te 
spenderen aan startpremies voor woonbootbewoners die hun dak willen vergroenen in 
2020. 

In West Begroot 2020 haalde GvS wederom ruimschoots 50 likes, maar ging niet door 
naar de tweede stemronde omdat het stadsdeel vond dat er te veel plannen aan de 
bevolking werden voorgelegd. 
 
In de zomer van 2019 deden twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam voor GvS 
onderzoek naar wat woonbootbewoners concreet het best kan helpen om de overstap te 
maken naar een groendak. Op 8 juni deed GvS mee aan de Open Tuinen West.  

Op 9 oktober maakte Dagblad Trouw bekend dat GvS op plek 71 van de Trouw 
Duurzame Top 100 van Onderop was beland. In het najaar organiseerde GvS mee aan de 
Duurzame Woonboten Dag van de Woonbootvereniging Amsterdam, die op 2 november 
ruim 150 belangstellenden trok. 
 
Tot en met december 2018 waren er 13 waarvoor GvS commissie ontving. We zijn er trots 
op dat dit het mogelijk maakte om begin 2019 bootvluchtelingen op Samos te ondersteunen 
met een donatie van €800.  
 
 
Rian Verpalen, 
Voorzitter 
 
Amsterdam, 7 juni 2020 
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Balans 
 
Activa 
 

 
 
 
Passiva 
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Staat van Baten en Lasten 
 
Baten 
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Lasten  
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Algemene toelichting  
 
Activiteiten  

De stichting heeft ten doel:  

a. Het bevorderen van de Amsterdamse oppervlaktewateren, middels het 
enthousiasmeren en stimuleren van waterwoningeigenaren – en bewoners, inwoners 
en ondernemers van de stad en gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese 
overheden tot het nemen van duurzame vergroenende maatregelen aan en om de 
waterwoningen in het algemeen en de aanleg van groendaken in het bijzonder. Dit 
doel is ten tijde van de oprichting van de stichting pakkend vervat in de slogan 
‘Grachten van Smaragd – alle woonboten een groendak, als cadeau voor Amsterdam 
in 2025 bij haar 750ste verjaardag’.  

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

c. Daarnaast houdt de stichting zich voor enige batig saldo van haar activiteiten toe te 
wenden voor de ondersteuning van erkende goede doelen die bijdragen aan de 
verduurzaming van de planeet Aarde en haar bewoners.  

 

Algemene grondslagen 
  
Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende 
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).  

De Stichting Grachten van Smaragd is opgericht 14 september 2018. Gezien de korte duur 
van de rapportage periode tot 31 december 2018 is er gekozen om voor gecombineerde 
jaarrekening over 2018 en 2019. Activiteiten die voor de oprichtingsdatum geschiedden 
maar consequenties hadden in de periode erna zijn meegenomen in de verslag dat daarom 
de periode bestrijkt 15 juni 2018 tot en met 31 december 2019 

In dit verlengd boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
 
Algemeen  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  
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Effecten  

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.  

Liquide middelen  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan 
ter vrije beschikking aan de stichting.  

Reserves en fondsen  

Algemene reserve  

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de 
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de 
doelstelling worden besteed.  

Bestemmingsfondsen  

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 
wordt dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het 
bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De 
bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de 
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).  

Grondslagen voor de staat van baten en lasten  
 
Algemeen  

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.  

Commissie/bijdragen bedrijven 

De stichting heeft geen financieel belang in de aanleg van groendaken, opdat het mogelijk is 
om woonbootbewoners open en onafhankelijk te benaderen. Wel toucheert de stichting, 
geïnitieerd door toeleveringsbedrijven zelf, een commissie van 5% op gerealiseerde groene 
daken. De stichting benut deze bijdrage deels voor haar eigen beheers- en administratie-
kosten en deels voor deel c van de doelstelling, de ondersteuning van erkende goede doelen 
die bijdragen aan de verduurzaming van de planeet Aarde en haar bewoners. 

Nalatenschappen  

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het 
jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden 
alleen in de toelichting vermeld.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten  

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging 
voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal 
worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.  

Ratio's  
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Overige gegevens  
 
Vaststelling en goedkeuring  

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 
vergadering op vrijdag 26 juni 2020, aan het Noordereinde 151, te ’s Graveland. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 
ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.  

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming  

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en 
lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt 
de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de 
resultaatbestemming is opgenomen.  

Gebeurtenissen na balansdatum  

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 
vermeld.  

 

 

 

 


