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Algemeen

Oprichting Clintel

De stichting Climate Intelligence (Clintel) is opgericht op 8 maart 2019, 
gevestigd en kantoorhoudend aan de Zekeringstraat 41 (1014 BV) te 
Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
74226746. Het kantoor van Clintel is bereikbaar via het e-mailadres  
office@clintel.org. 

De oprichters zijn emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en 
 wetenschapsjournalist Marcel Crok. De missie van Clintel is het genereren 
van kennis over en inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van 
klimaat verandering en het klimaatbeleid dat hierop betrekking hee

Doel van Clintel

De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van klimaatonderzoek 
vanwege klimaatverandering en het klimaatbeleid dat daarop betrekking 
heeft. Clintel tracht dit te realiseren door:
• helder en transparant te communiceren over feiten en veronderstellingen
• het stimuleren van publiek debat
• het uitvoeren van onderzoeksjournalistiek werk
• te fungeren als (inter)nationale ontmoetingsplaats voor wetenschappers
• het doen van wetenschappelijk onderzoek

Bestuur

Het Bestuur van Clintel bestaat uit de volgende bestuursleden:
• de heer Kees de Groot (voorzitter)
• mevrouw Karin van Egmond (secretaris)
• de heer Frank Slisser (penningmeester)

Het bestuur komt in de regel tweemaal per jaar bijeen. Bestuursleden 
ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden, 
behoudens een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten of 
andere kosten. 

Personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst en draait grotendeels op de 
belangeloze inzet van vrijwilligers en betrokkenen. Er is sprake van een 
tweehoofdige leiding, die integraal verantwoordelijk is voor zowel het 

Marcel Crok

Guus Berkhout
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interne als externe functioneren van de stichting. Wel heeft een afbakening 
van aandachtsgebieden plaatsgevonden ten aanzien van:
• de wetenschappelijke en onderzoekskant van het klimaatbeleid  

(de heer G. Berkhout)
• de journalistieke kant van klimaatverandering en het klimaatbeleid  

(de heer M. Crok)

Het beheer en de administratie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid 
van laatstgenoemde persoon.

Privacy

Clintel hecht veel waarde aan het waarborgen van de privacy en gaat daarom 
zorgvuldig om met de binnen de stichting geregistreerde persoonsgegevens 
van alle donateurs, relaties en betrokkenen. Persoonsgegevens worden 
verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).

Op grond hiervan is door het bestuur een privacy statement vastgesteld, dat 
de verwerking regelt van alle door of vanwege Clintel verwerkte persoons-
gegevens van medewerkers en relaties van Clintel, vrienden van Clintel, 
donateurs, bezoekers van de website Clintel.nl en personen die direct con-
tact hebben (gehad) met Clintel.
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Doel, missie en visie

Stichting Clintel accepteert dat het klimaat verandert (dat heeft het altijd 
gedaan en zal het ook altijd blijven doen) en erkent ook dat de mens daarin 
een rol speelt. Maar hoe groot is die rol van de mens en zijn de veranderin-
gen die we waarnemen problematisch? 

Clintel publiceerde in 2019 de World Climate Declaration (eind 2020  
ondertekend door 850 wetenschappers en experts, zie www.clintel.org)  
met als hoofdboodschap “er is geen klimaatcrisis” (“There is no climate 
emergency”).

Clintel stelt kort gezegd dat de vele metingen die er inmiddels beschikbaar 
zijn geen zorgwekkend beeld laten zien. Integendeel, Clintel pleit daarom 
voor een betere empirische onderbouwing van diverse beweringen over 
klimaatverandering en voor een meer rationele, pragmatische houding ten 
aanzien van het klimaatbeleid. 

Clintel onderneemt daarbij verschillende acties: rapporten, wetenschappe-
lijke artikelen en opiniestukken publiceren, lezingen geven, (buitenlandse) 
sprekers uitnodigen en bijeenkomsten organiseren. 

Daarbij is de belangrijkste rol van Clintel die van waakhond, zowel op het 
gebied van de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Dus telkens weer 
stellen wij de vraag: maar is het waar? En bij beleid: wat gaat het de burger 
kosten en wat levert het op?

Activiteiten in 2020

Het jaar 2020 stond helaas en uiteraard in het teken van de wereldwijde 
corona pandemie. Van januari t/m maart organiseerden we nog bijeen-
komsten in het land (Clintel Kamers). In maart spraken Berkhout en Crok 
nog op een bijeenkomst van het Irish Climate Science Forum in Dublin. 
Daarna lag alles stil.

Guus Berkhout houdt zich vooral bezig met het coördineren van het inter-
nationale netwerk van Clintel (ambassadeurs in 23 landen) en met het 
werven van ondertekenaars voor de World Climate Declaration. Het aantal 
ondertekenaars groeide gestaag in 2020. Berkhout werkt om niet voor de 
stichting. Marcel Crok coördineert alle projecten die in Nederland spelen. 
Hij werkt parttime en op freelance basis voor Clintel. Yvonne Rijnenberg is 
een onmisbare vrijwilligster geworden die Clintel helpt bij de communicatie, 
boekhouding en administratie. 

Jaarverslag
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Open brieven

Guus Berkhout verstuurde namens Clintel meerdere open brieven, o.a. aan 
Mark Rutte (over klimaat- en energiebeleid) en aan de KNAW (Sluit geen 
wetenschappers met een andere visie uit). Een derde open brief had als 
boodschap: “Vecht tegen virus, niet tegen CO2”.

Guus Berkhout en Marcel Crok werkten mee aan een uitzending van KRO-
NCRV programma Pointer. De makers van het programma bleken er niet echt 
op uit te zijn om een gebalanceerde aflevering te maken en beschuldigden 
Clintel er onder andere van gefinancierd te worden door de olie-industrie. 
Online hebben we deze aantijging meteen weersproken.

We publiceerden verder een Energievisie, Energia Renovabilis, die gratis is te 
downloaden op onze Nederlandstalige website.

RES in Beeld

Een relatief groot project was de lancering van de website RES in Beeld. 
RES staat voor de Regionale Energiestrategie en is onderdeel van het 
Klimaatakkoord. De overheid heeft Nederland in dertig regio’s opgedeeld, 
die elk moeten bijdragen aan de opwekking van duurzame stroom. In de 
praktijk betekent dat óf zon óf wind. Vaak krijgen bewoners pas in een laat 
stadium te horen dat er plannen zijn voor windmolens of zonneparken. RES 
in Beeld heeft een heel simpel doel: het letterlijk in beeld brengen van de 
plannen. Burgers kunnen foto’s van hun omgeving sturen als daar plannen 
zijn voor wind of zon. Wij monteren dan de molens en/of zonneparken in de 
foto. Tientallen burgers hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt. De site 
wordt vooral gerund door Willem Joustra. Hij heeft ervaring met windplan-
nen vanuit zijn rol als Statenlid in de provincie Utrecht alsmede als wethou-
der in de gemeente Wijk bij Duurstede. Die functies had Joustra niet meer 
toen hij aan RES in Beeld begon.

www.clintel.nl

Clintel’s Integrale Energievisie

‘Energia Renovabilis’

Stap voor Stap naar een Duurzame Energievoorziening

Climate Intelligence Foundation
Amsterdam, oktober 2020

Tweede druk
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Financieel beleid

Het financieel beleid van Clintel is erop gericht jaarlijks een sluitende exploi-
tatie te realiseren en daarbij te opereren vanuit een gezonde financiële posi-
tie. Dit draagt bij aan onze continuïteit en biedt daarnaast mogelijkheden om 
te investeren in de verdere ontwikkeling van de stichting.

Makkelijk zal dit niet zijn, omdat Clintel afhankelijk is van donateurs en ter 
behoud van haar onafhankelijkheid vooralsnog geen bijdragen accepteert 
van de overheid en ook niet van grote bedrijven die directe belangen hebben 
in de energiewereld. 

Financieel beheer

Los van de (financiële) omvang van de stichting is het bestuur van mening 
dat te allen tijde een deugdelijk en betrouwbaar financieel beheer dient te 
worden gewaarborgd. Financiers en donateurs hebben er recht op dat ter 
beschikking gestelde gelden aan de stichting, hoe klein ook, op een recht-
matige en verantwoorde wijze aan de doelstellingen van Clintel worden 
besteed.

Hiertoe wordt door het bestuur een model ‘Huishoudelijk reglement 
Stichting Clintel’ gehanteerd, waarin taken en bevoegdheden van het bestuur 
en management nader zijn uitgewerkt, Tevens wordt een ‘Model financieel 
statuut van de Stichting Clintel’ gebruikt. Hierin zijn nadere bepalingen 
opgenomen met betrekking tot het financieel beheer, waaronder de regeling 
van (betalings)bevoegdheden, de afhandeling van facturen, de verwerking 
van giften en donaties, de administratievoering  en diverse procedurele 
regelingen.

Opzet financieel verslag

Hoewel niet verplicht, heeft de stichting Clintel besloten het financieel 
verslag (waarin opgenomen de jaarstukken) op te stellen conform Titel 9, 
Boek 2 BW en in het bijzonder de voorschriften van de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Organisaties. Het betreft hier 
richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende organisaties. De Richtlijn 650 
beoogt inzicht te verschaffen in de verwerving van fondsen en de daadwer-
kelijke besteding aan het doel waarvoor de fondsen zijn geworven. 

De opzet van de ‘Staat van baten en lasten’ is zodanig gekozen, dat een zo’n 
volledig mogelijk beeld kan worden verkregen van de baten en lasten ver-

Financieel verslag
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band houdende met alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van 
de stichting zijn uitgevoerd. Daar waar projectmatige (onderzoeks)activitei-
ten worden uitgevoerd, zullen deelbegrotingen worden opgesteld teneinde 
de beheersbaarheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Baten en lasten 2020

De exploitatie over 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 4.953,-. Het 
is lastig om een goede begroting te maken. De inkomsten van de stichting 
zijn zeer onzeker. De begroting ging uit van een aanzienlijk hogere bijdrage 
van de hoofdsponsor Niek Sandmann. Deze heeft echter besloten alleen 
specifieke projecten te financieren en geen algemene bijdrage op jaarbasis 
beschikbaar te stellen. De hoofdsponsor stelt daarnaast wel gratis het Clintel 
kantoor in Amsterdam beschikbaar, waardoor kantoorkosten tot een mini-
mum beperkt kunnen worden. Donaties komen daardoor direct ten goede 
aan de projecten.

Balanspositie 

De stichting is in 2019 vanaf nul begonnen en heeft geen specifieke bezittin-
gen en schulden. Er zijn geen materiële activa, auto’s, voorraden en er wordt 
ook geen kas aangehouden. De kantoorruimte wordt om niet aan de stich-
ting ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn door de stichting geen schulden 
(financieringen, leningen e.d.) aangegaan. De balans bestaat derhalve voor-
namelijk uit het saldo van de bankrekening per 31 december 2020 en de op 
deze datum nog te ontvangen en te betalen bedragen.

Het voordelig resultaat over 2020 zal worden gebruikt om een beperkte 
financiële buffer op te bouwen om toekomstige fluctuaties en mogelijke 
tegenvallers in de exploitatie te kunnen opvangen. Het bestuur denkt hier 
een bedrag van maximaal € 10.000,- voor nodig te hebben.
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De exploitatie over 2020 resulteert in een voordelig saldo van € 4.953,-. 
Onderstaand zal een beknopte toelichting worden gegeven op de belang-
rijkste baten en lasten.

Sponsorbijdragen

Door de heer Niek Sandmann is in 2019 besloten aan de stichting Clintel 
een sponsorbijdrage ter beschikking te stellen ter grootte van € 500.000,-, 
in principe in jaarlijkse tranches. Met de sponsor is overeengekomen dat 
de daadwerkelijke sponsoring zal plaatsvinden op basis van specifieke te 
bekostigen projecten en/of uitgaven.
Over 2020 is in dit kader een totaalbedrag ontvangen van € 32.000,-. 

Vrienden van Clintel

Donateurs kunnen zich als vriend verbinden aan Clintel met een donatie 
van € 100,- per jaar. Als Vriend van Clintel krijg je alle publicaties als eerste, 
word je (gratis) uitgenodigd voor alle bijeenkomsten en ondersteun je het 
belangrijke werk van Clintel. Jaarlijks organiseert Clintel een speciale bij-
eenkomst voor alle vrienden. In 2020 kon deze bijeenkomst – die al gepland 
was – vanwege Covid19 niet doorgaan. In 2020 is het aantal Vrienden van 
Clintel verder gegroeid naar bijna 150.

Donaties particulieren en overige

In 2020 heeft Clintel diverse donaties van particulieren ontvangen, geza-
menlijk ruim € 12.000,-. Een Nederlandse stichting doneerde € 15.000,-. 
Vanuit het Europees Parlement kwam een vergoeding van € 10.000,- voor 
het schrijven van een essay over Europees klimaatbeleid. 

Besteed aan doelstellingen

Het grootste deel van het budget is besteed aan het opzetten en vullen van 
de website RES in Beeld. Daarnaast is er eind van het jaar gewerkt aan een 
essay (Onnodige Klimaathaast) dat begin 2021 is verschenen. Ook ging er 
budget naar het schrijven van content voor de overige twee websites van 
Clintel, Clintel.nl en Clintel.org.

Toelichting baten en 
lasten 2020
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Kosten beheer en administratie

Uitgangspunt voor Clintel is dat slechts de minimaal noodzakelijke  kosten 
aan beheer en administratie worden uitgegeven. Via de vrijwillige en 
belange loze inzet van vele betrokkenen (en met name Yvonne Rijnenberg) 
kan dat worden gerealiseerd. 
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De inventaris van de stichting is gewaardeerd tegen een vast bedrag van 
€ 0,-. Hetzelfde is van toepassing voor eventuele voorraden, zoals uitge-
brachte rapporten, essays, brochures e.d.

De liquide middelen bestaan uit de banksaldi. Vooralsnog wordt één bankre-
kening aangehouden bij de ING. Er zijn geen kasmiddelen.

Per 31 december bestaat nog een aantal te ontvangen posten (debiteuren en 
nog te ontvangen baten) die geheel in het volgende verslagjaar zijn afgewik-
keld.

Het voordelig resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve van 
de stichting en vormt een buffer voor toekomstige onvoorziene omstandig-
heden. 

Per 31 december bestaat nog een aantal te betalen posten (crediteuren en 
nog te betalen kosten), die geheel in het volgende verslagjaar zijn afgewik-
keld.

Vaststelling

Door het bestuur van de stichting Clintel is het financieel verslag 2020 
(onderdeel uitmakend van het jaarverslag 2020) vastgesteld op 18 augustus 
2022.

Toelichting balans per 
31 december 2020
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Bijlagen
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Staat van baten en lasten 2020 stichting Clintel

2020 REALISATIE 2020 BEGROOT 2019 REALISATIE

€

Baten

Baten van particulieren

• sponsorbijdragen N. Sandmann 32.000,00 120.000 60.725,00

• donaties Vrienden van Clintel 14.505,00 15.000 8.000,00

• donaties particulieren 12.110,00 10.000 11.290,00

Baten van bedrijven 2.745,00 1.000 7.650,00

Baten van subsidies en overheden 0,00 0 0,00

Baten van andere organisaties zonder winststreven 15.000,00 0 11.063,00

Overige baten

• vergoeding publicaties 9.975,00 0 5.000,00

• vergoeding lezingen 0 819,00

• baten overige activiteiten

Som van de baten 86.335,00 156.000 104.547,00

Lasten

Besteed aan doelstellingen

• essaybundel ‘Benutten van klimaatverandering’ 12.881,00

• essay Onnodige klimaathaast/Undue Climate Haste 10.000,00 45.000

• Hittegolvenproject 0 14.000,00

• Clintels Energievisie Energia Renovabilis 6.000,00

• content voor website Resinbeeld.nl 12.000,00 15.000

• content voor website Clintel.nl 5.768,17 15.000

• content voor website Clintel.org 5.000,00 15.000

• World Climate Declaration 6.000,00 10.000 12.893,00

• organisatie Clintel kamers 4.310,45 10.000 6.142,00

• internationale lezingen 2.000,00 9.000 3.976,00

Bijlage 1
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2020 REALISATIE 2020 BEGROOT 2019 REALISATIE

Oprichtingskosten 0,00 30,702,00

Organisatie- en uitvoeringskosten

• ontwerp en vormgeving 4.399,37 6.000 1.183,00

• bouw en onderhoud websites 16.808,70 20.000 3.291,00

• organisatiekosten 0,00 1.500 0,00

Wervingskosten 5.664,01 5.000 14.375,00

Kosten beheer en administratie

• bestuurskosten 260,00 500 131,00

• kantoorkosten 2.652.36 2.500 459,00

• administratiekosten 0,00 500 290,00

• computerkosten 0,00 500 406,00

Som van de lasten 80.863,02 155.500 100.729

Saldo voor financiële baten en lasten 5.471,98 500 3.818,00

Saldo financiële baten en lasten 518,85 500 42,00

Saldo van baten en lasten 4.953,13 0 3.776,00

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Toevoeging/onttrekking aan eigen vermogen 4.953,13 0 3.776,00

(VERVOLG VORIGE PAGINA)
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Balans per 31 december 2020 stichting Clintel

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

Materiele vaste activa Eigen vermogen

Boekwaarde inventaris 0 0 Algemene reserve 3.776 0

Resultaat lopend jaar 4.953 0

Liquide middelen Voorzieningen

Kas 0

Bank 5.943 7.729

Voorraden

Voorraad 0 0

Vorderingen Schulden

Debiteuren 0 400 Crediteuren 1.553 4.006

Overlopende posten Overlopende posten

Nog te ontvangen 9.500 7.699 Nog te betalen kosten 5.161 8.045

Vooruitbetaalde kosten 0 0 Vooruitontvangen bijdragen 0 0

Totaal 15.433 15.828 Totaal 15.443 15.828

Bijlage 2
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