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Bestuursverslag Stichting Windfonds Krammer 2021 

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 incidentele giften en een bijdrage van 
een windpark op Tholen, Wisse Wind B.V. De Krammer B.V. heeft bij haar gift ook 
aangegeven dat de postcodegebieden in principe gelijk bedeeld dienen te worden, 
met dien verstande dat Sint Philipsland ook middelen via een andere stichting krijgt 
van de Krammer B.V. 

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

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar door COVID19. Veel activiteiten van 
verenigingen en stichtingen konden voor het tweede jaar niet doorgaan. Ook voor 
windfonds Krammer was het lastig: het bestuur had een voorlichtingsbijeenkomst 
voorzien om organisaties kennis te laten maken met de windfonds, maar dit idee 
werd al in een vroeg stadium afgeblazen. Ondanks de beperkte publiciteit heeft het 
windfonds toch 15 aanvragen ontvangen in 2021. Hiervan kwamen er 6 van een 
plaats buiten het postcodegebied of van een bedrijf (VOF of BV) en zijn om die reden 
afgewezen. De overige aanvragen zijn besproken in het bestuur. Vanzelfsprekend 
wordt gekeken naar de doelstellingen van het windfonds bij de beoordeling van de 
projecten.  

Daarnaast houdt het bestuur bij het beoordelen van de aanvragen rekening met de 
verdeling over de postcodegebieden, zodat de verschillende dorpen op een gelijke 
manier profiteren van het windfonds. Als er meerdere aanvragen uit één dorp komen, 
kan het voorkomen dat een aanvraag niet gehonoreerd wordt, zodat er geld 
beschikbaar blijft voor een eventuele aanvraag uit een ander dorp. In 2021 is een 
relatief groot bedrag aan Oude-Tonge & Nieuwe-Tonge toegekend, die komt ook 
doordat er in eerdere jaren relatief weinig aanvragen waren en er dus weinig is 
toegekend. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de gelden voor St. Philipsland 
deels via een andere stichting lopen. 

In het voorjaar en in het najaar zijn in totaal 6 projectaanvragen positief beoordeeld. 
Over twee projecten was het bestuur nog in gesprek over de aanvraag, deze zijn 
daarmee doorgeschoven naar 2022. In het voorjaar zijn op feestelijke wijze cheques 
uitgereikt aan de projecten. In het najaar is de uitreiking vanwege COVID helaas niet 
doorgegaan.  
 
Gesteunde projecten 2021 

 

Project Bedrag 

Groot onderhoud Molen d’Oranjeboom Molenstichting GO, 

Nieuwe-Tonge 

€ 15.000 

Aanleg pumptrack Oude-Tonge € 20.000 

Vervanging uniformen muziekvereniging Concordia, St. 

Philipsland 

€ 6.500 

Onderhoud historische objecten heemkundige kring 

Philippuslandt, St. Philipsland 

€ 2.000 

Zonnepanelen Kijk-en koophal, Bruinisse € 4.900 

Zonnepanelen Bruse Boys, Bruinisse € 8.000 
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Molen d’Oranjeboom - Nieuwe-Tonge 
Deze korenmolen is een rijksmonument en is onderdeel van het erfgoed van 
Nieuwe-Tonge. Voor deze molen heeft het windfonds een financiële bijdrage 
geleverd voor het groot onderhoud. Hiermee kunnen beide roeden en het hekwerk 
vernieuwd worden zodat weer op een veilige wijze, zowel voor de molenaar als de 
omgeving, met de molen gedraaid kan worden. 

 
Pumptrack - Oude-Tonge 
Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten, die 
elkaar ritmisch opvolgen. Je kunt het zien als een kruising tussen een BMX-baan 
en een skatepark. Het windfonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan 
aanleggen van een pumptrack bij Oude-Tonge. Het hoofddoel is om voor zowel de 
jeugd als de volwassenen een sociale ontmoetingsplaats te creëren die uitdaagt 
tot sporten, spelen- en bewegen. 

 
Heemkundige kring Philippuslandt – St. Philipsland 
Heemkundekring “Philippuslandt” is de vereniging die de geschiedenis en folklore 
van Sint Philipsland, samen met de huidige zeden en gewoonten van haar 
bewoners, wil onderzoeken en beschrijven en daarmee vastleggen voor latere 
generaties. Het windfonds heeft een bijdrage geleverd aan het 
onderhoud/restauratie van een drietal historische objecten. Als eerste de 
restauratie van een historische gedenksteen die verwaarloosd is aangetroffen in 
het talud van een dijk. Ten tweede een molensteen die privébezit was en 
overgedragen aan de heemkundige kring en dringend restauratie behoefde. En als 
laatste het vervangen van de voorzetluiken van de historische weegbrug. 

 
Muziekvereniging Concordia - St. Philipsland 
Het motto van Concordia is: “Samen muziek maken is het leukste wat er is.” 
Doelstelling van de vereniging is dan ook om dit uit te stralen naar het publiek en 
potentiële nieuwe leden. Naast aanpassing van muziekkeuze, optredensoort en 
intensieve samenwerking met de basisschool (op eigen kosten van de vereniging) 
heeft het uniform hierop een niet te onderschatten impact op plezier van leden en 
uitstraling van de vereniging. Het windfonds heeft een bijdrage geleverd aan de 
nieuwe uniformen van de vereniging. 

 
Kijk-en koophal - Bruinisse 
In de Kijk- en koophal worden gebruikte goederen te koop aangeboden, hiermee 
levert het een bijdrage aan de circulaire economie. Daarnaast is het een sociale 
ontmoetingsplek voor veel dorpsbewoners. Om de kosten te verlagen, is een 
financiële bijdrage geleverd voor het aanschaffen van zonnepanelen. 

 
Bruse Boys - Bruinisse 
Voetbalvereniging Bruse Boys heeft als doelstelling om in 2023 energieneutraal te 
zijn. Hiermee wil de vereniging lokaal een voorbeeldfunctie vervullen t.a.v. 
energietransitie. De vereniging is al over op LED verlichting. Het windfonds levert 
een financiële bijdrage zodat ook zonnepanelen aangeschaft kunnen worden.  
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Vooruitzicht 2022 

De stichting verwacht in 2022 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. In 2022 wil het bestuur 
het windfonds meer zichtbaar laten zijn op socal media, zodat er meer aanvragen 
binnenkomen. 

 

Bestuur  

Het bestuur bestond geheel 2021 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 2021 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.  

 


