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Onderwerp: Kwijtschelding lening Energy Challenges
Status: Verzoek om zienswijze

Geachte voorzitter/leden,
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om kwijtschelding te verlenen van de lening van
€ 372.500,-- en de verschuldigde rente over 2018 van € 5.588,-- aan de Stichting
Energy Challenges uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie
of Staten aan ons kenbaar te maken.

Wij hebben vastgesteld dat deze stichting op dit moment en in de toekomst niet in
staat is om geheel of gedeeltelijk aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen
Tevens beschikt de stichting niet over activa waarmee aan een deel van de verplichtingen voldaan zou kunnen worden. Ook een faillissement van de stichting levert derhalve geen financieel voordeel voor de schuldeisers op, terwijl dan ook de activiteiten
in andere provincies gestaakt zouden moeten worden.
Daarmee is deze vordering dus oninbaar. Om die reden wordt voorgesteld om de
lening (inclusief rente) kwijt te schelden en af te boeken, zodat de formele relatie
tussen de stichting en de provincie Drenthe wordt beëindigd.
De Stichting Energy Challenges is in 2013 opgericht. Doelstelling van de stichting is
om jongeren in de drie noordelijke provincies spelendenrvijs kennis te laten maken met
de mogelijkheden om energie te besparen en op die manier het thema Duurzaamheid
bij hen onder te aandacht te brengen. Dit doet de stichting door het uitvoeren van projecten op scholen, waarbij kinderen concreet aan de slag gaan om het energieverbruik
op hun school in kaart te brengen en maatregelen te bedenken en door te voeren om
dat verbruik te verlagen. De scholen betalen vervolgens gedurende vijf jaar 50% van
de bespaarde energiekosten aan Energy Challenges als vergoeding voor de gemaakte kosten.
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Bijde oprichting in 2013 was startkapitaal nodig. De provincies Fryslân en Drenthe
hebben in de behoefte aan kapitaal voorzien door het verstrekken van een kredietsubsidie van respectievelijk € 300.000,-- en € 372.s00,--. voor deze vorm is gekozen
omdat het de verwachting was dat de stichting in staat zou zijn om in drie jaar tijd haar
leningen uit het resultaat uit bedrijfsvoering te kunnen aflossen. De provincie Groningen heeft in de afgelopen jaren subsidies verleend aan Energy Challenges van in
totaal€ 92.000,--.
ln de afgelopen jaren is gebleken dat de stichting tot op zekere hoogte succesvol is
geweest in haar activiteiten. sinds 2013 hebben er 70 scholen in Drenthe deelgenomen met in totaal 15.500 leerlingen. Daarbij is gemiddeld zo'n 12,5o/o bespaard
op de energierekening van scholen, maar de financiële resultaten bleven ver achter bij
de verwachting. om die reden is begin 2018 de leningovereenkomst aangepast om
Energy Challenges meer tijd te geven om aan haar aflossingsverplichtingen te kunnen
voldoen. verder heeft de New Energy coalition in 201g een lening van € 25.000,-verstrekt om liquiditeitsproblemen op te vangen.
lnmiddels is gebleken dat de stichting in geen enkel toekomstscenario in staat is de
verstrekte leningen af te lossen. Daarom verzoekt de stichting nu haar schuldeisers
om kwijtschelding van de lening.

Bijhet opmaken van de Jaarrekening20lS is reeds een voorziening getroffen vanwege de oninbaarheid van de aflossing van de lening. Deze voorziening is gedekt uit
de Reserve opvang revolverend financieren. Bij het verstrekken van de lening aan
Energy Challenges in 2014 is voor het volledige leningsbedrag een financiële reservering gedaan in de Reserve opvang revolverend financieren. De lening blijft daarmee
echter nog wel in stand en invorderbaar.
Gelet op onze constatering dat de stichting niet aan haar betalingsverplichtingen van
rente en aflossing op de lening kan voldoen, zijn wijvoornemens de lening van
€ 372.500,-- en de verschuldigde rente van € s.588,-- aan Energy challenges kwijt te
schelden, onder de voorwaarde dat de andere schuldeisers daar eveneens toe overgaan. Het afboeken van de lening wordt financieel gedekt uit de voorziening die bij het
opmaken van de Jaarrekening 2018 is gevormd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

ns

voorzitter

Bijlage Brief van de stichting Energy chailenges d.d. 2l januari 2019 aan Gedeputeerde staten van Drenthe waarin om kwijtschelding wordt verzocht

Stichting Energy Challenges
Kranepoort
Kraneweg 13-15
9718 JC Groningen
info@energychallenges.nl
www.energychallenges.nl
KVK 58765107
BTW NL853171713B01
Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe
T.a.v. Dhr. W. Ten Kate
Postbus 122
9400 AC Assen
Groningen
Betreft

: 21 januari 2019
: Verzoek tot kwijting van lening Energy Challenges

Geachte College van Gedeputeerde Staten,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende;
Energy Challenges is hét energieproject waar bewustwording door gedrag en techniek
samenkomen en jongeren het verschil maken! Jongeren op Basis- en Voortgezet onderwijs
worden uitgedaagd om als ‘eigenaar van de energierekening’ op eigen wijze campagne te
voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Spelenderwijs ontdekken
jongeren hun talenten en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid,
energie en techniek.
In 2013 hebben Stichting Energy Challenges en de Provincie Drenthe een overeenkomst
afgesloten in de vorm van een kredietsubsidie om de Energy Challenges in Drenthe mogelijk
te maken.
Uitgangspunt voor deze overeenkomst waren:
• Scholen nemen deel aan Energy Challenges en delen gedurende 5 jaar de helft van
de gerealiseerde energiebesparingen.
• Scholen worden voorzien van technieken om de energieverbruiken real time te
kunnen volgen.
• Scholen krijgen een uitgebreide technische scan en erkend maatwerkadvies om
technische verduurzaming inzichtelijk en mogelijk te maken.
• Er is een eigen projectteam in Drenthe.
• Er is een revolverend fonds op basis van een kredietsubsidie ter grootte van €
372.500 tegen een rentevergoeding van 2%.
Resultaten
• Sinds 2013 hebben er 70 scholen in Drenthe deelgenomen aan Energy Challenges
Drenthe. In totaal zijn 15.500 leerlingen betrokken bij de campagne in Drenthe,
waarvan een aantal leerlingen meerdere jaren. Daarbij is gemiddeld zo’n 12,5 %

•

•
•

bespaard op de energierekening van scholen. Dit is voor scholen een geweldig
resultaat.
Energy Challenges is ook actief in de provincies Groningen, Friesland, Noord
Holland, Utrecht en de regio Twente op basis van eigenstandige financiering.
Daarnaast is het concept Energy Challenges overgenomen als The International
Energy Challenges in de vorm van het North Sea Region Interreg project 2IMPREZS.
Tot aan 1-9-2018 hebben wij alle renteverplichtingen aan de provincie Drenthe
voldaan
In bijlage 1 vindt u de resultaten zoals die ook in de subsidieverantwoording zijn
gebruikt en goedgekeurd.

Een aantal zaken vallen op:
•
•
•
•
•
•

Het gekozen verdienmodel met een voorinvestering door Energy Challenges en
gedurende 5 jaar een vergoeding op basis van 50% van de gerealiseerde
besparingen bleek financieel niet haalbaar voor de scholen.
Een totaalpakket van campagne, techniek en maatwerkadvies is niet op elke school
noodzakelijk.
De keuze voor een aparte organisatie voor alleen de Provincie Drenthe is te
kostbaar.
Doorontwikkeling van het concept is noodzakelijk gebleken. Het businessmodel is
aangepast waarbij de scholen deelname aan Energy Challenges betalen en de
gerealiseerde besparing zelf behouden.
Alleen het product Energy Challenges uitvoeren is te kwetsbaar voor de stichting.
Er zijn op dit moment drie partijen waar we een financiële verplichting hebben, dit zijn
de Provincies Drenthe en Friesland alsmede de stichting New Energy Coalition.

Op grond van bovenstaande hebben we een nieuw verdienmodel vastgesteld en in
uitvoering gebracht. Kern van dit model is dat scholen bijdragen voor deelname middels een
cafetariamodel en hun gerealiseerde besparingen kunnen behouden.
Sinds 2016 is ook een structureel overleg ingesteld tussen provincie, directie en Raad van
Toezicht om de voortgang te bewaken en te beoordelen in hoeverre de exploitatie en de
nieuwe leningsvoorwaarden haalbaar zijn. In 2017 is er een nieuwe leningsovereenkomst
afgesloten met de provincie Drenthe op basis van een langere looptijd. Hierbij is
geconstateerd dat het moeizaam zou worden gedurende de looptijd aan de rente- en
aflossingsverplichtingen te voldoen. Dit is recent bevestigd middels de jaarrekening 20172018.
We hebben daarom overwogen te stoppen. De gevolgen hiervan hebben we in kaart
gebracht, met als belangrijkste conclusies:
• De financieringsverplichtingen kunnen niet worden voldaan en de stichting heeft geen
eigen vermogen die naar de schuldeisers kan gaan;
• De campagne 2018-2019 kan niet worden voltooid, waarmee sprake zal zijn van
contractbreuk met deelnemende scholen;

•
•

De voortgang van het internationale project 2IMPREZS komt in het geding,
aangezien de kennis en formule van Energy Challenge drager is van het project;
De formule Energy Challenges zal ernstige schade oplopen, waarmee een mogelijke
doorstart minimaal een jaar vertraging zal oplopen en/of niet meer mogelijk zal zijn.

Gezien de negatieve gevolgen van beëindiging hebben we in overleg met de provincies ook
onderzocht onder welke omstandigheden we wel door kunnen gaan. De wilskracht en
bereidheid om door te gaan is groot. Dit heeft gezien het maatschappelijke belang en succes
immers de voorkeur. Derhalve is een drietal scenario’s uitgewerkt met een doorkijk naar
2021. Op basis hiervan moet worden geconcludeerd dat alleen bij kwijting van alle
financieringsverplichtingen er sprake is van een levensvatbare toekomst voor de Energy
Challenges. De samenvatting van deze scenario’s treft u aan in bijlage.
Verzoek
Gezien bovenstaande verzoeken we u derhalve om kwijtschelding van de lening en alle
daaraan verbonden (financiële) verplichtingen van Energy Challenges, teneinde de
continuïteit te kunnen waarborgen en te voorkomen dat al het moois dat we afgelopen jaren
hebben opgebouwd verloren gaat.

Met vriendelijke groet,

Harry van Ommen,
Directeur

Owen Huisman,
Voorzitter Raad van Toezicht

Kosten
€
79.357,96
€ 140.183,07
€
81.755,00
€
3.572,56
€
1.265,00
€
-

€
€
€
€
€
€

Kosten
121.382,96
140.183,07
81.755,00
3.572,56
1.265,00
-

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO
Besparingen 2017-2018
Totaal

2018-2019

Kosten
€
65.827,96
€ 140.183,07
€
81.755,00
€
3.572,56
€
1.265,00
€
-

Begroting zonder rente en aflossing

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO
Besparingen 2017-2018
Totaal

2018-2019

Begroting incl. Rente

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO
Besparingen 2017-2018
Totaal

2018-2019

Begroting incl. Rente en Aflos

Uitgangspunten

09-01-19

Opbrengsten
€ 90.542,92
€ 118.750,00
€ 81.755,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
7.500,00

Opbrengsten
€ 90.542,92
€ 118.750,00
€ 81.755,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
7.500,00

Opbrengsten
€ 90.542,92
€ 118.750,00
€ 81.755,00
€
5.000,00
€
5.000,00
€
7.500,00

Aantal scholen
Opbrengst per
EC Noord
school
25
€
3.250,00
Opstarten EC MBO en Studenten

Stichting Energy Challenges

Begroting 2018-2021

Saldo
€
24.714,96
€
-21.433,07
€
€
1.427,44
€
3.735,00
€
7.500,00
€
15.944,32

Saldo
€
11.184,96
€
-21.433,07
€
€
1.427,44
€
3.735,00
€
7.500,00
€
2.414,32

€
€
€
€
€
€
€

Saldo
-30.840,04
-21.433,07
1.427,44
3.735,00
7.500,00
-39.610,68

2019-2020

Totaal

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO

2019-2020

Totaal

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO

2019-2020

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO

Kosten
€ 53.876,62
€ 176.952,23
€ 94.755,00
€ 42.802,45
€ 21.837,54
€
-

Kosten
€ 67.406,62
€ 176.952,23
€ 94.755,00
€ 42.802,45
€ 21.837,54

Kosten
€ 109.226,62
€ 176.952,23
€ 94.755,00
€ 42.802,45
€ 21.837,54

Opbrengsten
€
51.067,32
€ 175.000,00
€
94.755,00
€
51.000,00
€
25.000,00
€
-

Opbrengsten
€
51.067,32
€ 175.000,00
€
94.755,00
€
51.000,00
€
25.000,00

Opbrengsten
€
51.067,32
€ 175.000,00
€
94.755,00
€
51.000,00
€
25.000,00

Aantal scholen
Opbrengst per
EC Noord
school
50
€
3.000,00
EC MBO en EC Studenten actief

-48.751,54

Saldo
€
€
€
€
€
€
€
-2.809,31
-1.952,23
8.197,55
3.162,46
6.598,46

Saldo
€
-16.339,31
€
-1.952,23
€
€
8.197,55
€
3.162,46
€
€
-6.931,54

€

Saldo
€
-58.159,31
€
-1.952,23
€
€
8.197,55
€
3.162,46

2020-2021

Totaal

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO

2020-2021

Totaal

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO

2020-2021

Totaal generaal
Stichting
EC Noord
2IMPREZS
EC Studenten
EC MBO

Kosten
109.755,64
193.858,21
15.200,00
44.589,04
25.137,82

Kosten
€ 54.610,64
€ 193.858,21
€ 15.200,00
€ 44.589,04
€ 25.137,82
€
-

Kosten
€ 68.140,64
€ 193.858,21
€ 15.200,00
€ 44.589,04
€ 25.137,82

€
€
€
€
€

Opbrengsten
€ 49.153,10
€ 193.750,00
€ 15.200,00
€ 51.000,00
€ 30.000,00
€
-

Opbrengsten
€ 49.153,10
€ 193.750,00
€ 15.200,00
€ 51.000,00
€ 30.000,00

Opbrengsten
€ 49.153,10
€ 193.750,00
€ 15.200,00
€ 51.000,00
€ 30.000,00

Aantal
Opbrengst per
scholen EC
school
75
€ 2.250,00
EC MBO en EC Studenten

Saldo
€ -5.457,54
€
-108,21
€
€ 6.410,96
€ 4.862,18
€
€ 5.707,39

Saldo
€ -18.987,54
€
-108,21
€
€ 6.410,96
€ 4.862,18
€
€ -7.822,61

Saldo
€ -60.602,54
€ -108,21
€
€ 6.410,96
€ 4.862,18
€
€ -49.437,61

Bijlage Samenvatting

