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Stichting CoForce is opgericht in oktober 2019. Ter financiering zijn door het bestuur van de stichting 

subsidie-aanvragen gedaan bij de gemeente Amsterdam t.w.v. in totaal €97.500. De staat van baten 

en lasten en de balans over de afgelopen twee jaar geven een beeld van hoe deze subsidies zijn 

besteed.  
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Jaarverslag Stichting CoForce 

Sinds haar oprichting in 2019 heeft CoForce tot doel samen sterk te staan. Wij geloven in de kracht 

van de samenleving in Zuidoost om de zeer uitdagende klimaatambitie van Amsterdam mede te 

realiseren. Met elkaar weten we meer en komen we verder. Daarom bundelen we de krachten van 

bewoners en bedrijven in Zuidoost. CoForce scout, initieert, begeleidt en ondersteunt – ook 

financieel – ideeën en projecten in Zuidoost die bijdragen aan de energietransitie. Een energie-

transitie die voor en door Zuidoost(ers) zorgt voor minder CO2, comfortabele woningen, betaalbare 

woonlasten en werkgelegenheid. 

CoForce voert haar activiteiten uit via een netwerk van energiecommissarissen. Energiecommissa-

rissen zijn lokale spelers met ambitie en ervaring voor verduurzaming en de energietransitie en die 

weten hun netwerk en buurt te mobiliseren. Per postcodegebied zijn in Zuidoost een of meerdere 

energiecommissarissen actief. Daarnaast onderhoudt CoForce nauwe banden met andere 

initiatieven en organisaties in het stadsdeel om haar doelen te bereiken. 

In haar activiteiten onderscheidt CoForce de begeleiding van processen en de uitvoering van 

projecten. Ook in de financiering van de stichting is op dit punt onderscheid gemaakt. De 

financiering voor 2020 en 2021 is vrijwel hoofdzakelijk ingevuld via gemeentelijke bijdragen, vanuit 

respectievelijk het stadsdeel Zuidoost (procesgeld) en de regeling Ruimte voor Duurzaam Initiatief, 

gebiedsgerichte aanpak (projectgeld). 

Energiecommissarissen scoutten en initieerden projecten in 2020 en 2021 voornamelijk gericht op 

bewustwording en mobilisatie ten behoeve van de (eerste acties) in het kader van de energietran-

sitie van Zuidoost. Voor het initiëren en uitvoeren 

van deze projecten bestaat een procedure voor 

goedkeuring. Initiatoren van projecten leggen een 

plan voor aan het bestuur van de stichting met een 

duidelijk doel, aanpak en begroting. Het bestuur 

beoordeelt dit plan aan de hand van een aantal 

criteria, waaronder effect en bereik van het beoogde 

project in lijn met de doelstelling van de stichting. Op 

basis van deze beoordeling wordt het project geheel 

of gedeeltelijk gefinancierd. 

Met een budget van circa €97.500 is gewerkt aan 

kennisontwikkeling, sociale cohesie en zijn in 2021 

een tiental projecten uitgevoerd met een bereik van 

enkele duizenden bewoners. De meeste projecten 

hadden weliswaar last van de Coronasituatie, aan-

gezien de focus van projecten ligt op bewustwording 

en mobilisatie. Deze projecten ondervonden door de 

coronaregels beperkingen en vertraging. 

Desalniettemin hebben de projectbeheerders er het 

beste van weten te maken. Van elk van deze 

projecten is een eindrapportage en evaluatie 

opgesteld. Deze evaluatie is belangrijke input voor 

vervolgprojecten, maar ook voor het verbeteren van 

de organisatie en effectiviteit van de stichting in het 

bereiken van haar doelstellingen. 

Enkele voorbeeldprojecten 2020 - 2021: 

Mobilisatie Venserpolder – informatie en 

bewonersbijeenkomsten over de 

mogelijkheden voor energiebesparende 

voorzieningen, individueel en collectief. 

Zonnepanelen op Carports Kantershof – 

onderzoek naar de mogelijkheden, zowel 

technisch als organisatorisch in VVE verband. 

Cursus uitlezen energiemeter – leren over 

jouw energieverbruik en hoe dit is uit te 

lezen, daarbij inzicht krijgen in de 

mogelijkheden dat verbruik te beïnvloeden. 

Verduurzaming Moskee Zuidoost – sterk 

terugbrengen van het energieverbruik, 

waaronder de installatie van een 

warmtepomp. 

Samenwerking tussen Stichting MAP en 

Stichting CoForce. MAP beschikt over diverse 

elektrische wagens die als 

demonstratievoertuigen kunnen worden 

gebruikt voor bijv. kookworkshops, 

informatiebijeenkomsten en autonoom zijn, 

via zonnepanelen het evenement van 

stroom kunnen voorzien.  

 



3 

 

Staat van baten en lasten

2021

Baten

Gemeente Amsterdam 48.000

Stadsdeel Zuidoost 49.500

Totaal baten 97.500

Lasten

Vergoeding energiecommissarissen  22.714

Bijeenkomsten energiecommissarissen 758

Kosten personeel (Operationeel "Hart") 24.245

Coordinatie en bestuur 33.812

Marketing 4.500

Administratieve kosten 1.565

Overige kosten 2.088

Totaal lasten 89.683

Resultaat 7.817

Balans 31-12-2021

Vaste Activa

Materiele vaste activa 0

Vlottende activa

Voorraden 0

Nog te ontvangen gemeente Amsterdam 2.000

Nog te ontvangen stadsdeel Zuidoost 69.500

Liquide middelen

Rekening courant 6.572

Totaal activa 78.072

Passiva

Eigen vermogen 61.815

Reserves

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Bestuursvergoedingen 9.757

Nog uit te geven aan projecten 6.500

Belastingen

Totaal passiva 78.072


