
Jaarverslag Transition Towns Nederland 2014

Overzicht van de belangrijkste activiteiten van Stichting Transition Towns Nederland 

samenstelling en teksten: Inge Kouw en Catharina de Bruin
eindredactie: Paul Hendriksen

Teamweekend Kerngroep 21 t/n 23 november in Sprimont, Ardennen
vlnr: Eveline Reijenga, Mara Linneman, Peter Loomans, Catharina de Bruin, Paul Hendriksen, Lynn 
van Leerzem, Inge Kouw, Bert Groenewold, Sander Assink
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De echte oogst van 2014 vind je niet in dit verslag...

Dit is het jaarverslag 2014 van de landelijke organisatie Transition Towns Nederland. Ons echte 
resultaat is vooral lokaal zichtbaar in het werk van de tientallen lokale transitie-initiatieven die we 
ondersteunen. In de repaircafés die transitiegroepen draaien, de buurttuinen, lezingen en 
bijeenkomsten, energiecoöperaties, lokale voedselprojecten en auto delen. 

Vaak staan lokale TransitionTown-groepen aan de wieg van succesvolle energiecoöperaties, Repair 
Café’s, streekmarkten en andere initiatieven die al snel zelfstandig verder gaan. 

Om een mooi resultaat te noemen:
Buurtmoestuin Biltsche Biet is geboren! 

Joanne, Jorinde en Mirte kwamen via TT de Bilt met elkaar in contact en wilden graag een 
buurtmoestuin opzetten. Tevergeefs zochten zij m.b.v. de gemeente naar een stuk grond. Net toen het
niet meer leek te lukken verscheen er plots via Brigitte Venturi van TT Voordorp een particulier uit De 
Bilt met grond teveel. TT de Bilt had nog wat geld voor zaadjes ed, en zo werd er (in juni!) snel een 
bloeiende buurtmoestuin uit de grond getrokken. Het groepje groeide snel door tot tien mensen met 
wie de grond word bewerkt en de opbrengst gedeeld.
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Doelstelling Transition Towns Nederland
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 3 functies:

1. Transitiedialoog in Nederland faciliteren
● Identiteitsmanagement: inzetten op beeldvorming van Transition Towns die ten goede komt 

aan de beweging in Nederland
● Communicatie, bewustwording, educatie, PR: door positieve beeldvorming mensen 

enthousiast maken om in dialoog te gaan over transitie/duurzaamheid
● Een platform bieden waar mensen ideeën uit kunnen wisselen en inspiratie op kunnen doen 

over transitie

2. Lokale TT's ondersteunen en verbinden

3. Transitienetwerk weven & versterken

Kerngroep 
De kerngroep vergadert samen met het bestuur in kerngroepbijeenkomsten. In de kerngroep zitten 
afgevaardigden van de lokale Transition Town initiatieven zonder last en ruggespraak. Allemaal 
mensen die hun steentje bijdragen in hun eigen lokale TT-groep en vanuit die ervaring samen de 
kerngroep vormen. Binnen het kerngroepoverleg worden beslissingen genomen op basis van het 
sociocratisch model.
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In de loop van het jaar zijn enkele leden teruggetreden en andere toegetreden. 
● Peter Polder (TT De Bilt, medio 2014 afgetreden)
● Inge Kouw (TransitieStad Eindhoven), 
● Émile van Dantzig (TT Heuvelrug) (30 april 2014 is Émile overleden)
● Lynn van Leerzem (DenHaag in Transitie, vanaf het TT Treffen in februari)
● Gerard Rosinga (TT Heuvelrug, vanaf het TT Treffen in februari, januari 2015 uitgetreden)
● Bert Groenewold (TT Groningen, vanaf het TT Treffen in februari)
● Eveline Reijenga (werkgroep Communicatie, vanaf het Ardennen weekend in november)
● Paul Hendriksen (TT Deventer)
● Peter Loomans (Transitie Stad Roermond)
● Catharina de Bruin (Transitie Team Midden Brabant, Transitie naar Veerkracht)

Sommige mensen die de kerngroep hebben verlaten staan op de cc-lijst van de mailwisseling en 
verslagen, omdat zij wel geïnformeerd willen worden (buiten TTLokaal om): 
CC-lijst: Jan van Arkel, Willem Sluys, Hylke Hekkenberg, Jeanine Verhagen, Arjan de Vries, Helmut 
Steeman, Ina Sabanoglu, Peter Polder, Tara Notenbomer

Bestuur 
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit:

● Paul Hendriksen (voorzitter)
● Peter Loomans (penningmeester) 
● Catharina de Bruin (bestuurslid)

Stagiair 
In 2014 tot februari 2015, liep Sander Assink stage bij TT NL. Nadat hij een de bestaande TT 
initiatieven had geïnventariseerd heeft hij vanaf de zomer het idee van regiocoördinatoren uitgewerkt. 
Regiocoördinatoren weten wat er in hun regio speelt, kennen de initiatieven en kunnen de helpende 
hand bieden bij allerlei situaties die zich kunnen voordoen. Natuurlijk hebben regiocoördinatoren korte 
lijntjes met kerngroep en bestuur. Sander heeft deze nieuwe ondersteuningsstructuur in het netwerk 
van de lokale TT-groepen geïntroduceerd en een startgroepje geformeerd om in het westen van het 
land hiermee praktisch aan de slag te gaan.
Sander blijft ook na zijn stage betrokken bij de Regiocoördinatoren.

Verder begeleidde hij een startende TT-groep in Enschede. Sander over het resultaat:
“Het resultaat van deze begeleidingsbijeenkomsten is dat de groep nu een duidelijke visie
heeft,  van  daar  uit  zijn  ze  ook  bezig  gegaan  met  een  praktisch  project.  Namelijk
stadslandbouw in Enschede. Op dit moment zitten ze nog altijd in de voorbereidende fase van
dit  project.  Wel  hebben  ze  al  een  aantal  partners  gevonden  om  dit  mee  te  gaan
bewerkstelligen.”

Ook heeft hij op zijn standplaats bij de Groene Golf in Deventer bijgedragen aan het draaiende 
houden van het secretariaat van TT NL. 

In memoriam Emile van Dantzig
Op 30 april 2014 is ons kerngroeplid Emile overleden. Emile had een belangrijke inbreng met zijn 
positieve energie in de kerngroep. Namens stichting Transition Towns Nederland is Catharina bij de 
herdenkingsdienst in Bilthoven geweest. Tijdens het Ardennenweekend hebben we verhalen verteld 
en een kaars aangestoken ter nagedachtenis.

Overleg 
Kerngroep en bestuur overleggen gezamenlijk en besluiten gezamenlijk in de 
kerngroepbijeenkomsten.
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In 2014 zijn er 8 kerngroepvergaderingen geweest. Ongeveer elke zes weken was er een vergadering.
Er is een jaarlijks vergaderschema, zodat iedereen rekening kan houden met deze data. 

● Zaterdag 11 januari 2014
● Zaterdag 8 februari 2014
● zaterdag 15 maart 2014
● zaterdag 17 mei 2014
● zaterdag  6 juli 2014
● zaterdag 16 augustus 2014
● zaterdag 4 oktober 2014 bij Het Landhuis in Maastricht
● zaterdag 8 november 2014 bij 't Lapp in Lelystad

kerngroepoverleg en bezoek bij het Landhuis in Maastricht in oktober 2014

Besproken onderwerpen
● We hebben de Anbi-status aangevraagd en gekregen.
● Secretariaat, wat zijn de taken van een secretariaat, hoe kunnen we die taken zonder echt 

secretariaat toch opvangen, dit is een lopende discussie.
● Huisvesting TTNL, hebben we een eigen locatie nodig en kunnen we die betalen? TT 

Deventer heeft ons ook dit jaar weer gehuisvest in het gebouw van De Groene Golf, waarvoor 
we erg dankbaar zijn. Helaas ontbreken ons nog steeds de middelen om huur te betalen.

● Huishoudelijk reglement opgesteld.
● We hebben veel gesproken over de donateurscampagne en hoe die onder de aandacht te 

brengen. Enkele maanden na het TT Treffen 2014 hebben we geconstateerd dat onze 
inspanningen weinig resultaten hebben opgeleverd. We hebben nu 4 donateurs, nog niet eens
genoeg om de website mee in de lucht te houden. We hebben besloten de werving even op 
een lager pitje te zetten.

● Werving nieuwe trainers voor de trainersgroep heeft negen sollicitanten opgeleverd. Na een 
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brievenselectie en gesprekken zijn Mara Linnemann en Wouter Ram tot de trainersgroep 
toegetreden. Wouter heeft zich een aantal maanden later alsnog teruggetrokken wegens een 
verschuiving in zijn persoonlijke prioriteiten.

● In april hebben we een dag besteed aan de beeldvorming en uitstraling van TTNL. De 
uitwerking hiervan is terug te vinden in het communicatieplan* waarvan Eveline Reijenga de 
trekker is.

● Website: nadat Barry Voeten en Antoine Martens aangaven dat ze als webhosters wilden 
stoppen hebben we werkgroepleden geworven voor een werkgroep Website. We kregen 
behoorlijk veel reacties en met name Jasper Gremmen is nu actief met het in de lucht houden 
van de huidige website. Op termijn willen we onderzoeken of de huidige site vervangen kan 
worden door een Wordpress-site zoals die door andere landelijke hubs, bv Portugal wordt 
gebruikt. Daarnaast hebben we het aanbod gekregen om het transitieplatform ttheuvelrug.nl 
over te nemen. In eerste instantie leek dit een goed idee. Bij nader inzien is die toch minder 
geschikt om landelijk uit te rollen, heeft het geen prioriteit gekregen op de actielijst en 
ontbreekt het dus aan aandacht en menskracht. We bedanken Gerard Rosinga en alle andere
betrokkenen vanuit TT Heuvelrug voor alle tijd en geduld die ze hier in hebben gestoken.

Trainingen vanuit TT Nederland
● Er heeft in april één Basistraining ‘Zaaien’ plaatsgevonden in De Groene Golf in Deventer, 

waaraan 26 mensen deelnamen. De training werd verzorgd door Paul Hendriksen en Tara 
Notenbomer.

● Verder zijn er vier workshops-op-maat georganiseerd voor de lokale TT-groepen in Den Haag,
Eindhoven, Wageningen en Deventer.

● De trainersgroep had graag meer trainingen willen geven in 2014. Zo stonden er nog een 
Sprekerstraining en de Vervolgtraining ‘Bloeien’ op de rol, maar die zijn bij gebrek aan 
voldoende deelnemers gecancelled. Belangrijke oorzaak van het geringe aantal 
aanmeldingen lag bij het op voor de werving belangrijke momenten haperen van de landelijke 
website en de daaraan gekoppelde nieuwsbrief. De trainersgroep bezint zich op 
mogelijkheden om onafhankelijker te worden van deze (technische) risicofactor.

Het landelijk Transition Town Treffen
1 en 2 februari 2014 in De Groene Golf bij TT Deventer. Wij bedanken iedereen die geholpen heeft om
dit tweedaagse Treffen tot een succes te maken, nogmaals voor hun inspanningen. Uitgebreide 
verslagen staan op de website: Dag 1 en Dag 2.

Kerngroep weekend in de Ardennen
Van 21 tot 23 november is de kerngroep van Transition Towns Nederland bij elkaar gekomen in de 
Ardennen. We hebben teruggeblikt, gereflecteerd, gewaardeerd en stilgestaan bij het afgelopen jaar. 
Zondag was er aandacht voor de doelen van 2015 en welke onderwerpen we komende tijd gaan 
oppakken als team. Lees het sfeerverslag op de website www.transitiontowns.nl of op  
www.catharinadebruin.nl. 

Website en Social Media
De website www.transitiontowns.nl is 65.501 keer bezocht in 2014. Meest bekeken pagina’s zijn 
onveranderd die over de lokale groepen. Er zijn 32 nieuwe artikelen op de website gepubliceerd. De 
Facebook-pagina werd in toenemende mate gevonden door het surfende publiek, evenals onze 
tweets.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief Transitie Nieuws is in 2014 helaas onregelmatig verschenen. Dit is te wijten aan 
haperende software en een periode van instabiliteit in de hosting van de site. Inmiddels gaat 
TransitieNieuws weer op de 7e van elke maand naar de abonnees.

    
Jaarverslag Transition Towns Nederland 2014          pagina 6

http://transitiontowns.nl/archief/19608
http://www.transitiontowns.nl/
http://www.catharinadebruin.nl/
http://transitiontowns.nl/archief/19542
http://transitiontowns.nl/archief/19615


TT Lokaal is een googlegroup waar informatie wordt gedeeld over zaken die te maken hebben met 
lokale, regionale en landelijke transitie onderwerpen. Ook worden de notulen van de 
kerngroepvergaderingen hier geplaatst en delen sommige initiatieven hier hun nieuwsbrieven. Lid 
worden kan in principe iedereen die actief is in een lokaal TT-initiatief.

Publiciteit
Paul Hendriksen heeft namens TT NL de brief aan het ABP i.v.m. desinvesteren in fossiele 
brandstoffen ondertekend en hierover deelgenomen aan een landelijk overleg met ca 20 andere 
organisaties.

Natuurlijk verschenen er artikelen in heel veel lokale media. Landelijk verscheen er onder meer een 
mooi artikel in het 4e nummer van glossy tijdschrift Cashew Stadstuinieren, na te lezen op 
http://cashewstadstuinieren.nl/transition-towns-lokaal-de-wereld-verbeteren/ . 

Netwerken
● ECOLISE, een internationaal netwerk waarin Paul Hendriksen participeert namens TT NL.
● De National Hubs Meeting in Kopenhagen in september werd bijgewoond door Lynn van 

Leerzem.
● Catharina de Bruin is lid van de International Inner Transition group.
● Lynn van Leerzem zit in de werkgroep Parijs 2015.
● Peter Loomans en Paul Hendriksen hebben contacten met Nederland Fossielvrij, IVN, 

Milieudefensie en Greenpeace.

Subsidies
● Eind 2014 hebben we subsidie aangevraagd bij Transition Network (TN), dat op zijn beurt via 

diverse fondsen en gulle gevers middelen ter beschikking heeft om de National Hubs op 
diverse terreinen financieel te ondersteunen. We hebben subsidie toegewezen gekregen voor 
reiskosten naar de National Hubs Meeting in Kopenhagen, voor de organisatie van het TT 
Treffen in 2015 en organisatiekosten in verband met de opzet van de ondersteuningsstructuur
met de Regiocoördinatoren. 

● Verder kregen we geld van TN voor het naar het Nederlandse vertalen van het succesvolle 
Britse REconomy-project. Namens TTNL maakte Paul Hendriksen deel uit van een groep van 
TT-ers uit 5 landen (naast Nederland waren dat Groot-Brittannië, Kroatië, Letland, België en 
Italië), die maandelijks per skype overleg voerde en werkte aan de vertaalslag van het 
REconomy-project in die verschillende landen. Als resultaat hiervan is door een Nederlands 
projectgroepje een plan gemaakt op basis waarvan we verwachten een Nederlandse versie 
van REconomy landelijk gefinancierd en anderszins ondersteund te kunnen krijgen. Ook is er 
een case-study in de maak waarin een aantal aansprekende Nederlandse voorbeelden van 
Transitie-ondernemingen worden beschreven. Binnenkort zullen die worden gepubliceerd op 
een speciale website: REconomie.nl.

● Tot slot ontvingen we van de provincie Overijssel nog een subsidie om het Britse project 
Transition Streets te vertalen en uit te testen. Het werk daarvoor wordt in 2015 ter hand 
genomen.

Financiën
Eind 2013 is een prioriteitenlijstje afgesproken voor de besteding van donaties en andere inkomsten.
1) Reiskostenvergoedingen van kerngroepleden en trainers die daar om vragen;
2) Website, huur, secretariaat, vergader- en kantoorkosten;
3) Over de prioritering van de andere kostenposten zoals communicatie, trainingen beslissen we 

later als er ook inkomsten zijn.

Tot en met mei 2014 heeft TT NL huur betaald voor de ruimte in De Groene Golf die zij reeds langer 
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gratis mochten gebruiken. Dit werd gefinancierd vanuit de financiering voor het REconomy-project. 
Omdat we onvoldoende donateurs hebben weten te werven, heeft TT Deventer aangeboden dat we 
tot eind 2014 de ruimte gratis mochten blijven gebruiken. Deze afspraak wordt in 2015 gecontinueerd.

Reiskosten zijn in 2014 vergoed aan kerngroepleden die daarom vroegen. Een andere kostenpost 
was de website. 
Het financieel jaaroverzicht bevat daarnaast veel doorboekingen, wat het beeld vertroebelt. Zolang 
ons secretariaats-onderkomen De Groene Golf (TT Deventer) nog geen zelfstandige rechtspersoon 
was, heeft TTNL dit initiatief namelijk geholpen door tijdelijk de betalingen voor gas, elektra en water 
via de bankrekening van TTNL te laten verlopen.

Financieel jaaroverzicht 2014

Balans 01-01-2014 Debet Credit
31-12-
2014

Bank € 2.907,38 € 15.845,01 € 15.329,61 € 3.422,78
Kas € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal € 2.907,38 € 15.845,01 € 15.329,61 € 3.422,78

Activiteiten Inkomsten Uitgaven Realisatie
Donateurscampagne afdrachten € 0,00 € 95,00 € 95,00-
Donateurscampagne fee en adm. € 0,00 € 161,35 € 161,35-
Donaties € 649,64 € 0,00 € 649,64
Fondsen NL en internationaal. € 7.094,24 € 7.094,24 € 0,00
Overhead kantoorkosten € 3.993,18 € 4.762,39 € 769,21-
Overige € 1.039,79 € 691,26 € 348,53
Reiskosten € 97,84 € 459,80 € 361,96-
Training & opleiding € 3.230,00 € 2.224,17 € 1.005,83
Totaal € 16.104,69 € 15.488,21 € 616,48

Toelichting:
1) Fondsen NL en internationaal betreft subsidies die voor twee projecten zijn ontvangen. Dit 
geoormerkte projectgeld kan dus niet vrij ingezet worden.
2) De Overhead kantoorkosten zijn erg hoog, dit komt voornamelijk doordat rekeningen voor gas, 
licht, water en telefonie van TT Deventer via de rekening van TT NL lopen. Verder betreft het 
voornamelijk website kosten en kosten vergaderruimte.
3) Overige betreft m.n. kosten en inkomsten m.b.t. Het TT Treffen 2014.
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*Communicatie
Tijdens een aantal sessies heeft de landelijke kerngroep de functies, identiteit, doelstelling, strategie 
en doelgroepen van TT NL nog eens kritisch tegen het licht gehouden, met in het achterhoofd de 
vraag ‘Als we helemaal opnieuw zouden beginnen, zouden we het dan weer precies hetzelfde doen?’ .
Deze sessies boden de bouwstenen voor een nieuw communicatieplan, wat we in 2015 verder 
uitwerken en gaan implementeren. Hieronder volgen op de genoemde onderdelen de uitkomsten van 
de Communicatie-sessies:

Functies TTNL
1. Informatie voor andere TT initiatieven; nationaal aanspreekpunt
2. Helpen bij de start
3. Helpen bij doorstart
4. Delen van internationale netwerkkennis
5. Interactie – gesprek op gang brengen
6. voorbeeldfunctie door best practizes

Identiteit - kernwaarden
● Oplossingsgericht  
● Samen  
● Catalyserend  
● Vernieuwend  
● Laagdrempelig  
● Inclusief (geen hokjes)

Doelstelling output
● Zichtbaarheid van TTNL vergroten door:

○ Activiteiten  
○ Evenementen van TTNL
○ Social media
○ Mediacontacten

● Zichtbaarheid van de transitie vergroten door: 
● Organisaties en initiatieven 
● Evenementen  en activiteiten

Doelstelling input
● Deelname doelgroepen vergroten door:

○ Evenementen van TTNL
○ Social media

● Betrokkenheid doelgroepen vergroten door:
○ Activiteiten & evenementen

● Externe organisaties versterken en een platform bieden
● Betaalbare opdrachten doen 

Doelgroepen en boodschap
● media: wij zijn een interessante beweging en belangrijk met zichtbare impact op samenleving
● TT-initiatieven NL: samen maken we Nederland mooier
● internationale netwerk: we ondersteunen elkaar en werken aan hetzelfde doel
● andere transitieorganisaties: samen staan we sterker
● andere buurtorganisaties en burgerinitiatieven (thuisafgehaald): samen werken we aan een 

mooie buurt
● burgers: we kunnen op een leuke manier er samen een mooie buurt en wereld van 

maken (hoofd, hart, handen)
● overheden: samen staan we sterker

Communicatieplan
● taken/rollen binnen communicatie: bewaken en beheren identiteit belangrijk
● Veel meer interactief, blog, nieuws, contact andere initiatieven
● Vergelijkbaar/inspirerend: duurzamedorpennetwerk
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Contact

Transition 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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