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JAARVERSLAG BESTUUR STICHTING KLIMAATGESPREKKEN

Beschrijving van doelstelling en activiteiten:

Doel en activiteiten van de stichting

Hier kan de doelstelling van de stichting komen te staan met de onderstaande verplichte
paragrafen.
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het tegengaan van
klimaatverandering, door een positieve beweging op gang te brengen binnen de
maatschappij. Dit door het toepassen van kennis en vaardigheden uit de
klimaatpsychologie, om zo de eigen invloed van mensen op de transformatie die nodig is
om binnen de planteetgrenzen, zo groot mogelijk te maken.

Hiervoor worden klimaatcoaches opgeleid en ondersteund die gedragsverandering op
het vlak van klimaatimpact bevorderen. Zij geven vorm aan en voeren
coachingstrajecten uit binnen groepen burgers op vrijwillige basis.

Bestuurssamenstelling:

De bestuurssamenstelling is in de loop van 2021 dusdanig gewijzigd dat wij als bestuur
hebben gemeend de samenstelling per 2021 als wel per heden te publiceren om aan te
tonen dat de continuïteit van de stichting hiermee is gewaarborgd.

Bas Wijnen heeft de rol van voorzitter op zich genomen tot de nieuwe voorzitter J.L.M.
Pothuizen - van Galen zijn rol heeft overgenomen. Waarvoor nogmaals formeel onze
hartelijke dank.

Samenstelling per 31-12-2021
Voorzitter: Vacant vanaf 1-7-2021) Opgevuld door Bas Wijnen op vrijwillige basis.
Vice-voorzitter: L.I.S. Visser-de Waard (sinds 15-1-2021), uitgetreden per 7-1-2022
Secretaris: E.H. Jurrius - Siebrecht (sinds 31-12-2021)
Secretaris: J.M. Tegelaers: (sinds 1-6-2020), uitgetreden per 7-1-2022
Penningmeester: Vacant vanaf 1-11-2021
Algemeen bestuurslid: W.H. Barges (sinds 16-6-2020), uitgetreden per 7-1-2022
Algemeen bestuurslid: M.J.S. Banai (sinds 8-9-2021), uitgetreden per 1-1-2022

Afgetreden in 2021:
B.R. van Walbeek (secretaris van 2-9-2016 tot 7-1-2021)
A. Budding (voorzitter van 1-1-2019 tot 1-7-2021)
V. de Jong (penningmeester van 7-1-2021 tot 1-11-2021)

Per heden (14-11-2022)
Voorzitter: J.L.M. Pothuizen - van Galen (sinds 1-1-2022)
Secretaris: E.H. Jurrius - Siebrecht (sinds 31-12-2021)
Penningmeester: L.P. Meijerink (sinds 1-8-2022)
Algemeen bestuurslid: B.A. van den Broeke (sinds 20-3-2022)
Algemeen bestuurslid: A. Groen (sinds 1-1-2022)
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Het bestuur van stichting klimaatgesprekken heeft 7 maal vergaderd waarvan notulen zijn
gemaakt. De raad van Advies heeft met het bestuur overlegd op 15 maart.

Resultaten in 2021 van stichting KlimaatGesprekken

Workshopreeksen

In 2021 zijn er 35 workshopreeksen geweest, waarvan 13 specifiek als onlineworkshop
aangeboden zijn wegens corona. Dit resulteerde in 227 deelnemers.

Klimaatcoachtrainingen:

Er zijn vijf trainingen gegeven, waarbij zo’n 52 coaches zijn opgeleid. De training van
november is gecancelled.

Bestuursactiviteiten in 2021

Overgang naar Google Drive

In 2020 is er een project is opgestart om alle bestanden van de stichting over te zetten van
dropbox naar Google drive, deze te structureren en het AVG conform te maken. Dit in
samenwerking met twee medewerkers van Impact Matters vanuit een adviserende rol. Eind
2021 zijn de bestanden overgezet naar Google drive volgens de geplande structuur.

Project CRM

Arthur Noort heeft toegezegd om een CRM systeem voor de stichting in te richten om de
administratie de stroomlijnen en onze administratieve ondersteuners te verlichten. De keuze
is gevallen op het programma Active campaign op basis van de ervaring van Arthur en het
advies van Impact Matters.

Kascommissie

In Maart is er een proces in gang gezet om een kascommissie in te stellen om het financiele
proces te waarborgen. Dit proces is nog niet doorgezet eind 2021, per heden wordt de
kascontrole uitgevoerd over de afgelopen jaren.

Klankbordgroep

Begin November is er een Klankbordgroep opgericht om mee te denken en dingen te doen
voor KG om het bestuur te ondersteunen in de besluitvoering en de uitvoering van plannen.

Klachtencommissie

De klachtenregeling vanuit 2020 is afgerond en er is een klachtencommissie ingesteld om te
kunnen reageren op klachten tegen de stichting. De commissie bestaat uit Maarten
Hoogslag, Ineke Mulder en Jelle Kootstra als onafhankelijk voorzitter van buiten de
organisatie.
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Onderzoek effectiviteit van workshops

Het project over de effectiviteit van de workshops dat was opgestart met twee studenten van
de Universiteit van Groningen is afgerond en de resultaten zijn gecommuniceerd naar het
bestuur.

Bestuurlijke voornemens 2022

Er is een transitie team opgericht dat naar de toekomst kijkt daarin zitten: Emmely Siebrecht,
Manu Busschots, Sofie Schrover, Jeanine Pothuizen en Bas Wijnen. Zij gaan kijken hoe de
volgende stappen kan worden gezet om KG te verbeteren en de energie te laten blijven
stromen. Er wordt gefocused op de zoektocht naar financiele middelen om betaalde
krachten te kunnen betalen zodat vrijwilligers ontlast kunnen worden. Daarvoor wordt er
geinvesteerd in betaalde manuren.

Risico’s ten aanzien van de continuïteit van baten.

De risico’s ten aanzien van de continuïteit van baten is laag. De stichting is groeiende en de
baten zijn in hoge mate terugkerend qua rubricering zoals workshopsreeksen en
opleidingstrajecten tot klimaatcoach. De deelnemers zijn niet terugkerend. Het bestuur is
zich hiervan bewust en de werving en mond op mond reclame van onze eigen
ambassadeurs is daarom van groot belang.

Beleid besteedbare vermogen

Een deel van het vrij besteedbare vermogen wordt ingezet om de transitie naar een meer
“professionele” organisatie op te zetten  Een deel van het vrij besteedbaar vermogen blijft
ten alle tijden beschikbaar als buffer vermogen om de lopende zaken af te wikkelen. Het
bestuur zal het “overtollige” vermogen inzetten om de continuïteit te borgen voor de korte en
lange termijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen blijven uitdragen.
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Begroting volgend 2022

Baten:
Workshopreeks € 37.230
Subsidies € 23.600

Totaal € 60.830

Lasten:
Inhuur back-office € 17.536
Regioverbinders/team €   3.120
Kosten Workshop/training € 21.001
Marketing & Communicatie/website €   8.083
Overige €   7.435

Totaal € 57.175

Resultaat €   3.655

Namens het bestuur van stichting Klimaatgesprekken.

Eindhoven, 21-11-2022


