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Het Beleidsplan van de stichting Opgewekt in Purmerend 
 

 

1. Visie 
 
Stichting Opgewekt in Purmerend gelooft dat verduurzamen de sleutel is om het 
leefklimaat in Purmerend en omstreken te verbeteren, niet alleen ten gunste van 

de huidige inwoners maar ook voor de toekomstige inwoner. Milieubewuste en 
maatschappelijk verantwoordelijke veranderingen in ons dagelijks denken en 

doen zijn nodig om ervoor te zorgen dat deze leefomgeving ook de toekomstige 
generaties kan voorzien in hun essentiële behoeften. 
 

1.1 Kernprincipes instelling  
 
De 3 strepen van Stichting Opgewekt in Purmerend 

 

De drie strepen staan voor zonne-energie, windenergie en 

energiebesparing. 

 

De drie strepen staan voor actief, dynamisch en 

samenwerking. 

 

Missie 
Onze missie is om de verduurzaming van Purmerend en omgeving te versnellen. 

 
Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en 
luidt als volgt. 

1. De stichting heeft ten doel: 
a.  het adviseren over het gebruik van duurzame energie;  
b.  het faciliteren, voorbereiden en opzetten van organisaties voor het 

(terug)leveren van energie;  
c.  het stimuleren en realiseren van besparingen op energieverbruik, en het 

verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn; 

d.  het initiëren, stimuleren, ondersteunen van demonstratie- en 

educatieprojecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van 
duurzame energie.  

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen 
die deel uitmaken van organen van de stichting. 
 

Afwezigheid winstoogmerk 
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst, zoals blijkt uit artikel 2 van 

de statuten en uit feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst 
omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met 
activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. 
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Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten 
worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting. 

 

2. Beleid 
 
2.1 Actuele beleid 

 
De stichting Opgewekt in Purmerend verricht momenteel de volgende 
werkzaamheden: 

• Zon Op Stadhuis Purmerend:  Project om zonnepanelen te plaatsen 
op het dak van het stadhuis van de gemeente Purmerend. Inwoners 

van Purmerend (postcode roos) kunnen deelnemen in één of meerdere 
panelen. De panelen zijn in december 2016 geplaatst. Stichting 
Opgewekt in Purmerend heeft geacteerd als initiatiefnemer, 

projectleider en adviseur. Het project is nu overgedragen aan de 
coöperatie Zon Op Purmerend. 

 
• Zon Op Antoni Gaudí:  Project om zonnepanelen te plaatsen op 

het dak van de middelbare school Antoni Gaudí. Inwoners van 

Purmerend/Beemster (postcoderoos) kunnen deelnemen in één of 
meerdere panelen. Het project bevindt zich in de initiatieffase. De 

uitvoeringsfase wordt in 2017 verwacht. Stichting Opgewekt in 
Purmerend acteert  als initiatiefnemer, projectleider en adviseur. Het 
project wordt na realisatie overgedragen aan de coöperatie Zon Op 

Purmerend. 
 

• Energie Besparing Cursus:  Een cursus om laagdrempelig en 
persoonlijk inzicht te verkrijgen in mogelijke maatregelen die genomen 

kunnen worden om energie te besparen.  Ongeveer 12 vrijwilligers 
adviseren kleine groepjes mensen bij één van hen thuis over mogelijke 
besparingen (Tupperware concept). Deze cursus wordt uitgevoerd in 

2017 en 2018. 
 

• Denktank Duurzaamheid :  Het bestuur van stichting Opgewekt 

in Purmerend neemt 5x per jaar deel aan het door de gemeente 
Purmerend geïnitieerde netwerkoverleg rondom duurzaamheid. 

 

• Diverse activiteiten:  Gedurende het jaar worden diverse 
activiteiten ondernomen gericht op het stimuleren van duurzame 

initiatieven of het initiëren van projecten gericht op het bevorderen van 
duurzame energie. Bijvoorbeeld deelname aan een regionale 
duurzaamheidsmarkt en het benaderen van gebouweigenaren voor 

nieuwe zonne energie projecten. 
 

2.2 Werving van gelden 
 
De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de 

volgende wervingsactiviteiten:  
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- het aanvragen van subsidies en fondsen bij gemeenten en provincies; 

- het werven van donateurs; 
- bij het realiseren van een duurzaamheidsproject is er een eenmalige 

vergoeding aan de stichting vanuit het project, gebaseerd op het aantal 
geplaatste panelen; 

- het verzenden van nieuwsbrieven naar alle relaties en instanties. 

 
Er wordt tenminste 10 maal per jaar een vergadering gehouden waarin de 

activiteiten besproken worden middels de notulen en een financieel verslag. 
 
2.3 Het beheer van verkregen inkomsten 

 
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de  

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling 
van de instelling. 
 

Het bestuur heeft een controlerende functie op de begrotingen en de uitgaven 
van de stichting Opgewekt in Purmerend. 

Op grond van artikel 5 van de statuten van de instelling (bepaling omtrent de  
besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen 

enkele (rechts) persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. 
Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het vermogen van de 
instelling als ware het eigen vermogen. 

 
Vervolgens vindt er tenminste één maal per jaar een financiële controle plaats,  

uitgevoerd door een Kascommissie. 
 
2.4. Bestedingsbeleid 

 
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de 

projecten en activiteiten zoals beschreven bij actueel beleid. 
 
  

3. Overige 
 

3. 1. Beloningsbeleid 
 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, 
conform artikel 3.5 van de statuten. Kosten worden aan de bestuursleden op 
vertoon van bewijsstukken vergoed. 

 
3.2. Beschrijving administratieve organisatie 

 
De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de 
penningmeester. De correspondentie, notulen en aanvragen worden door de 

secretaris van de stichting verzorgd. 
 

3.3. Publicatieplicht 
 
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website 

www.opgewektinpurmerend.nl.  
 

http://www.opgewektinpurmerend.nl/

