JAARVERSLAG 2019

TRANSITIE
Het jaar 2019 was een cruciaal jaar voor het voortbestaan van het Milieucentrum. Thans kijkt het bestuur toch wel
met enige voldoening terug op een jaar waar in financieel opzicht nog altijd heel spannend was maar waar bestuur,
medewerkers en vrijwilligers samen een slag hebben gemaakt in de transitie naar een Milieucentrum dat een
nieuwe waarde toevoegt aan de stad Utrecht.
Belangrijk was daarbij het werk van Maaike den Besten (t/m juni 2019) en Jenny Senhorst (vanaf september 2019)
als projectencoördinator. Hun aanstelling werd financieel mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de Nationale
Postcodeloterij. Overeenkomstig de in 2018 vastgestelde beleidsvisie werd een start gemaakt met projecten waarin
bewonersparticipatie en voor iedere inwoner toegankelijk maken van milieu-informatie een belangrijke rol speelden.

PROJECTEN
Dankzij een gemeentelijke startsubsidie kon het project ‘Meet je Stad’ van start gaan als citizen science project
waarbij bewoners een kastje met verschillende applicaties aan hun woning kunnen hangen waarmee bijvoorbeeld
temperatuur en luchtvochtigheid kunnen worden gemeten. Zo vergaar je data die iets zeggen over het stedelijk
klimaat. Het project kan het begin zijn van verdere activiteiten op het gebied van citizen science. Met de Universiteit
werden contacten gelegd in het kader van het project ‘Right to clean air’ waarbij de rechtenfaculteit en het IRAS
(Institute for Risk Assessment Sciences) bij zijn betrokken. In het project ‘Werk aan groen in de wijk’ is contact

gezocht met actieve organisaties in Kanaleneiland ‘met het idee een Groen-wachtersgilde te starten: groene
buurtconcierges die bewoners helpen met de vergroening van hun wijk. Heel prettig was dat er een flink aantal
nieuwe, ook jonge, vrijwilligers zich meldden zodat er een daadwerkelijk Projectenteam kon worden gevormd.

WEBSITE EN MILIEUWIJZER
Mede dankzij gelden uit het door Utrecht Natuurlijk beheerde SIDO fonds kon op 16 oktober een geheel vernieuwde
Utrechtse Milieuwijzer worden gelanceerd. Ook dit project was niet mogelijk geweest zonder de brede inzet van
vrijwilligers, die de al in 2011 door vrijwilliger Henk van Vugt gestarte activiteiten een fraai vernieuwde vorm konden
geven. Tegelijk kon ook onze website geheel worden vernieuwd. Er is een redactieteam dat niet alleen de website
van inhoud voorziet, maar tevens een activiteitenagenda verzorgt en een regelmatig verschijnende nieuwsbrief
uitbrengt. Gezamenlijk is gewerkt aan een update van het bestaande communicatieplan.
ZAALHUUR
Zolang het Milieucentrum geen basissubsidie in enige vorm ontvangt, zijn de inkomsten uit zaalhuur van organisaties
met een bescheiden budget, in financiële zin essentieel voor ons voortbestaan. Zij beslaan circa 75% van onze
inkomsten. Er is een balieteam dat zorgt dat er overdag altijd mensen aanwezig zijn voor boekingen, service en
andere vormen van ondersteuning. De toename van het aantal vrijwilligers maakte het mogelijk de openingsuren uit
te breiden.
VRIJWILLIGERS
In de loop van het jaar groeide het aantal vrijwilligers in totaal tot meer dan 40, waaronder ook de bestuursleden.
Vrijwilligers werken in teamverband. Zo zijn er teams projecten, communicatie, Milieuwijzer, balie/ondersteuning en
ICT. Peter Steerenberg vervult de belangrijke taak van vrijwilligerscoördinator.
BESTUUR
Evenals in 2018 bestond het bestuur uit Jos Kloppenborg (voorzitter), Erik Vleugel (secretaris) en Jos Cozijnsen met
André Vos als financiële ondersteuning. Michiel Erkelens sloot in de loop van het jaar aan als adviseur. Wij namen
afscheid van bestuursadviseur Ad van der Sluizen, die ons zeer heeft geholpen in de herstartfase in 2018.

FINANCIEEL (toelichting Jaarrekening)
Na de nieuwe start van het Milieucentrum in 2018 moest de aandacht van het bestuur in
eerste instantie sterk gericht worden op de continuïteit van het Milieucentrum zelf. Met name het behoud van de
bestaande groep vrijwilligers en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers was cruciaal, als ook het verkrijgen van
middelen voor de uitvoering van de geplande projecten en ter dekking van een deel van de vaste lasten. Dat is in
grote lijnen gelukt. Met subsidie van de Nationale Postcode Loterij werd een projectcoördinator aangetrokken en

kon een deel van de vaste lasten betaald worden. Er is subsidie toegekend door het SIDO (Stimuleringsregeling
Initiatieven Duurzame Ontwikkeling) voor het vernieuwen van de milieuwijzer. Ervaren vrijwilligers zijn gebleven en
nieuwe zijn aangetrokken. In 2019 hebben zich veel jonge vrijwilligers aangemeld. Met groot enthousiasme hebben
zij samen met de ervaren krachten veel werk verzet voor de nieuwe Milieuwijzer, die met trots is gelanceerd op 16
oktober 2019. Door de grote aanloop is het ook mogelijk geweest om met meer baliemedewerkers de
openingstijden van het milieucentrum te verruimen.
In 2019 zijn dus de vruchten geplukt van in 2018 ontvangen subsidies. Daarnaast heeft de Nationale Postcode Loterij
middels de Natuur en Milieufederaties in 2019 opnieuw een bedrag van € 46.800,-- toegekend, waarvoor het
bestuur zeer erkentelijk is. Hierdoor was het mogelijk opnieuw een projectencoördinator aan te nemen om specifiek
de projectactiviteiten van ‘Meet je Stad’ en ‘Werk aan Groen in de wijk’ van de grond te krijgen. Hiertoe zijn
projectteams opgezet, en de Gemeente Utrecht heeft zich gecommitteerd aan ‘Meet je Stad’, dat dit jaar zijn beslag
zal krijgen. Het in december door de Nationale Postcode Loterij toegekende deel van € 23.400,-- is opgenomen op de
balans en wordt in 2020 besteed.
De inkomsten uit verhuur waren iets hoger dan in 2018. Aan de voorwaarden voor een in 2016 toegezegde bijdrage
van € 3.000,-- van het KF Heinfonds kon niet worden voldaan door het wegvallen van het vaste personeel, dat het
project had geëntameerd. Dit bedrag is als bijzondere last afgeboekt. De uitgaven voor de vergoedingen voor de
vrijwilligers waren hoger, omdat er meer vrijwilligers waren. Wat betreft de overige kosten en baten zijn geen
bijzonderheden te melden. Wel bijzonder is dat het resultaat uitkomt op € 11.228,--. Hierdoor heeft het
Milieucentrum gelukkig weer een positief eigen vermogen van ruim € 7.000,--. Ondanks dit bevredigende resultaat is
de toekomst vooralsnog onzeker. Om in 2020 opnieuw voor een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij in
aanmerking te komen moet aan strikte voorwaarden voldaan worden, waaronder een realistische begroting van
minimaal € 156.000,--. Het genereren van extra inkomsten is dan ook noodzakelijk en een belangrijke taak voor het
bestuur en het projectenteam.
Hoe prettig de toeloop van vrijwilligers ook is, het blijft lastig om op basis van de inzet van vrijwilligers de continuïteit
te waarborgen. Een exploitatiesubsidie voor een betaalde kracht en een deel van de vaste lasten is onontbeerlijk.
Het bestuur is blij dat de contacten met tal van andere organisaties in ons veld en ook de gemeente Utrecht zijn
versterkt, wat erkenning van het werk en het belang van het Milieucentrum ten goede komt.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de geldende subsidievoorwaarden. Het bestuur verklaart dat de
vermogenspositie en het saldo van de staat van baten en lasten juist is weergegeven en dat alle bezittingen en
verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen. Aan de stichting zijn geen organisaties waaronder
steunstichtingen of vriendenstichtingen verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.
Consolidatie van de jaarrekening is derhalve niet vereist. Het bestuur verklaart dat buiten de in de jaarrekening
aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen
gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

