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Algemene informatie
Stichting Windfonds Krammer is een zelfstandige stichting, statutair gevestigd te
Bruinisse in de gemeente Schouwen-Duiveland. De stichting is opgericht op 13 juli
2018 te Middelharnis door notaris mr. B. Sterling. De statuten zijn in 2019 niet
gewijzigd. De stichting kent een bestuur met een raad van toezicht.
De doelstelling van stichting is in de statuten als volgt verwoord: “De stichting heeft
als doel: het bevorderen van welzijn, cultuur en het beschermen van natuur en
milieu, daaronder begrepen bevordering van de duurzaamheid en het verrichten van
al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort
niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft
geen winstoogmerk.” De belastingdienst heeft Stichting Windfonds Krammer op 22
oktober 2018 erkend als algemeen nut beogende instelling per de oprichtingsdatum,
13 juli 2018. De relevante gegevens i.v.m. de ANBI-status staan op de website
www.windfondskrammer.nl
Activiteiten en middelen
Stichting Windfonds Krammer wil aansprekende projecten financieren met een
maatschappelijk meerwaarde, om op die manier omwonenden van het windpark
Krammer mee te laten delen in de productie van duurzame energie. Uitgangspunt is
dat de overgrote meerderheid van deze omwonenden dit als zodanig ervaren.
De gelden uit het Windfonds worden jaarlijks primair beschikbaar gesteld voor:
1) Het dorp Bruinisse, postcodes 4310 en 4311
2) De dorpen Anna Jacobapolder en Sint Philipsland, postcode 4675
3) De dorpen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge, postcodes 3244 en 3255
Stichting Windfonds Krammer ontvangt haar middelen voornamelijk van windpark
Krammer B.V. Daarnaast ontvangt de stichting een bijdrage van Wisse Wind B.V.,
een windpark op Tholen. Medewerkers van Krammer B.V. verlenen ondersteuning,
de kosten hiervan worden door de Krammer B.V. gedragen.
In 2019 heeft het bestuur 40 aanvragen ontvangen, en besloten de volgende
projecten (mede) te financieren:
● Kattenogen in het Westplantsoen - Dorpsraad Bruinisse
● Energy Floor - Basisschool de Meerpaal
● Speeltuin Nieuwe-Tonge – Dorpsraad Nieuwe-Tonge
● Elektrische deelauto’s in Bruinisse – SD Op Weg
● Bord bij jeu de boules – Sportdorp Sint Philipsland
● Zonnepanelen – tennisvereniging Het Westrak Oude-Tonge
● Zonnepanelen – Voetbalvereniging Sint Philipsland
In het voorjaar en in het najaar zijn op feestelijke wijze cheques uitgereikt aan de
projecten.
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Vooruitzicht 2020
De stichting verwacht in 2020 een financiële bijdrage te leveren aan projecten binnen
het postcodegebied zoals beschreven staat in het reglement. De stichting zal via
kranten en social media een oproep tot aanvragen doen. Twee keer per jaar besluit
het bestuur welke projecten een financiële bijdrage krijgen.
Bestuur
Het bestuur bestond geheel 2019 uit:
Henk Gravestein - voorzitter
Rien Beijer - penningmeester
Wietske Heerebout - secretaris
Het bestuur ontvangt vacatiegeld: 125 euro per vergadering.
Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestond geheel 2019 uit:
Gert Jan van der Valk – voorzitter
Monique Sweep – secretaris
Teus Baars - lid
Monique Sweep is tevens directeur van Coöperatie Deltawind U.A., Teus Baars is
tevens directeur van Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. en Gert
Jan van der Valk is tevens directeur Deltawind-Zeeuwind Holding B.V.
De onafhankelijke voorzitter ontvangt vacatiegeld: 125 euro per vergadering.
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