
Jaarverslag Transition Towns Nederland 2013

Dit is een overzicht van de belangrijkste activiteiten die 
de Stichting Transition Town Nederland in 2013 heeft uitgevoerd. 

Dit is het verslag van een landelijke organisatie, Transition Towns Nederland. Maar ons echte resultaat 
is vooral lokaal zichtbaar in het werk van de tientallen lokale transitie initiatieven die we ondersteunen. 
In de repaircafe's die transitiegroepen draaien, de buurttuinen, lezingen, energiecoöperaties en 
autodeelprojecten. Om een paar mooie resultaten te noemen:

 Het opstarten van Den Haag in Transitie dit jaar;
 Een erg geslaagde Duurzame Dag in Roermond, al weer de 4e editie en dit jaar nog drukker 

bezocht;
 Transition Town Boxtel weet de gemeenteraad van Boxtel zo ver te krijgen zich Fossiel Vrij te 

verklaren;
 Startte TT Zeist een succesvolle buurtmoestuin bij zorgcentrum Amadelhof;
 Werd het door TT Groningen georganiseerde Repaircafe steeds populairder;
 Moest het Duurzame Eetcafe van TT Haarlem wegens succes vaker open. 

En ook hier staan Transition Town groepen vaak aan de wieg van succesvolle energiecooperaties, 
streekmarkten en andere initiatieven die al snel zelfstandig verder gaan. 

De enige landelijke activiteit die we (buiten trainingen en TT Treffen) organiseerden was de workshop 
Psychologie voor een betere wereld, van de Nieuw Zeelandse transition towner Nikki Harre op 3 
november. Een erg geslaagde en inspirerende dag. 
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Doelstelling TT NL
Samengevat in onze missie-statement is TT Nederland uit op: Het inspireren, bemoedigen, verbinden,  
ondersteunen en trainen van gemeenschappen als zij Transitie-initiatieven overwegen, overnemen en 
invoeren, met in het achterhoofd de dubbele uitdaging van piekolie en klimaatverandering. 

TT NL is niet “de baas” van de lokale TT initiatieven, maar de serviceverlener en ondersteuner. Om 
deze rol effectief (en transparant) uit te kunnen voeren focust TT NL op 4 rollen:

1) Landelijke PR en werving: zorgen dat de naam van TT bekend wordt bij zoveel mogelijk 
mensen en deze enthousiasmeren om aan TT activiteiten mee te doen en vrijwilliger of donateur 
te worden.
2) Ondersteunen beginnende groepen: startende initiatieven met advies, ervaring en middelen 
(folders, draaiboeken, films, banners, …etc) helpen om een bloeiende TT groep te worden. 
Hierbij hoort ook het netwerk onderhouden tussen alle TT initiatieven en het delen van kennis en 
ervaring. 
3) Coaching van (bloeiende) lokale groepen: middels coaching en begeleiding ervoor zorgen 
dat succesvolle groepen actief blijven en nieuwe uidagingen blijven vinden. Daarnaast kunnen 
projecten worden ondersteunt door specifieke kennis en ervaring in te brengen die lokaal niet 
aanwezig is. De behaalde successen kunnen vervolgens gebruikt worden voor (landelijke) PR, 
waardoor er waarschijnlijk weer nieuwe vrijwilligers gevonden kunnen worden.
4) Aanspreekpunt binnen het Transition Network: Fungeren als nationaal vertegenwoordigend 
centrum (‘National Hub’) binnen het internationale Transition Network. 

Bestuur 
De stichting heeft een bestuur dat bij aanvang van het jaar bestond uit:

ξ

Paul Hendriksen (voorzitter) (TT Deventer), 

ξ

Adri Ros (secretaris) (TT Deventer), 

ξ

Peter Loomans (penningmeester) (TT Roermond) en 

ξ

Pelle Berting (TT Utrecht). 

ξ

In de loop van het jaar zijn Pelle en Adri afgetreden. Adri bleef wel actief betrokken voor het 
beheer van de website en communicatie tot 1 januari 2014. 

ξ

Catharina de Bruin (TT Tilburg) is toegetreden.

Kerngroep 
Het bestuur overlegt samen met de kerngroep. In de kerngroep zitten afgevaardigden van de lokale 
transition town initiatieven (zonder last en ruggespraak). In de loop van het jaar zijn enkele leden 
teruggetreden. Deels staan zij nu op de cc-lijst, omdat ze nog wel geïnformeerd willen worden buiten 
TTLokaal om. 
De huidige samenstelling: 

ξ

Inge Kouw (TransitieStad Eindhoven),  

ξ

Émile van Dantzig (TT Heuvelrug),

ξ

Adri Ros (TT Deventer),

ξ

Peter Polder (TT Heuvelrug). 

CC-lijst: Jan van Arkel, Willem Sluys, Hylke Hekkenberg, Jeanine Verhagen, Arjan de Vries, Helmut 
Steeman, Ina Sabanoglu.
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Kerngroepoverleg op 19 oktober 2013 in de Groene Golf Deventer

Overleg 
Kerngroep en bestuur overleggen gezamenlijk en besluiten gezamenlijk.

In 2013 zijn er 7 kerngroepvergadering geweest. Ongeveer elke zes weken was er een vergadering. 
Er is een jaarlijks vergaderschema, zodat iedereen rekening kan houden met deze data. 

ξ

Zaterdag 27 januari 2013

ξ

zaterdag 2 maart 2013

ξ

zaterdag 13 april 2013

ξ

zaterdag  8 juni 2013

ξ

zaterdag 7 september 2013

ξ

zaterdag 19 oktober 2013

ξ

zaterdag 7 december 2013

Besproken onderwerpen

ξ

Rol en taken van de landelijke organisatie: landelijke PR en werving, ondersteunen 
beginnende groepen, coaching van (bloeiende) lokale groepen en fungeren als 
aanspreekpunt binnen het Transition Network. 

ξ

Het opstellen van een beleidsplan voor TT NL voor de periode tot 2020 en een bijbehorende 
begroting.

ξ

Ontwikkelen van een strategie voor het verkrijgen van financiele middelen om het opgestelde 
beleidsplan te kunnen realiseren.

ξ

Opzetten van een donatiecampagne en de vergoeding voor Peter Polder voor zijn 
inspanningen. Opstellen van een prioriteiten overzicht voor het besteden van de donaties. 
Vacature voor een administrateur. 

ξ

Organisatie, evaluatie en enquête TT Treffen 2013 en TT Treffen 2014. Het delen hiervan met 
de achterban.

ξ

Inventarisatie actieve TT initiatieven.

ξ

TT Trainingen.
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ξ

Transitie platform TT Heuvelrug en de mogelijkheden om dit webplatform ook voor andere 
initiatieven te gebruiken.

ξ

Deelname van Helmut aan Ecovillage Design Education (aanvraag toegewezen, maar door 
persoonlijke omstandigheden afgezegd), aanvraag Bertie van den Boogaard bij Grundtvig 
(afgewezen), Catharina de Bruin aan een Transition 2 Resilience training bij Grundvig 
(afgewezen). Formulering van een duidelijk beleid ten aanzien van dit soort verzoeken via TT 
NL.

ξ

Het wel of niet organiseren van een Transitie Festival, een soort huishoudbeurs voor 
duurzaamheid.

ξ

Taken van de landelijke organisatie: communicatie, naamsbekendheid van TT in Nederland, 

ξ

Samenwerking met MyWheels.

ξ

Bezoeken aan TT initiatieven: Catharina de Bruin aan TT Den Haag. Potluckmeeting TT 
Tilburg en TT Breda. 

ξ

Sander Assink en Peter Polder  bezochten TT Wageningen voor een strategie workshop

ξ

Wanneer is een initiatief een TT initiatief? Informatie over hoe een officiële status te verkrijgen 
is rechtstreeks naar alle initiatieven gemaild.

Trainingen vanuit TT Nederland

ξ

Basistraining 29 en 30 juni in De Groene Golf in Deventer, 19 deelnemers, verzorgd door Paul 
Hendriksen.

ξ

Basistraining 12 en 13 oktober in De Groene Golf in Deventer (i.v.m. Te weinig deelnemers 
verplaatst).

ξ

Maatwerk training 12 oktober in Eindhoven, 6 deelnemers, verzorgd door Paul Hendriksen.

Het landelijk Transition Town Treffen
Op 26 januari 2013 is in De Pomhorst in Wageningen het vierde landelijk Transition Town Treffen 
georganiseerd met medewerking van o.a.  Jeanine Verhagen en Esther Schoenmaker van TT 
Wageningen. Er waren ruim 80 deelnemers. Van de geslaagde dag vol bijzondere ontmoetingen zijn 
verslagen en foto's terug te vinden op de website. 

In september 2013 zijn in de kerngroep de kiemen gelegd voor het vijfde Treffen in februari 2014. In 
oktober is de Groene Golf als locatie gekozen. Vanaf november is het draaiboek en bijbehorende 
communicatieplan verder uitgewerkt en in gang gezet door Inge Kouw en Catharina de Bruin.

Website en Social Media

ξ

Website publiceerde in 2013 ruim 150 artikelen geschreven, merendeel door Adri Ros. De site 
trekt gemiddeld 2.000 bezoekers/week.

ξ

Gastschrijvers: Peter Polder, Jan Juffermans, Fransjan de Waard en Paul Hendriksen hebben 
meerdere malen een artikel geleverd. Het laatste halfjaar zijn er in cocreatie artikelen samen 
met mensen van buiten TT gemaakt. 

ξ

Technisch beheer was in handen van Antoine Martens en Barry Voeten. Antoine schonk een 
webserver aan TT. Die staat nu op Centrum de Groene Golf, maar is niet actief. 

ξ

Transitie Nieuws: Omdat veel mensen niet op de website kijken, maar wel op de hoogte willen 
blijven, heeft Adri dit jaar Transitie Nieuws ontwikkeld: Een semi-automatisch nieuwsbrief met 
enkele zinnen en een link per artikel van de afgelopen maand op de website. TN groeide in 1 
jaar tijd van 500 meer dan 1.000 abonnees. Het zorgt elke 7e vd maand voor een piek van 5-
600 bezoekers op de site. 

ξ

Facebook: Het aantal likes is in 2013 verdubbeld tot meer dan 1.500. Er zijn rond de 800 
posts gemaakt. Mede dankzij de inbreng van Jurriaan Verbeek, die sinds september met Adri 
samenwerkt.

ξ

Twitter is gekoppeld aan FaceBook en heeft 724 volgers en meer dan 800 tweets FB plus 
enkel re-tweetje. 

ξ

Adri stopt per 1 januari 2014 met de website en social media. Op een 1e oproep voor nieuwe 
medewerkers in juli 2013 reageerden 5 kandidaten: Vier wilden het alleen betaald doen, de 
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vijfde kreeg werk. Na een 2e oproep in december hebben zich alsnog 4 mensen aangemeld 
en zal Adri in januari zijn werk overdragen.

ξ

TTLokaal heeft tegen de 150 deelnemers, maar haar functie als overleg- en 
samenwerkplatform is weggezakt: Er worden vrijwel geen reacties meer geplaatst. Adri is de 
enige moderator en stelt ook deze functie ter beschikking per 1 januari 2014. Peter Loomans 
gaat deze functie overnemen.

Publiciteit

ξ

Op 11 februari ging Paul Hendriksen het 
debat met GroenLinks kamerlid Liesbeth 
Van Tongeren over hoe een 
burgerbeweging meer erkenning en ruimte 
zou kunnen krijgen om het noodzakelijke 
experiment aan te gaan dat nodig is om 
een werkelijk duurzame toekomst te 
helpen bevorderen. Op het 25 jarige 
jubileumfeest van De Helling, het blad van 
het wetenschappelijk bureau van 
GroenLinks.  Peter Polder was op 9 maart 
spreker bij de Zeitgeist Movement in 
Rotterdam.

ξ

Paul Hendriksen was in November 
gastspreker op het Energize Festival 

Groningen

ξ

Op 1 juni was er een inloopdag van Omslag over de impact van Transition Towns, met Paul 
Hendriksen als spreker. 

ξ

Op 10 oktober sprak Paul Hendriksen op de Duurzaam Oost conferentie van stadsdeel Oost 
in Amsterdam.

ξ

Peter Loomans was op 26 september gastspreker op de Volkshochschule Viersen (Duitsland) 
en heeft daar contact gelegd met TT-MönchenGladbach, TT-Krefeld en TT-Heinberg.Jeanine 
Verhagen en Catharina de Bruin gaven een workshop namens TT NL / Transitie naar 
Veerkracht op het landelijk partijcongres van de Piratenpartij in oktober

ξ

Op 22 augustus maakten een aantal GroenLinksers een inspiratietocht langs een aantal 
provicies. Daarbij deden zij Roermond aan 
waar Peter Loomans ze toesprak en Bram 
van Ojik het TT Handboek aanbood.

ξ

Jeanine Verhagen (TT Vallei), David 
Andreae (TT Boxtel) en Catharina de Bruin 
waren aanwezig met een informatiestand 
op de landelijke Groene Kerkendag in 
Houten op 14 december.

ξ

Op 28 september sprak Paul Hendriksen 
over Transition Towns op de ledendag van 
MilieuDefensie. 

ξ

Op 12 december sprak Rob Hopkins in 
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam over ' 
Scaling up Transition' 

Natuurlijk verschenen er artikelen in heel veel lokale media. Hier iets uit de landelijke media. 

ξ

Groene Amsterdammer / De Helling door Dick Pels,14 april 2013. 'Transition Towns als 
praktische religie'

ξ

reactie op het artikel volgde in Mei. 
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Netwerken

ξ

ENLACC, een internationaal netwerk 
waarin Paul Hendriksen participeert 
namens TT NL.

ξ

Inleiding door Rob Hopkins op .. 
december bij Pakhuis de Zwijger in 
Amsterdam, Peter Loomans, Catharina 
de Bruin en Paul Hendriksen

Stagiair
In 2013 kon TT NL beschikken over een stagiair, Sander Assink. Zijn stage opdracht was een 
inventarisatie te houden van elle bestaande TT groepen. Hoe staan ze er voor, waar lopen ze tegen 
aan. Op basis daarvan hoopt TT Nederland in 2014 de ondersteuning van lokale groepen te 
verbeteren en uit te breiden.  Verder heeft hij het secretariaat  van TT NL op zich genomen en het 
secretariaat draaiende gehouden. 

Subsidie 
Er zijn contacten geweest met verschillende fondsen in Nederland, maar zonder resultaat. 

Financiën
Financiën
De inkomsten in 2013 vielen tegen. De donatiecampagne is nog niet van de grond gekomen en er zijn 
geen subsidies binnen gehaald. Daardoor was het eind 2013 niet mogelijk om een 
reiskostenvergoeding te verstrekken aan de kerngroepleden. De inkomsten waren niet afdoende om 
de kosten te dekken zonder de reserves aan te tasten. 

Eind 2013 is een prioriteitenlijstje afgesproken voor de besteding van donaties en andere inkomsten.
1) De eerste inkomsten gaan naar de reiskostenvergoedingen van de kerngroepleden en trainers 

die daar om vragen;
2) Huur, secretariaat, vergader- en kantoorkosten;
3) Over de prioritering van de andere kostenposten zoals communicatie, trainingen zullen we later 

beslissen. 

Tot en met mei 2014 zal TT NL huur gaan betalen voor de ruimte in De Groene Golf die zij reeds 
langer gratis mochten gebruiken. 
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Contact
Transitie Towns Nederland
Bezoekadres: Gooierstraat 9, Deventer
Postadres: Postbus 819, 7400 AV Deventer
Mailadres: Info@transitiontowns.nl 
Website: www.transitiontowns.nl 
Telefoon: 0570 615419
Rekeningnummer: NL64TRIO0786798866
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Financieel jaaroverzicht 2013

Balans 1-1-2013 Debet Credit 31-12-2013
Bank € 2.192,70 € 11.746,05 € 11.031,37 € 2.907,38
Kas € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00
Totaal € 2.292,70 € 11.746,05 € 11.031,37 € 3.007,38

Activiteiten Inkomsten Uitgaven Realisatie
bankkosten&rente € 0,00 € 97,91 € 97,91-
donatie € 491,00 € 0,00 € 491,00
Groene Golf € 4.236,75 € 4.173,67 € 63,08
internet € 0,00 € 418,12 € 418,12-
kantoorhuur € 0,00 € 191,00 € 191,00-
Overig € 0,00 € 30,00 € 30,00-
Scholing € 1.085,00 € 1.453,00 € 368,00-
subsidie € 0,00 € 0,00 € 0,00
telefoon € 0,00 € 0,00 € 0,00
Trainingen € 4.796,00 € 3.947,55 € 848,45
Treffen € 1.137,30 € 720,12 € 417,18
Totaal € 11.746,05 € 11.031,37 € 714,68

Toelichting
Kantoorhuur: betreft vergaderruimte in Utrecht voor de kerngroepvergaderingen.

Er is nog voor een bedrag van € 683,21 te betalen.

Scholingskosten: bij 1 boeking vielen de ontvangsten in jaar 2012 en de 
uitgaven in 2013.


