
Bestuursverslag

2020

Stichting Windfonds Krammer

[Typ hier][Typ hier][Typ hier]



Bestuursverslag Stichting Windfonds Krammer 2020

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 sinds de oprichting
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

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 en incidentele giften.

Medewerkers van Krammer B.V. verlenen ondersteuning, de kosten hiervan worden
door de Krammer B.V. gedragen.
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Aanvragen

In 2020 heeft het bestuur 27 aanvragen ontvangen. Hiervan kwamen er 9 van een
plaats buiten het postcodegebied, en zijn om die reden afgewezen. De overige
aanvragen zijn besproken in het bestuur. Het bestuur beoogt om aanvragen van
ieder dorp te honoreren, waarbij vanzelfsprekend ook gekeken wordt naar de
doelstelling van het windfonds. Er komen tot nu toe steeds meer aanvragen binnen
dan gehonoreerd kunnen worden gezien de financiële middelen van het windfonds,
dus moeten er helaas ook interessante projecten afgewezen worden.

In het voorjaar en in het najaar zijn in totaal 9 projecten financieel gesteund. Ook dit
jaar zijn op feestelijke wijze cheques uitgereikt aan de projecten. In het voorjaar heeft
de uitreiking vanwege Corona buiten plaatsgevonden en in het najaar was deze zelfs
geheel online.

Gesteunde projecten voorjaar 2020

Solarbank – Oude-Tonge
Dorpsraad Oude-Tonge ontvangt € 7.416,09 voor het realiseren van een
‘solarbank’ bij de multi(functionele) sportkooi aan de Mercuriusweg in
Oude-Tonge. De solarbank is een soort oplaadpunt waar je van alles kunt
opladen; elektrische fiets, scootmobiel, smartphone etc. De dorpsraad hoopt dat
deze voorziening bijdraagt aan ‘sociale binding’ omdat gebruikers een poosje
neerstrijken om te laden én te kijken naar de sportieve activiteiten van
dorpsgenoten. De cheque is donderdag 25 juni 2020 overhandigd aan Ben
Musters en Marleen Kraaijo (Dorpsraad Oude-Tonge).
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Dierenwei – Nieuwe Tonge
Dierenwei Nieuwe Tonge, achter De Tuunstee, vormt een waardevolle locatie in
het dorp, een sociale plek waar jong en oud graag komt. Geiten, een lammetje,
kippen, duiven en wallaby’s, hebben het hier prima naar hun zin en worden er
dagelijks uitstekend verzorgd. Alleen ontbrak het in de stallen nog aan
deugdelijke én energiezuinige verlichting. Hiervoor ontvangt Dierenvei een gift
van € 965 van Windfonds Krammer. De cheque is donderdag 25 juni 2020
overhandigd aan beheerder Wennie van Moort en zijn kleindochter Esther
Nagtegaal.

Mossel – Bruinisse
Bruinisse en de reuzenmossel, aan de Havenkade, ze hóren bij elkaar. Het
kunstwerk, naar ontwerp van kunstenaar Koos van der Velden, siert het dorp al
sinds 1997 en is sindsdien een geliefde hotspot voor een selfie. Haar
oorspronkelijke schoonheid is de ‘Bruse Mossel’ echter kwijtgeraakt. In plaats
van de originele zwarte mosselkleur kreeg het kunstwerk bij restauratie een
bruine verflaag. Het was menigeen een doorn in het oog. Bovendien werd deze
vier meter lange, drie meter hoge en 800 kilo wegende icoon van het
mosseldorp eind 2018 door een vuurwerkbom vernield. Dorpsraad Bruinisse
zette zich in voor restauratie. Namen de dorpsraad ontvingen Marja Maaskant
en Sandra van den Berg op donderdag 25 juni 2020 een cheque van €
1.810,16.

Zonnedak – Sint Philipsland
Stichting Dorpsbelangen Sint Philipsland ontvangt € 10.000 voor ongeveer 
honderd zonnepanelen op het dak van het dorpshuis. In Sint Philipsland en in
Anna Jacobapolder zijn de dorpshuizen geen eigendom van de gemeente maar
van genoemde stichting. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers verloopt de
exploitatie van de dorpshuizen, als ‘huiskamer van het dorp’, efficiënt en zeer
kostenbesparend. Met de bijdrage uit Windfonds Krammer komt de aanleg van
de zonnepanelen een stuk dichterbij. Namens Stichting Dorpsbelangen namen
Martijn Bomas en Stan van de Velde op donderdag 25 juni de bijbehorende
cheque in ontvangst.

Gesteunde projecten najaar 2020

Dierenwei – Nieuwe Tonge
Voor de tweede keer in 2020 ontvangt de Dierenwei in Nieuwe-Tonge een
bijdrage uit het windfonds. Deze keer € 7.600 voor zonnepanelen. Met de
installatie van de zonnepanelen is de Dierenwei volledig zelfvoorzienend!
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Basisschool de Nobelaer – Oude Tonge
Meer ruimte voor natuur op het schoolplein van Basisschool de Nobelaer. De
school diende een aanvraag in voor de vernieuwing van het schoolplein. Op het
nieuwe schoolplein is straks ruimte voor meer creativiteit, groen, insecten, water
en een extra brede glijbaan! Een cheque van € 20.000 is overhandigd.

Stichting Brusea – Bruinisse
Het museum diende een aanvraag in voor een nieuwe buitenkeuken. In de
keuken worden wekelijks mossels en bolussen bereid en die was toe aan een
flinke opknapbeurt en energiezuinige apparatuur. Bijdrage uit het fonds: €
11.000.

Getijdenbak – Bruinisse
Een educatief project langs de Oosterschelde kan rekenen op een bijdrage van
€ 5.400 euro.  Hiermee wil de dorpsraad van Bruinisse een getijdenbak
aanleggen om te laten zien wat de Oosterschelde tijdens vloed meebrengt en
wat er bij eb allemaal achterblijft.

Jeugd-Sociëteit de Pul – Bruinisse
De discolampen in de ‘soos’ zijn toe aan een energiezuinige LED-variant. Met
een bijdrage van € 3.415 wordt ook nog eens flink bespaard op de jaarlijkse
energierekening.
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Vooruitzicht 2021

De stichting verwacht in 2021 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 2020 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 2020 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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