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Bestuursverslag over 2020 
 
Alle woonboten een groendak! Wat een schitterend sieraad zou dat zijn voor Amsterdam, als cadeau 
voor haar 750ste verjaardag in 2025. Woonboten zijn iconisch voor Amsterdam en 1.8001 daarvan met 
een Sedum of andersoortig groendak, het zou een ongekend visueel feest zijn dat de stad prominent 
op de duurzame kaart zet. Ook wint de stad er enorm mee aan biodiversiteit en leefbaarheid. 
 
Grachten van Smaragd (GvS) ontstond na een oproep in zomer 2015 voor ideeën voor de 750ste 
verjaardag van Amsterdam in 2025. Sindsdien ontplooiden ondergetekende, Toon van de Put en een 
toenemend aantal (woonboot)buren allerlei activiteiten om het idee werkelijkheid te maken, sinds 
14 september 2018 in stichtingsvorm.  
 
2020 was een goed en veelbelovend jaar voor Grachten van Smaragd. We vergrootten onze rol in de 
participatiebudgetten van de diverse Amsterdamse Stadsdelen. Voor Centrum Begroot editie 2020 
realiseerden we 10 groene daken. Waar we voor die editie in 2019 met 35% van de stemmers de 7e 
plek behaalde en €20.000 wonnen, in 2020 haalden we door stemmen van 51% van de deelnemers 
de 1e plek en verdubbelden het bedrag! Met deze € 40.000 hopen we in stadsdeel Centrum twintig 
tot dertig woonboten van een groen dak te gaan voorzien. 

In alle overige stadsdelen waar we meededen haalde ons plan ruimsch0ots het aantal 
benodigde likes in de eerste stemronde. In West, Zuid Oud Zuid, Zuid De Pijp – Rivierenbuurt strandde 
het plan op de ambtelijke toets, in Oost IJburg, Zeeburgereiland en Oost Oud-Oost haalden we te 
weinig stemmen om te mogen gaan uitvoeren. De deelname heeft zoveel kennis en kennissen 
opgeleverd dat we met vertrouwen deelname in 2021 tegemoetzien. Ook leerden we dat het loont 
om na de ambtelijke afwijzing in gesprek te gaan met het stadsdeel West: hierdoor konden we voor 
het komend jaar een samenwerkingsverband spreken, zodat we ook in het Stadsdeel West een 
verschil kunnen gaan maken. We zijn erg verheugd met deze manier van financieren door de stad, 
zoals ik ook mocht betogen in de editie van de talkshow Stadsleven van Tracy Metz, in Pakhuis de 
Zwijger op 29 januari 2020. 
 
Op 9 oktober maakte Dagblad Trouw bekend dat GvS was doorgestegen naar plek 60 van de Trouw 
Duurzame Top 100 van Onderop (van plek 71 in 2019).  
 
We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd eind 2020 Samos Volunteers, een vrijwilligers-
organisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos kon ondersteunen met een donatie van €870. 
Het totaal aantal woonboten met een groen dak in Amsterdam bedraagt ondertussen meer dan 160, 
wat ons natuurlijk zeer verheugt. 
 
 
Rian Verpalen, 
Voorzitter 
 
Amsterdam, 11 januari 2021

 
1 In totaal kent Amsterdam ruim 2.900 waterwoningen. Ongeveer 1.000 daarvan zijn historische woonschepen, 
waar een groen dak niet altijd gewenst is. 
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Jaarrekening 2020 
 
Balans 
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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).  

In dit 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.  

Liquide middelen  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking aan de stichting.  
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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 daken. De stichting benut 
deze bijdrage deels voor haar eigen beheers- en administratiekosten 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.  

Bezoldiging 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 
hun werkzaamheden. Wel kan vergoeding plaats voor gemaakte kosten, maar veelal worden deze 
kosten niet gedeclareerd, of geschonken als gift.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten  

 

 
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 online 
jaarvergadering op 29 januari 2021. 

Gezien de omvang van de bestedingen, is er, conform de hiertoe geldende voorschriften, geen 
aanleiding voor een controleverklaring door een onafhankelijke accountant. Er is dan ook geen 
opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening 

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.  

 

 

 

 


