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Bestuursverslag over 2021 
 
Inleiding 
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 hebben de meest 
zichtbare en fotogenieke daken van de stad. 1.8001 stadsperkjes, met Sedum of een andersoortige 
begroeiing, zouden 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.  
 
Hoogtepunten 2021 
2021 was een goed en veelbelovend jaar voor Grachten van Smaragd. De stijgende lijn in onze 
deelname in de participatiebudgetten van de diverse Amsterdamse Stadsdelen zette door. Naast dat 
de bewoners in Centrum Begroot ons voor de derde keer verkozen, haalden we ook voldoende 
stemmen in Nieuw West en West. In Zuid haalde ons plan in drie deelgebieden ruim de likes-
drempel, maar door ontoereikende campagnecapaciteit helaas niet het benodigd aantal stemmen 
om tot uitvoering te kunnen komen. 
 
In 2021 ondersteunde onze startpremie de realisatie van 15 groene daken, in 2022 voorzien we een 
veelvoud hiervan. Onze volharding in de relatie met Stadsdeel West leidde tot toekenning van een 
budget om in 2022 de zogeheten Biodiversiteitspilot uit te gaan voeren. Daarnaast waren we met het 
plan Knowledge Mile Floating Park succesvol in de Voor en Door 2021 Duurzaam Idee Prijsvraag. Met 
Greenlight District hebben we samen de vergroening van een woonboot ondersteunt en een tot 
gezamenlijke flyer uitgebracht.  
 
Het AT5 programma Bouw Woon Leef zond op 21 mei een interview met Veron Koster, die op 29 
januari Hanneke van der Boom opgevolgd was als secretaris in het bestuur. Dit veelgedeelde filmpje 
was ook de basis voor Erik den Boers campagnefilmpje dat door SALTO werd uitgezonden in hun 
programma over West Begroot en we ingezet hebben op sociale media. 
 
Tweemaal een flyer bij VLOT (1e en 4e nummer) en advertentie in 3e Nummer, verspreid onder alle 
woonbootadressen in Amsterdam. 
 
Op 7 oktober maakte Dagblad Trouw bekend dat GvS voor de derde keer op rij in de Trouw 
Duurzame Top 100 van Onderop stond (op plek 92, van 60 in 2020 en 71 in 2019). Twee weken later 
waren we spreker bij Het (groene) dak op!, de 15 editie van de talkshow Groene Transitie, in Pakhuis 
de Zwijger op 21 oktober 2021. 
 
Vooruitzichten 2022 
In 2021 hebben we meer boten helpen aanleggen dan in 2020, maar minder dan dachten. Hoewel 
een flink aantal van boten waarmee we in 2021 contact hebben gelegd alsnog in 2022 een groendak 
zullen krijgen, en van een aantal boten de financiële of constructieve redenen kennen waarom ze 
definitief zijn afgehaakt, blijft de vraag waar het besluitvormingsproces bij woonbooteigenaren stokt. 
Komende jaar willen we daarom, voornemens met de Woonboot Coalitie Amsterdam, opnieuw een 

 
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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enquête houden onder woonbootbewoners naar beweegredenen voor aan- en afhaken. Sowieso 
wordt het een interessant jaar omdat we gaan kijken of we samenwerking met lokale 
woonbootverenigingen, zoals met WOOS bij Nieuw West Begroot, met evenveel succes kunnen 
opzetten in de stadsdelen Amsterdam Noord en Oost.  
 
Ideële verbinding 
We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd over 2021 Samos Volunteers, een 
vrijwilligersorganisatie voor en met bootvluchtelingen op Samos kan ondersteunen met een donatie 
ǀĂŶ�Φ878. Het totaal aantal woonboten met een groen dak in Amsterdam loopt ondertussen tegen 
de 200, wat ons zeer verheugt. 
 
 
 
 
 
 
Rian Verpalen, 
Voorzitter 
 
Amsterdam, 28 maart 2022 
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Jaarrekening 2021 
 
Balans 

Activa     

Type Omschrijving 31-12-21 31-12-20 31-12-19 

Bank NL 45 TRIO 0379 444 119      54.652           7.108         21.887  

Vorderingen           788                -                  -    

Kas               -                  -                  -    

Totaal Activa    55.440        7.108      21.887  

     

Passiva     

     

Bestemmingsfonds project 31-12-21 31-12-20 31-12-19 

 Biodiversiteitspilot Stadsdeel West 26.600   

 Centrum Begroot Editie 2020              -    5.358 20.000 

 Centrum Begroot Editie 2021 26.953   

 GroenDakCosta              -    750 750 

 Nieuw West Begroot 2021 -91   

 West Begroot 2021 -696   
Totaal Bestemmingsreserve 52.766 6.108 20.750 

Voorschotten              -                  -    345 

Kort vreemd vermogen           788                -                  -    

Algemene reserve 1.886 1.000 791 

Totaal Passiva 55.440 7.108 21.887 
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Staat van Baten en Lasten 
 
Baten 

 Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk  

 2021 2020 2019 
 Inkomsten uit baten van bedrijven         2.215         2.256               -    

 Inkomsten uit baten van bedrijven commissie            1.965            2.175                   -    

 Overige inkomsten van bedrijven               250                  81                   -    
    
 Subsidies van Overheden       66.600               -         21.153  

Activiteiten in de buurtbudgetten         26.600                   -              1.153  

Buurtparticipatiebudgetten         40.000                   -            20.000  
    
 Inkomsten uit donaties en giften              100                 -                49  

       

 Som van de baten       68.915         2.256       21.202  
    
 Totaal baten beschikbaar voor doelstelling       68.915         2.256       21.202  
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Lasten  

 Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk  

 2021 2020 2019 
 Bestedingen aan doelstellingen        17.480       15.513            800  

 Besteed aan doelstellingen projecten          16.692          14.643                   -    

 Activiteiten in de buurtbudgetten               750                   -                     -    

 Buurtparticipatiebudgetten          15.942          14.643                   -    

 Overige bestedingen aan doelstellingen                   -                     -                     -    

 Bestedingen aan doelstellingen bijdrage bedrijven               788               870               800  
    
 Wervingskosten         3.434            854            140  

 Flyers, banieren, reclame, advertenties, mailings            3.249               144                  19  

 Website en Hosting               130               710                  91  

 Overige kosten eigen fondswerving                  54                   -                    30  
    
 Beheer en administratie            457            322              96  

 Contributies                  50                  50                  15  

 Overige kosten beheer en administratie               407               272                  81  
       

 Som van de lasten       21.371       16.689         1.036  
    
Saldo baten en lasten      47.544  -14.433      20.166  
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Algemene toelichting  
 
Activiteiten  

De stichting heeft ten doel:  

a. Het bevorderen van de vergroening van de, in eerste instantie, Amsterdamse 
oppervlaktewateren, middels het enthousiasmeren en stimuleren van 
waterwoningeigenaren ʹ 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 
ǀĞƌǀĂƚ�ŝŶ�ĚĞ�ƐůŽŐĂŶ�͚'ƌĂĐŚƚĞŶ�ǀĂŶ�^ŵĂƌĂŐĚ�ʹ alle woonboten een groendak, als cadeau voor 
Amsterdam in 2025 bij haar 750ste ǀĞƌũĂĂƌĚĂŐ͛͘� 

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 ͞bestemmingsfonds͟. 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, door 40% van deze  commissie ter beschikking te stellen aan 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  
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Ratio's  
     

Omschrijving 
Cumulatief 

'18-nu 2021 2020 
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 36,2% 25,4% 687,8% 
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 85,7% 81,8% 93,0% 
Kosten eigen fondswerving/baten eigen fondswerving 4,7% 5,0% 37,9% 
Kosten beheer en administratie/totaal lasten 3,1% 2,1% 1,9% 

     
Ratio (doelbesteding bijdrage bedrijven/commissie) 40% 40% 40% 

 
 

 
Overige gegevens  
 
Vaststelling en goedkeuring  

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar online 
jaarvergadering op 27 maart 2022. 

Gezien de omvang van de bestedingen, is er, volgens, in overeenstemming met 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.  

 

 

 

 


