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Introductie
De Stichting Climate Neutral Foundation (CNF) is in 2018 opgericht om gebruikers
van commercieel vastgoed te stimuleren en te helpen met verduurzamen. Daarbij
wordt hoofdzakelijk ingezet op gebruikers van vastgoed die in Nederlandse
winkelstraat aanwezig zijn zoals, detailhandel, horeca, dienstverleners en
zorgverleners. De stichting ontsluit relevante kennis, geeft verduurzamingsadvies
en biedt een certificaat aan om verduurzaming zichtbaar te maken in de
winkelstraat

Doelen en activiteiten
Om de stichtingsdoelstelling te kunnen bereiken ontplooit de stichting een vijftal
type activiteiten:
1. Het uitgeven en controleren van klimaatcertificaten ter erkenning van de
verduurzaming (kernactiviteit);
2. Gebruikers van (commercieel) vastgoed informeren over verduurzaming;
3. De gebruikers ondersteunen met specifieke plannen rondom verduurzaming
voor vastgoed gebruikers;
4. Financieringsvormen ontwikkelen en stimuleren ter ondersteuning van de
verduurzaming (van vastgoed)
5. Maatschappelijke initiatieven ontplooien ten behoeve van de publieke opinie
aangaande verduurzaming.
Het jaar 2021 is het derde boekjaar waarin de stichting volwaardig actief is geweest.
Dit jaarverslag gaat kort in op de partnerschappen van de stichting en de nieuwe
certificaathouders en de uitgevoerde activiteiten. Tevens wordt ingegaan op het
financiële resultaat van de stichting.

COVID-19

De situatie rondom COVID-19 heeft ook in 2021 invloed gehad op de activiteiten van
CNF. De huurders van vastgoed zijn sterk getroffen door aanvullende lockdowns in
2021. Hierdoor heeft CNF een aantal maanden activiteiten gepauzeerd. De financiële
consequenties en de onzekerheden maken het moeilijk voor huurders om nu actief
aan de slag te gaan met verduurzaming. Het vooruitzicht is dat dit in 2022 nog een
rol zal blijven spelen.
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Activiteiten
Partnerschappen
Ecomatters
Ook in 2021 is met Ecomatters B.V. samengewerkt voor het uitvoeren van de
stichtingsactiviteiten. De structurele samenwerking maakt het mogelijk om een
volwaardig programma te kunnen aanbieden aan de gebruikers van vastgoed. De
stichting maakt om haar doelstellingen te kunnen bereiken gebruik van de relaties,
projectondersteuning, middelen en eerder ontwikkelde kennis en kunde van
Ecomatters.
Dutch Green Building Council
Bestuurder Max Sonnen neemt wederom namens CNF deel aan de maandelijkse
bijeenkomsten van het Retail platform van de Dutch Green Building Council.

Groei certificaathouders
In 2021 zijn 6 nieuwe certificaathouders voorzien van een klimaatcertificaat. In totaal
zijn er 4 Klimaat Bewust certificaten en 2 Klimaat Neutraal certificaten afgegeven.
De stichting verwelkomt de nieuwe ingeschreven ondernemingen. In bijlage 1. is een
overzicht opgenomen van alle nieuwe certificaathouders.
Naast het inschrijven van deze certificaathouders zijn 13 certificaathouders
uitgeschreven. Deze certificaathouders hebben hun onderneming opgeheven of zijn
digitaal verder gegaan. Het totaal aantal certificaathouders aan het eind van 2021
was 46. Het aantal is teruggelopen van 53 aan het eind van 2020.

Project activiteiten
Project Stichting Binnenstad GEZond!
Ecomatters heeft voor CNF een project uitgevoerd om Stichting Binnenstad GEZOnd!
te ondersteunen met het verduurzamen van eerstelijnszorgpraktijken in de
binnenstad van Utrecht. Binnen het project zijn aangesloten praktijken bezocht en
voorzien van een plan voor de verduurzaming in de praktijk.
SVM subsidie met Vakcentrum
De brancheorganisatie Vakcentrum (zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast
moving consumer goods en franchisenemers) wilde haar leden ondersteunen met
advies. Hierna kunnen betrokken ondernemers subsidie aanvragen via de
Subsidieregeling Verduurzaming MKB om de kosten voor het advies te verlagen.
CNF werkt samen met Ecomatters om de leden van het Vakcentrum te
ondersteunen op dit gebied. Deze samenwerking wordt voortgezet in 2022.
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Groene Pint
De organisatie Groene Pint streeft erna om studentenverenigingen te vergroenen.
Hiervoor wordt een wedstrijd georganiseerd. CNF en Ecomatters hebben de
deelnemende verengingen voorzien van advies en waar mogelijk voorzien van een
certificaat.

Klimaatgerust programma en website
De stichting heeft samen met Ecomatters het Klimaatgerust programma
doorontwikkeld. De website wordt up-to-date gehouden en voorzien van recente
informatie over de beschikbare financierings- en subsidiemogelijkheden voor
verduurzaming in het MKB. Daarnaast heeft ons social media kanaal op Instagram
een nieuw design gekregen. De certificaathouders worden nu onder de aandacht
gebracht bij 3.800 personen. Onze volgers kunnen daar ook laten weten dat ze
duurzaamheid belangrijk vinden.

Financiële verantwoording
In 2021 is voor het realiseren van de stichtingsdoelstellingen met Ecomatters B.V
samengewerkt. Op basis van een onderliggende samenwerkingsovereenkomst zijn
activiteiten uitgevoerd om het programma uit te voeren. Ecomatters B.V. heeft
daarvoor op projectbasis gewerkt. Daarbij is ook een substantiële in-kind bijdrage
geleverd vanuit Ecomatters B.V. zowel door het betalen van noodzakelijke kosten,
als de inzet van uren.
Er zijn dit jaar meer inkomsten binnen gekomen uit certificaten. Het eigen kapitaal
van de stichting wordt hiermee opgebouwd.
De bestuurders van de stichting Climate Neutral Foundation ontvangen geen
vergoeding of een vaste onkostenvergoeding voor hun bestuurstaken.
De samenvatting van het financiële resultaat van de stichting over 2021 is hieronder
weergeven: (zie bijlage 2 voor volledige jaarrekening)

Baten
Omzet 2021

€ 10.427,-

Totaal baten

€ 10.427,-

Lasten
Beheer en organisatie

€ 4.907,-

Totaal lasten

€ 4.907,-

Resultaat 2021

€ 5.520,-
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Activa
Vlottende activa (debiteuren)
Liquide middelen (rekening courant)

€ 4.709,€ 6.553,-

Passiva
Kortlopende schulden
Kapitaal

€ 5.247,€ 6.015,-

Conclusie en vooruitblik
CNF is in 2021 weer actief bezig geweest met het uitbouwen van het Klimaatgerust
programma voor de betrokken certificaathouders en de bredere doelgroep. De
lockdowns in verband met COVID-19 hebben ertoe geleid dat het aantal
certificaathouders niet is toegenomen. Gezien de onzekerheden in 2022 zal dit nog
onder druk staan in de komende tijd. Desondanks is er een positief eigen vermogen
en is er een inkomensstroom om het programma door te ontwikkelen.
Tenslotte wil de stichting alle partijen bedanken waarmee prettig samengewerkt is
in 2021.
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Bijlage 1. Nieuwe certificaathouders 2021
Klimaat bewust certificaat (Brons)
W.S.V. Ceres

Wageningen

Horeca/ kantoor

Therapeuticum

Utrecht

Zorgverlener

C.S. Veritas

Utrecht

Horeca/ kantoor

R.S.C. / R.V.S.V.

Rotterdam

Horeca/ kantoor

Klimaat efficiënt certificaat (Zilver)
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Klimaat neutraal certificaat (Goud)
Huisartsenpraktijk
Mariahoek

Utrecht

Zorgverlener

KSS Alcuin (Virgiel)

Delft

Horeca/ kantoor
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Bijlage 2: Jaarrekening
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