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Algemeen 

In 2020 heeft het bestuur besloten tot een strategische aanpassing van het beleid en daarbij een 

bredere ambitie geformuleerd. In 2021 is als gevolg van deze koerswijziging ook een formele 

naamswijziging doorgevoerd. Vanaf 2022 wordt deze nieuwe naam gevoerd. 

Stichting Duurzame Horeca Nederland (verder de Stichting) heeft de ambitie om bij te dragen aan het 

verduurzamen van de bedrijfsvoering van gehele Nederlandse horeca met de regio Holland Rijnland 

als speerpunt. De stichting richt zich daarbij met name op de Nederlandse horecaondernemingen en 

horecaondernemers. 

De Stichting heeft een volledig ideële doelstelling en heeft geen commercieel belang. Wel houdt de 

Stichting in haar werk rekening met de kosten-baten afwegingen die het bedrijfsleven moet maken. 

De Stichting is ervan overtuigd dat een duurzame bedrijfsvoering op lange termijn een voorwaarde 

wordt voor continuïteit in de sector. De Stichting wil door haar werk een belangrijke bijdrage leveren 

aan de verduurzaming van de horeca in Nederland waarbij rekening wordt gehouden met de 

principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarbij naast winst ook wordt gekeken 

naar mens en milieu impact. Om haar werk ook in de nabije toekomst te kunnen blijven doen is 

financiële ondersteuning door anderen noodzakelijk.   
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1.Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Opstelling en controle jaarrekening 2021 

De financiële jaarrekening van de Stichting is samengesteld door de penningmeester en de 

administrateur. 

De jaarrekening wordt overeenkomstig het financieel beleid samengesteld op basis van het 

grootboek, het kasboek en een overzicht van de bankafschriften.  

De uitgaven hebben plaatsgevonden overeenkomstig de begroting. Uitgaven die niet in de begroting 

waren opgenomen of substantieel afwijken van de begroting zijn door een besluit van het bestuur 

gedekt. 

CBF Erkenningsregeling 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de 

inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen 

van fondsenwervende instellingen. Dit wordt uitgevoerd door één standaard dat de kwaliteit, toezicht 

en verantwoording waarborgt: De Erkenningsregeling Goede Doelen. 

De Stichting heeft de ANBI status en heeft samen met het CBF in 2021 een assessment uitgevoerd 

voor het verkrijgen van de erkenningsregeling. Naar aanleiding hiervan zijn er aanpassingen 

doorgevoerd. In de jaarrekening is dit vooral gedaan door extra beheers informatie op te nemen en 

terminologie aan te passen, zoals het gebruik van de continuïteitsreserve en de 

bestemmingsfondsen. Uit kostenoverwegingen is er nog geen aanvraag voor de erkenningsregeling 

ingediend. 

Vergoeding bestuurders 

Bestuursleden van de stichting verrichten hun bestuurstaken onbezoldigd. 

Waarderingsgrondslagen 

De grondslagen van waardering zijn als volgt: 

- Alle bedragen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

- Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 
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2.Balans per 31 december 2021 

 

 

   

ACTIVA 2021 2020

€ € € €

Vlottende activa

1. Liquide middelen 16.729     21.748     

16.729     21.748     

Totaal activa 16.729     21.748     

PASSIVA 2021 2020

€ € € €

Reserves

2. Continuïteitsreserve 8.225       3.240       

8.225       3.240       

Bestemmingsfondsen

3. Bedrijfsafval binnenstad -          13.370     

4. Duurzaamheid online -          2.501       

5. Circulaire Horeca 4.914       -          

6. Duurzame doorstart 2.800       -          

7.714       15.871     

Kortlopende schulden

7. Crediteuren 103          2.337       

8. Overlopende passiva 687          300          

790          2.637       

Totaal passiva 16.729     21.748     
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3.Toelichting op de balans per 31 december 2021 

B.1 Liquide middelen 

De liquide middelen worden aangehouden op een betaalrekening bij de Triodosbank. 

B.2 Continuïteitsreserve 

De staat van Baten en Lasten sluit af met een positief resultaat ad € 4.985 op de Operationele baten 

en lasten. Dit bedrag is toegevoegd aan de Continuïteitsreserve. 

Hierdoor komt de continuïteitsreserve van de Stichting per ultimo december 2021 uit op € 8.225 

B.3 Bestemmingsfonds Bedrijfsafval binnenstad  

Van de Gemeente Leiden zijn in 2019 projectgelden ontvangen voor het project Bedrijfsafval 

Binnenstad Leiden. Dit betrof de opstartfase afvalcoach. 

In de afgelopen jaren zijn uren gedeclareerd door de projectleider en is steeds 10% van de bestede 

uren, conform de afspraken, toegevoegd aan de exploitatie van de Stichting ter dekking van 

operationele kosten. 

In 2021 is het project afgerond en zijn de resultaten met de gemeente besproken. Daarbij is tevens 

overeengekomen dat de nog resterende middelen uit dit project konden vrijvallen ten gunste van de 

continuïteitsreserve. 

Het verloop ziet er als volgt uit: 2021 2020

€ €

Saldo 1-1 13.370       20.216       

Onttrekkingen:

- Projectkosten -7.074        -6.224        

- Dekking Exploitatie Stichting -707           -622           

- Vrijval i.v.m. afronding project per ultimo 2021 -5.589        

Saldo 31-12 -              13.370        

B.4 Bestemmingsfonds Duurzaamheid online  

Op 4 september 2019 heeft Fonds 1818 aan de Stichting een donatie toegekend van € 6.000 bestemd 

voor hernieuwde publieksacties en coaching van horecaondernemers. Hiervan is in 2019 80% 

ontvangen zijnde € 4.800 en in 2021 de resterende € 1.200. 

Gelet op de sluiting van de horeca in delen van 2020 is de aanwending van de gelden, in overleg met 

het Fonds, anders besteed. Om horecaondernemers beter te kunnen bereiken zijn de voorziene 

acties etc. vervangen door online initiatieven, waaronder met name de website 

duurzamehorecanederland.nl en de nieuw ontwikkelde duurzaamheidsscan.  

In 2021 is de ontwikkeling en herziening van de website afgerond en zijn de kosten verantwoord aan 

Fonds 1818. Daarbij is een klein bedrag, in overleg met het Fonds, vrijgevallen ten gunste van de 

continuïteitsreserve. 
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Het verloop ziet er als volgt uit: 2021 2020

€ €

Saldo 1-1 2.501         4.800         

Donatie Fonds 1818 (resterende 20%) 1.200         

Onttrekkingen:

- Kosten ontwikkeling website -3.321        -2.299        

- Vrijval i.v.m. afronding project -380           

Saldo 31-12 -              2.501          

B.5 Bestemmingsfonds Circulaire Horeca 

De Gemeente Leiden heeft een bedrag van € 5.350 beschikbaar gesteld inzake circulair verwaarden 

(innovatieve initiatieven waarbij nieuwe producten uit afvalstromen worden gemaakt). Van dit 

bedrag zijn in 2021 m.n. uitgaven gedaan voor promotiematerialen (spandoeken). 

Het verloop ziet er als volgt uit: 2021 2020

€ €

Saldo 1-1 -              -              

Ontvangen gelden 5.350         

Onttrekkingen:

Besteed aan doelstelling -436           -              

Saldo 31-12 4.914         -               

B.6 Bestemmingsfonds Duurzame doorstart 

Van Fonds 1818 is in maart 2021 een donatie van € 3.500 toegezegd gekregen die specifiek bestemd 

is voor het maken van vier testimonials-filmpjes en de organisatie van inspiratie bijeenkomsten voor 

opstartende horecabedrijven. Van het toegezegde bedrag is een voorschot van 80% (€ 2.800) 

ontvangen. Het project loopt tot 31 december 2022. 

Het verloop ziet er als volgt uit: 2021 2020

€ €

Saldo 1-1 -              -              

Ontvangen gelden 2.800         

Onttrekkingen:

Besteed aan doelstelling -              -              

Saldo 31-12 2.800         -               

B.7 Crediteuren 

Dit betreft nog te betalen bankkosten over het 4e kwartaal 2021 (€ 38) en een rekening inzake 

hostingskosten (€ 65). 

B.8 Overlopende passiva 

Dit betreft nog te betalen kosten voor bedrijfsafval (€ 154) en de nog uit te betalen 

vrijwilligersvergoeding (€ 500) en overige kosten voor het project Circulaire Horeca (€ 33).  
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4.Staat van Baten en Lasten 2021 

  

     

Totaal Operationele Projectmatige

Jaar 2021 generaal baten en baten en

lasten lasten

€ € €

Baten

1. Dekking operationele kosten (10%) 707                  707                  -                   

2. Dekking projectmatige lasten

                uit bestemmingsfondsen

2a. Bedrijfsafval binnenstad 12.663            5.589              7.074              

2b. Duurzaamheid online 3.701              380                  3.321              

2c. Circulaire Horeca 436                  -                   436                  

2d. Duurzame doorstart -                   -                   -                   

3. Overige baten -                   -                   -                   

totaal van de baten 17.507            6.676              10.831            

Lasten

Operationele kosten - stichting

1. Kosten website en hosting 203                  203                  -                   

2. Kantoorkosten 102                  102                  -                   

3. Bankkosten 214                  214                  -                   

4. Reis-, verblijf- en vergaderkosten 300                  300                  -                   

5. Overige kosten 372                  372                  -                   

6. Voorlichting en promotie -                   -                   -                   

7. Vrijwilligersvergoedingen 500                  500                  -                   

Projectmatige kosten

8a. Bedrijfsafval binnenstad 7.074              -                   7.074              

8b. Duurzaamheid online 3.321              -                   3.321              

8c. Circulaire Horeca 436                  -                   436                  

8d. Duurzame doorstart -                   -                   -                   

totaal van de lasten 12.522            1.691              10.831            

Saldo 4.985              4.985              -                   

Continuïteitsreserve 01/01/2021 3.240              3.240              

Continuïteitsreserve 31/12/2021 8.225              8.225              
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5.Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2021 

Baten 

Ba.1 Dekking operationele kosten 

Van de bijdrage van de Gemeente Leiden voor het project Bedrijfsafval is toegestaan dat 10% van de 

bijdrage die wordt aangewend, geldt als dekking van de operationele kosten van de Stichting.  

Ba.2a Afvalproject Bedrijfsafval 

De in het kader van het project Bedrijfsafval ontvangen bijdrage van Gemeente Leiden is op de 

balans opgenomen. Jaarlijks valt een deel vrij ter grootte van de uitgaven die in het betreffende jaar 

zijn gedaan voor het project. Eind 2021 is dit project afgerond. 

Ba.2b Duurzame online 

De in het kader van het project ontvangen bijdrage van Fonds 1818 is op de balans opgenomen. 

Jaarlijks valt een deel vrij ter grootte van de uitgaven die in het betreffende jaar zijn gedaan voor het 

project. In 2021 is dit project afgerond. 

Ba.2c Circulaire Horeca 

De in het kader van het project ontvangen bijdrage is op de balans opgenomen. Jaarlijks valt een deel 

vrij ter grootte van de uitgaven die in het betreffende jaar zijn gedaan voor het project. 

Ba.2d Duurzame doorstart  

De in het kader van het project ontvangen bijdrage is op de balans opgenomen. Jaarlijks valt een deel 

vrij ter grootte van de uitgaven die in het betreffende jaar zijn gedaan voor het project. 

Lasten 

L.1 Kosten website en hosting (€ 203) 

Dit betreft de kosten voor domeinregistratie, SSL certificaat en webhosting voor de website. 

L.2 Kantoorkosten(€ 102) 

Betreft o.a. abonnement op Misset Horeca. 

L.3 Bankkosten(€ 214) 

Betreft kwartaalkosten voor het aanhouden van de betaalrekening en de jaarlijkse pasbijdrage voor 

de rekeninghouders. 

L.4 Reis-, verblijf- en vergaderkosten(€ 300) 

Kosten van consumpties en restaurantkosten. 

L.5 Overige kosten(€ 372) 

Kosten van aanpassing statuten en enkele kleine uitgaven. 

L.7 Vrijwilligersvergoedingen(€ 500) 

Betreft de vergoeding voor verwerking van data. 
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Projectmatige kosten 

 

P8.a Afvalproject Bedrijfsafval 

De kosten betreffen de begeleiding van het project in samenwerking met en gefinancierd door de 

Gemeente Leiden. Het Afvalproject gaat over het bevorderen van afvalscheiding, beperken 

afvaloverlast, beperken vervoersbewegingen, uitstoot CO2 en lawaai in de binnenstad. 

Eind 2021 is dit project afgerond. 

P8.b Duurzame online 

In 2020 is een aanvang gemaakt met de ontwikkeling en bouw van twee nieuwe websites met een 

passende strategie en huisstijl. 

De zakelijke website is gefocust om “leads” in vorm van emailadressen te genereren, informatie te 

verschaffen en bevat als hoofd conversiepunt de duurzaamheidstest. 

Bij de consumentenwebsite is informatievoorziening het hoofddoel met een blog, nieuws, promotie 

van duurzame horecaondernemingen en projecten. 

Beide websites zijn online en in 2021 is dit project afgerond. 

P8.c Circulaire Horeca 

De subsidie Circulair verwaarden is bedoeld voor creatieve, innovatieve initiatieven waarbij nieuwe 

producten uit afvalstromen worden gemaakt of afval voorkómen wordt bij het maken van een nieuw 

product. Denk bijvoorbeeld aan het slimmer en zuiniger omgaan met materialen en grondstoffen op 

allerlei gebieden (in de bouw, bij voedselproductie, energie opwekken, enzovoort). Met andere 

woorden initiatieven die leiden tot veel minder afval, meer hergebruik en minder verspilling. 
                                                                                                                                              website Gemeente Leiden 

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor een aftrap van dit project op de Horecava in januari 

2022. Als gevolg van Corona zal de Horecava in 2022 niet plaatsvinden.  

P8.d Duurzame doorstart  

In de Corona-periode heeft de horeca een erg zware tijd gehad. De lockdown heeft ervoor gezorgd 

dat de horecazaken hun bedrijfsvoering grondig tegen het licht hebben gehouden, enerzijds om te 

bezuinigen, maar anderzijds is er meer aandacht voor een ‘duurzame doorstart’ en dus het 

verduurzamen van de bedrijfsvoering.  

Dit project wil bedrijven helpen bij een duurzame (door)start, waarbij circulariteit een essentiële rol 

speelt. In 2021 is een voorschot ontvangen (onder bestemmingsfondsen). De uitvoering zal liggen in 

2022. 
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BIJLAGE 

Staat van Baten en Lasten 2021 – vergelijkende cijfers 

 

 

Jaar 2021 Rekening 2021 Begroting 2021 Rekening 2020

€ € €

Baten

1. Dekking operationele kosten (10%) 707 1.481 622

Dekking oper.kst (eenm. Bedr.afv) 5.589 0 0

Dekking oper.kst (eenm. Dz.Online) 380 0 0

2. 2a. Bedrijfsafval binnenstad 7.074 11.889 6.224

2b. Duurzaamheid online 3.321 3.701 2.299

2c. Circulaire Horeca 436 0 0

2d. Duurzame doorstart 0 0 0

2e. Centrum Management 0 0 2.000

2f.  Duurzame streekproducten 0 0 403

3. Overige baten 0 5.350 0

totaal van de baten 17.507 22.421 11.548

Lasten

Operationele kosten - stichting

1. Kosten website en hosting 203 500 210

2. Kantoorkosten 102 200 154

3. Bankkosten 214 150 221

4. Reis-, verblijf- en vergaderkosten 300 250 178

5. Overige kosten 372 500 158

6. Voorlichting en promotie 0 0 0

7. Vrijwilligersvergoedingen 500 1.000 1.000

Operationele kosten - ontwikkeling

8. Website Ontwerp en Ontwikkeling 0 0 2.299

Projectmatige kosten

8a. Bedrijfsafval binnenstad 7.074 11.889 6.224

8b. Duurzaamheid online 3.321 3.701 403

8c. Circulaire Horeca 436 5.350 0

8d. Duurzame doorstart 0 0 0

totaal van de lasten 12.522 23.540 10.847

Saldo 4.985 -1.119 701


