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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	18_ML: 
	51_ML: Stichting Schooldakrevolutie wil dat alle kinderen in Nederland op én over zonne-energie van eigen schooldak kunnen leren. 
	53_ML: Stichting Schooldakrevolutie (SDR) is aanjager van duurzame energie-opwek op scholen. Wij zetten de juiste partijen met elkaar aan tafel en helpen bij de activatie van ambities om te verduurzamen. SDR is de professionele, onafhankelijke schakel tussen schoolbestuur, overheden, uitvoerende partijen en de maatschappij.

Onze werkwijze bestaat uit 3 fasen: Duurzaam Denken, Worden en Doen. Duurzaam Doen is in 2021 uitgebreid met Doorpakken: extra op maat begeleiding naar besluitvormimg. 
Duurzaam Denken: We creëren bewustwording door schoolbesturen kennis te laten maken met de mogelijkheden van zonne-energie op eigen schooldak. 
Duurzaam Worden: Onze schooldakcoaches nemen met schoolbesturen hun vastgoedportefeuille door en inventariseren zo kansen voor de installatie van zonnepanelen.
Duurzaam Doe passende businesscase, helpen ze met financiering en subsidievraagstukken en adviseren ze over geschikte uitvoeringspartners om de realisatie van de zonnepanelen uit te voeren.

In 2021 zal de focus meer liggen op de realisatie van zonnepanelen op school in plaats van
begeleiding tijdens de besluitvorming.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u in ons jaarverslag 2020 pagina 8 en 9: https://bit.ly/3vvqn4h

	54_ML: Stichting Schooldakrevolutie is als non-profit organisatie afhankelijk van de subsidies, private gelden en opdrachten van overheden en soms schoolbesturen. Wij hebben geen financiële afspraken met commerciële partijen.
Anno 2021 ontvangen wij subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en opdrachten van verschillende provincies en gemeenten en schoolbesturen. 

Meer informatie over onze inkomsten vindt u in ons jaarverslag 2021

	56_ML: Stichting Schooldakrevolutie valt niet onder een cao. De functies binnen het bestuur zijn onbezoldigd, ook de regio-ambassadeurs werken onbezoldigd. Medewerkers in dienst bij de stichting verdienen afhankelijk van hun functie en verantwoordelijkheden tussen de 2700 en 4800 bruto bij een fulltime aanstelling. Schooldakcoaches die op zzp basis werken verdienen €45 per uur, exclusief btw.
	57_ML: In 2021 hebben we schooldak trajecten doorlopen voor de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en delen van Zeeland, Drenthe en Friesland. Ook hebben we dakscans uitgevoerd voor verschillende gemeenten. We hebben meer dan 850 scholen kunnen helpen in hun besluitvorming naar zonnepanelen. We hebben een webinarreeks georganiseerd voor scholen en gemeenten om hen te helpen op verschillende thema's van zonnepanelen, en andere verduurzamingsmaatregelen. Voor leerkrachten hebben we ons workshopportaal geupdate. Voor begeleiding in de realisatiefase zijn we een samenwerking aangegaan met Eneco. Zij hebben via hun MVO budget het mogelijk gemaakt dat 50 scholen kostenloos begeleid werden in de realisatiefase naar zonnepanelen. Extra aandacht kreeg daarbij ook het educatieve gedeelte.

Een uitgebreide beschrijving over de activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd vindt u in ons jaarverslag 2021

	55_ML: De uitgaven van SDR bestaan voor het grootste gedeelte (ca. 93%) uit personeelskosten, en bestaat uit tijdelijke en vaste contracten, evenals inhuur van zelfstandigen.

De meeste out of pocket kosten werden gedaan voor educatie, webinars en niet terug te vorderen btw. 

Eind 2021 hebben we een positief eigen vermogen kunnen behouden. Dit gebruiken we als gezonde buffer om continuïteit in de bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Voor dit bescheiden eigen vermogen is geen aparte rekening geopend, het is onderdeel van onze betaalrekening. 

Meer informatie over onze uitgaven vindt u in ons jaarverslag 2021
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	knop: 
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	date01: 
	d_F: 31
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	y_F: 2021
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	1: 31-12-2021
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	5_ML: SDR heeft een eenvoudige balans en winst- en verliesrekening. 
ActivaDe inkomsten van de stichting worden op basis van werkelijke inkomsten geboekt uit oogpunt van 'voorzichtigheidsprincipe’. Vanuit dit oogpunt is het bedrag aan toegezegde subsidies voor 2021 niet opgenomen als vorderingen. De post overige vorderingen omhelst voor het grootste gedeelte een bedrag van een af te rekenen subsidie à € 12.000,- van de provincie Noord-Brabant. Alle in 2021 verzonden facturen zijn ook in 2021 voldaan, er zijn dus geen handelsdebiteuren. Het kassaldo bedraagt per 31-12-2021 € 157.546,-. Hieronder vallen vooruit ontvangen bedragen van het ministerie van BZK, de provincie Flevoland, de provincie Utrecht en andere onderhanden projecten. 
PassivaDoor het positieve resultaat van € 318,- in 2021 houdt het eigen vermogen van SDR stabiel op een gezonde buffer van € 38.209,-. Dit vrij besteedbaar vermogen dient als achtervang voor met name de personeelskosten medewerkers in dienst. De personeelskosten zijn afhankelijk van de opdrachten ambitie die we ons hebben gesteld. 
De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit vooruit ontvangen bedragen zoals hierboven genoemd, nog te betalen loonheffingen over december en de reservering vakantiegeld. 
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	3_ML: Op dit formulier zijn ‘communicatiekosten’ (2021:€ 5.269, 2020: €12.575) opgenomen. In het jaarverslag zijn deze kosten opgenomen onder de post ‘verkoopkosten’ (2021: € 2.815, 2020: € 9.837). Daarnaast zijn er bij ‘communicatiekosten’ nog de automatiseringskosten (aanpassingen website) (2021: € 286, 2020: €2.738) en de kosten seminars en congressen (de webinar reeks) (€ 2.168,-) bij opgeteld. Deze twee toegevoegde posten staan in het jaarverslag opgeteld bij ‘kantoorkosten’ en ‘algemene kosten’ en zijn dus op dit formulier hier afgetrokken en opgeteld bij ‘communicatiekosten’. De relatief hoge ‘overige lasten’ in 2021 worden veroorzaakt door een hoog bedrag aan niet terug te vorderen btw (2021: € 14.544, 2020: € 30.887) en door de projectkosten Zowiezon (€ 65.100,-)

Meer informatie vindt u in de jaarrekening als onderdeel van ons jaarverslag
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