
 

 

 

 

 

Verslag uitgevoerde werkzaamheden 2021  

Stichting Groen Grou  

De Stichting Groen Grou heeft in 2021 op onderstaande manier bijgedragen aan haar 

doelstellingen:  

1. Grou 2030; vormgeven aan de duurzame droom van Grou. Inmiddels zijn een 25 tal 

vrijwilligers binnen diverse werkgroepen actief. Deze werkgroepen gaan over de 

onderwerpen, energie, toegankelijkheid, wonen, biodiversiteit en voedsel.  Deze laatste 

werkgroep organiseerde Lekker Lokaal. Een sfeervolle markt die op zondag 26 september op 

it Hôflân plaatsvond. Een tiental lokale aanbieders presenteerden zich daar met 

uiteenlopende producten. Samen met de ruim 400 bezoekers werd de markt een groot 

succes. Op haar website www.grou2030.nl staat meer informatie over de activiteiten van 

Grou2030. 

2. Binnen de kringloopwinkel te Grou waren circa 55 vrijwilligers doorlopend actief. Zij 

zorgden er niet alleen voor dat alle binnengebrachte goederen werden gesorteerd, geprijsd,  

in de winkel werden geplaatst en verkocht, maar ook dat niet verkoopbare spullen werden 

gerepareerd of gedemonteerd en als gescheiden afval werd afgevoerd. 

3. Stichting Groen Grou heeft een aantal lokale activiteiten/organisaties financieel 

ondersteund. Dit betreffen de vaste activiteiten van de Huntington Poli en het Stipe Fonds 

Grou en bijdragen voor de aanschaf van de Grou-Mobiel (een initiatief van OOG: Ouderen 

Organisaties Grou) en voor zonnepanelen op het dak van de kringloopwinkel. 
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Activa 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

Debiteuren -               -               -               2.664           

Bank 15.556             52.386         57.681         57.936         62.169         

Totaal activa 15.556             52.386         57.681         57.936         64.833         

Eigen vermogen + passiva

Eigen vermogen 52.885             57.249         57.434         58.016         56.854         

Resultaat boekjaar -37.329            -5.174          -185             -582             1.189           

Voorziening goede doelen -               -               -               5.000           

Crediteuren 311              432              502              1.790           

Totaal passiva 15.556             52.386         57.681         57.936         64.833         

Winst- en verliesrekening 2021 2020 2019 2018 2018

Omzet 18.029             8.055           15.860         12.937         15.458         

Vrijwilligersvergoedingen -7.617              -5.354          -6.300          -5.728          -4.679          

Reiskostenvergoeding -4.078              -4.046          -6.315          -5.793          -2.368          

Overige kosten -43.663            -3.829          -3.430          -1.999          -7.222          

Netto resultaat -37.329            -5.174          -185             -582             1.189           


