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Bestuursverslag over 2022 
 

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. 1.9001 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, vermindering van hittestress 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; Toon van de Put, Veron Koster, Erik den 
Boer, Rian Verpalen en een toenemend aantal (woonboot)buren allerlei activiteiten om het idee 
werkelijkheid te maken, sinds 14 september 2018 als de ANBI: Stichting Grachten van Smaragd.  
 

Hoogtepunten 2022 
 
Aantallen groene woonbootdaken 
2022 was een onstuimig jaar voor Grachten van Smaragd. Samen met woonbotenverenging WOOS 
kwamen in Nieuw West vier groene woonbootdaken op één dag tot stand. Met de gewiekste direct 
mailing Lenteactie realiseerde de stichting respectievelijk 25 en 11 groene daken, in de stadsdelen 
Amsterdam Centrum en West. Voor het eerst moest de stichting woonbootbewoners teleurstellen 
omdat er geen startpremie meer beschikbaar was.  
Voor Stadsdeel West tenslotte organiseerde Grachten van Smaragd een Biodiversiteitspilot. Acht 
biodiverse woonbotendaken, van drie leveranciers en waarvan zes volgens een nieuw concept, zijn 
aangelegd; in mei 2023 bekijken we de resultaten van deze pilot. Dit alles maakt 2022 een recordjaar, 
waarbij uit 91 aanmeldingen uiteindelijk 47 werkelijk van een groen woonbootdak konden worden 
voorzien. 
 
Voor zover we overzien legden nog minstens elf woonboten in 2022, al dan niet na contact, een 
groendak aan zonder financiële ondersteuning van Grachten van Smaragd. Het totaal aantal groene 
woonbotendaken in Amsterdam overstijgt daarmee inmiddels de 260, wat ons zeer verheugt. 
 
Subsidies 
Het uitstekende resultaat werd bereikt ondanks verminderde overheidssubsidie. De subsidiepot 
Groene Gevels en Daken van de Gemeente Amsterdam, normaliter goed voor 50% van de kosten van 
een groendak, raakte plotseling op in 2022 (en is helaas tot op heden nog niet teruggekeerd). 
Gelukkig startte het Waterschap Amstel Gooi en Vecht in 2022 de subsidie Ruimte voor groen en 
water. Deze dekt per individuele aanvraag maximaal € 1.100 van de kosten, wat meestal beduidend 
lager uitvalt dan de Amsterdamse gemeentelijke regeling.  
Grachten van Smaragd besloot hierop haar startpremie te verhogen, zodat voor bewoners de eigen 
bijdrage van 25% naar 15% verlaagd kon worden. Zo werden de inflatie en hogere kosten per m2 
groen gedeeltelijk opgevangen, wat uiteindelijk resulteerde in een record aantal 
woonbotenbewoners een groen dak aanlegde.  
 
Knowledge Mile Floating Park 
Het spannend plan van Grachten van Smaragd voor de Knowledge Mile Voor en Door 2021 
prijsvraag, het Knowledge Mile Floating Park om de 60 woonboten rondom de Weesperstraat met 

 
1 GvS is zich bewust van ruim 2.940 ligplekken voor waterwoningen in Amsterdam. In onze optiek komen er daar minstens 
230 van niet in aanmerking voor een groendak, omdat het bv een historisch of nog varend schip betreft, een bloemenkraam 
of een lege ligplek. 
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een totaalontwerp om te toveren tot een biodiverse proeftuin, kwam door het succes van de 
lenteactie in het gedrang. Ondanks gesprekken met verschillende partijen wist Grachten van 
Smaragd geen aanvullende financiering te vinden voor de uitvoering van het plan en bovendien was . 
de biodiversiteitspilot in West nog niet afgerond, wat de vraag ‘hoeveel biodivers groen kunnen 
woonbootdaken eigenlijk aan” onbeantwoord liet. De stichting liet weten vooralsnog af te zien van 
de prijs van €2.500,- voor de uitwerking van het plan, maar wie weet ligt er in 2023 een nieuwe kans!  
 
Begrootrondes 
In Centrum verkozen bewoners ons bij Centrum Begroot 2022 voor de vierde keer op rij, als nummer 
1, met wederom een hoger percentage. In West Begroot 2002 miste Grachten van Smaragd helaas 
de deadline. Aan Nieuw West 2022 is niet deelgenomen, omdat er nog geld over was en WOOS de 
kans op meer animo nihil achtte. In Noord Begroot 2022 deed een plan van ons in twee van de drie 
deelgebieden mee, maar haalde door ontoereikende campagnecapaciteit en het abusievelijk niet 
versturen van de stembiljetten door de gemeente aan woonbootbewoners, helaas niet het benodigd 
aantal stemmen voor de uitvoeringsfase. Zuid Begroot kende in 2022 geen editie, bij Oost Begroot is 
in de twee (van de vier) deelgebieden met meer dan 100 boten de deelname voor 2023 voorbereid. 
 
Communicatie 
Grachten van Smaragd in 2022 lanceerde voor het eerst een direct-mailing aan woonbootbewoners 
in Centrum en West. Het enorme succes is een opsteker voor de komende jaar: we denken de sleutel 
voor het bereiken van de doelgroep te hebben gevonden. Grachten van Smaragd droeg daarnaast bij 
aan de duurzame menukaart van de Woonbootvereniging Amsterdam en had een stand op het 
Woonbotenfestival van het Programma Bruggen en Kademuren van de Gemeente Amsterdam. Met 
Rooftop Revolution zijn lijnen uitgezet naar de Stichting Amsterdam 750 en haar programma, met 
resultaat, zeer spannend! Traditie getrouw waren hartje zomer ook onderdeel van Open Tuinen 
West, zodat ook walbewoners kennis konden maken met het fenomeen een prachtig groen dak. 

 

Ideële verbinding 
We zijn er trots op dat Grachten van Smaragd over 2022, de vrijwilligersorganisatie voor en met 
bootvluchtelingen op Samos, Samos Volunteers, kan ondersteunen met een donatie van € 1.584.  
 

Vooruitzichten 2023 
Doordat de gemeente nog geen nieuwe groendaksubsidie heeft ingesteld en de pot van het 
Waterschap al zo goed als leeg is, zal 2023 een lastig jaar worden. Het vasthouden aan de succesvolle 
verdeelsleutel voor bekostiging van het dak vergt dan immers wel een hele grote hap uit de Begroot 
budgetten. Daarnaast volgt Centrum in 2023 een verdeling in elf buurten, wat het aanvragen voor 
ideeën danig bemoeilijkt. Tel daar de inflatie en de gestegen kosten voor groene daken bij op; het 
wordt dus een pittig jaar.  
Veel energie zal gaan zitten in het verder ontwikkelen van plannen voor en de relatie met de 
Amsterdam 750, want zonder grote sponsoren is een sprong van 260 nu naar 750 groene 
woonbootdaken op 27 oktober 2025 niet mogelijk.  
 
Op moment van schrijven is gelukkig het bekende plan van Grachten van Smaragd in de 
beoordelingsronden van de stadsdelen Oost Watergraafsmeer en Indische buurt goedgekeurd, dus 
gaan we ook in 2023 voor minimaal 30 woonboten! 
 
Rian Verpalen, 
Voorzitter 
 
Amsterdam, 26 maart 2023 
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Jaarrekening 2022 
 

Activa     

Type Omschrijving 31-12-22 31-12-21 31-12-20 

Bank NL 45 TRIO 0379 444 119 51.609      54.652           7.108  

Vorderingen 0           788                -    

Kas  0              -                  -    

Totaal Activa 51.609    55.440        7.108  

     

Passiva     

Bestemmingsfonds project 44.561 31-12-21 31-12-20 

 Biodiversiteitspilot Stadsdeel West -1.400 26.600  

 Centrum Begroot Editie 2020                   -                 -    5.358 

 Centrum Begroot Editie 2021                   -    26.953  

 Centrum Begroot Editie 2022                   -      

 Centrum Begroot Editie 2023 26.128   

 Nieuw West Begroot 2021 12.971 -91  

 West Begroot 2022 -6.379 -696  

Totaal Bestemmingsreserve 31.320 52.766 6.108 

Voorschotten 15.000              -                  -    

Kort vreemd vermogen 1.584           788                -    

Algemene reserve 3.705 1.886 1.000 

Totaal Passiva 51.609 55.440 7.108 
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Staat van Baten en Lasten 
 

    

Baten Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk  

 2022 2021 2020 

Inkomsten uit baten van bedrijven 3.961 2.215 2.256 

Inkomsten uit baten van bedrijven commissie 3.961 1.965 2.175 

Overige inkomsten van bedrijven 0 250 81 
    

Subsidies van Overheden 129.500 66.600 0 

Activiteiten in de buurtbudgetten 0 26.600 0 

Buurtparticipatiebudgetten 129.500 40.000 0 
    

Inkomsten uit donaties en giften 92 100 0 

Som van de baten 133.553 68.915 2.256 
    

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling 133.553 68.915 2.256 

    

Lasten Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk  

 2022 2021 2020 

Bestedingen aan doelstellingen  151.450 17.480 15.513 

Besteed aan doelstellingen projecten 149.866 16.692 14.643 

Activiteiten in de buurtbudgetten 0 750 0 

Buurtparticipatiebudgetten 149.866 15.942 14.643 

Overige bestedingen aan doelstellingen 0 0 0 

Bestedingen aan doelstellingen bijdrage bedrijven 1.584 788 870 
    

Wervingskosten 1.267 3.434 854 

Flyers, banieren, reclame, advertenties, mailings 1.081 3.249 144 

Website en Hosting 132 130 710 

Overige kosten eigen fondswerving 54 54 0 
    

Beheer en administratie 463 457 322 

Contributies 65 50 50 

Overige kosten beheer en administratie 398 407 272 

Som van de lasten 153.180 21.371 16.689 
    

Saldo baten en lasten -19.627 47.544 -14.433 
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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 – 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, 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  
  

Begroting 
 

Realisatie Begroting Realisatie 

Baten 2023  2022 2022 2021 

Inkomsten uit baten van bedrijven 1.800  3.961 10.198 2.215 

Inkomsten uit baten van bedrijven commissie 1.800  3.961 10.198 1.965 

Overige inkomsten van bedrijven 0  0 0 250 
      

Subsidies van Overheden 105.800  129.500 143.900 66.600 

BIZ Knowledge Mile 0  0 2.500  
Projecten Stadsdeel West 1.400  0 1.400 26.600 

Stadsdeel Centrum Begroot 35.000  77.000 40.000 40.000 

Stadsdeel Nieuw West Begroot  -7.600  20.000 20.000  
Stadsdeel Noord Begroot 0  0 20.000  
Stadsdeel Oost Begroot 47.000  0 20.000  
Stadsdeel West Begroot 30.000  32.500 40.000  

      

Inkomsten uit donaties en giften 0  92 0 100 
      

Som van de baten 107.600  133.553 154.098 68.915 
      

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling 107.600  133.553 154.098 68.915 

      

Lasten      

Bestedingen aan doelstellingen  68.500  151.450 171.579 17.480 

Bestedingen aan doelstellingen projecten 68.000  149.866 167.500 16.692 

BIZ Knowledge Mile 0  0 2.500  
Projecten Stadsdeel West 0  28.000 28.000 0 

Stadsdeel Begroot Centrum 41.140  77.014 59.000 15.942 

Stadsdeel Begroot Nieuw West 5.860  6.939 19.000  
Stadsdeel Begroot Noord 0  0 10.000  
Stadsdeel Begroot Oost 21.000  0 10.000  
Stadsdeel Begroot West 0  37.913 39.000  

Overige bestedingen aan doelstellingen 0  0 0 0 

Bestedingen aan doelstel. bijdragen bedrijven 500  1.584 4.079 788 
      

Wervingskosten 6.725  1.236 4.275 3.434 

Flyers, banieren, reclame, advert., mailings 6.000  1.081 3.500 3.249 

Website en Hosting 675  132 675 130 

Overige kosten eigen fondswerving 50  23 100 54 
      

Beheer en administratie 375  364 225 457 

Contributies 75  65 50 50 

Overige kosten beheer en administratie 300  299 175 407 
      

Onvoorzien 0  130 0 0 
      

Som van de lasten 75.600  153.180 176.079 21.371 

          

Resultaat/Saldo baten en lasten 32.000  -19.627 -21.981 47.544 
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Ratio's  
Omschrijving Cum. '18-nu 2022 2021 2020 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 81,4% 113,4% 25,4% 687,8% 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 96,1% 98,9% 81,8% 93,0% 

Kosten eigen fondswerving/baten eigen fondswerving 2,5% 0,9% 5,0% 37,9% 

Kosten beheer en administratie/totaal lasten 0,9% 0,3% 2,1% 1,9% 
     

Ratio (doelbesteding bijdrage bedrijven/commissie) 40% 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 2023. 

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.  

 

 

 

 


