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Statutair werd begin 2021 de naam van de stichting gewijzigd. Eerder werd CCRF als
handsnaam gevoerd en staat voor “Carbon Credit Retirement Fund”.
KvK nummer: 41133944 / RSIN: 802858661
Gevestigd:
Klaprozenweg 75 E
1033 NN Amsterdam
Contact met de stichting gaat het best via info@CCRF.nl

De stichting heeft ten doel:
a. bewustwording te bewerkstelligen bij het publiek aangaande de armoede, waaronder
energie-armoede en de negatieve invloed van broeikasgassen op de
levensstandaard;
b. aandacht vragen voor de problematiek van broeikasgassen en de grote verschillen
met betrekking tot regelgeving omtrent uitstoot daarvan;
c. het activeren van het publiek in het algemeen en jongeren in het bijzonder, teneinde
zich in te zetten om de oorzaken van ( energie-)armoede weg te nemen en circulaire
samenlevingen te doen helpen ontstaan;
en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daaraan bijdraagt.
Over de afgelopen periode
De afgelopen periode heeft in het
teken gestaan van het verder opzetten
van the Carbon Credit Retirement
Fund (CCRF). Per januari 2021 is de
naam van de stichting dan ook
gewijzigd. Er werd aan een eerste
versie van de website gewerkt. Er is
een oriëntatie verricht op de waarde
van de aan de stichting gedoneerde
Garanties van Oorsprong. Inmiddels is
opdracht verstrekt om de
waardebepaling ook af te stemmen
met partijen, immers, deze GVO
classificeren als donaties, maar de
discussie is opgestart hoe deze
waarde financieel uit te drukken. In het boekjaar 2020 werden 2.538 GVO gedoneerd met
een equivalent van (ongeveer) 1.500 ton CO2. Dit betreft productie-installaties die onder de
SDE+ regeling werden gefinancierd. De eerste 38 GVO zijn inmiddels verlopen. Daarmee
toonde de stichting aan dat haar inzet effect heeft.
Per april 2021 is een nieuwe regeling van kracht geworden voor coöperaties, de SCE–
regeling. Bij deze regeling moeten ook GVO worden gecreëerd. Daarmee wordt het
speelveld waarop CCRF een relevante propositie heeft verbreed van alleen zakelijke klanten
naar ook Coöperatieven.
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Financieel komende periode
De stichting ontvangt enkel donaties in de vorm van GVO. Deze kunnen we (nog) niet
financieel waarderen. De financiële cijfers zien daarom geen inkomsten. De stichting werkt
aan een plan om donateurs te werven die ook financieel de activiteiten ondersteunen.
Beloningsbeleid
Voor de voorzitter van het bestuur wordt een bruto jaarvergoeding van €13.000 gealloceerd.
Het dienstverband wordt in de loop van 2021 ontbonden. Voor andere bestuursleden en
Raad van toezicht geldt een onkostenvergoeding €500 per jaar.
Beheer van vermogen
Het vermogen van de stichting slinkt. Dit was te voorzien omdat de uitgaven werden gedaan
ten behoeve van het opzetten van CCRF als activiteit waar nog geen financiële baten
tegenover staan. In de komende periode zullen de waarden GVO worden afgestemd. Eerst
na deze afstemming ligt het voor de hand om de partijen die nu GVO doneren te opteren
voor financieel donateurschap.
Bestuur & Raad van Toezicht:
- Christiaan Brester: Directeur c.q. Voorzitter
- Georgi Tuaev: Secretaris
- Jan te Riele: Lid raad van toezicht
- Klaas Veldkamp: Lid raad van toezicht
- Vincent Rutgers: Lid raad van toezicht

