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Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen honorarium. Indien gewenst kunnen zij
aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding conform de normen van de Belastingdienst.
Dit geldt ook voor anderen die als vrijwilliger voor de stichting actief zijn.
Beroepskrachten die in opdracht van het stichtingsbestuur werken, ontvangen een beloning
passend bij de werkzaamheden die zij uitvoeren.
Statutaire doelstelling
1.
De stichting heeft ten doel:
a.
het zorgdragen voor het bereikbaar houden van de eerste levensbehoefte
energie door het ondersteunen bij energiebesparing van met name (maar niet
beperkt tot) personen met een minimuminkomen, woonachtig in en rond
Arnhem;
b.
het aanbieden en promoten, in de ruimste zin van het woord, van concreet
energieadvies, begeleiding en energiebesparende producten met als doel het
terugdringen van energiearmoede en het werken aan preventie door te
voorkomen dat personen, woonachtig in en rond Arnhem, in aanraking komen
met energiearmoede;
c.
het tijdelijk bieden van ondersteuning – al dan niet in de vorm van energie – aan
een door de stichting aangewezen groep personen, woonachtig in en rond
Arnhem, bij wie sprake is van energiearmoede en die de kosten die verband
houden met het verkrijgen van energie niet zelf kunnen voldoen; en
d.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
het geven van energiebesparingsadvies en het aanbieden bespaarmiddelen;
b.
coördinatie van planning en de verrekening van energie door energieleveranciers
aan deelnemers;
c.
relatiebeheer (werving, contact en samenwerking met onder andere donateurs,
leveranciers, hulporganisaties en vrijwilligers);
d.
het beheren van financiën, goederenopslag- en distributie;
e.
het verzorgen van opleidingen (voor energiecoaches en vrijwilligers);
f.
het organiseren van (sponsor)evenementen; en
g.
alle overige activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de bovengenoemde
doelstelling van de stichting.
Hoofdlijnen beleidsplan
Wij, de Stichting Energiebank Regio Arnhem, willen energie als eerste levensbehoefte
betaalbaar houden voor iedereen. In Nederland zijn er ongeveer 750.000 huishoudens die te
weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. Voor Arnhem betekent dit ongeveer
10.000 huishoudens. Het is onze missie deze huishoudens op energievlak te helpen om
daarmee hun energierekening blijvend te verlagen.

Wij doen dit (vooral) door:
- Energiecoaching. Begeleiden van huishoudens (in huurwoningen) om te komen tot
energiebesparing. De coaching wordt ondersteund met het verstrekken van gratis
energiebesparende producten, zoals ledlampen.
- Witgoedregeling. Stimuleren dat huishoudens die het niet breed hebben in staat worden
gesteld gebruik te maken van energiezuinige (huishoudelijke) apparatuur.
- Woningverbetering. Stimuleren dat verhuurders, zoals woningcorporaties, de
energiebehoefte van hun woningen verkleinen.
- Opschalen Energiebank. Ook in andere gemeenten in de omgeving van Arnhem een
Energiebank oprichten.
- Energieherverdeling. Overschotten aan geproduceerde energie ten goede laten komen aan
huishoudens die door een laag inkomen moeite hebben met het betalen van hun
energierekening.
Wij gaan de komende jaren aan de slag met het bereiken van onze doelen met behulp van
(financiële) steun van de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Wij doen dit in
nauwe samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met
armoedebestrijding of energiebesparing en -transitie.

