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JAARVERSLAG 2006

Voorwoord
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In het tweede jaar van haar bestaan heeft de Stichting Peak Oil Nederland hard aan de weg getimmerd om
het probleem van de komende olieschaarste op de publieke agenda te krijgen. Een van de hoogtepunten
in 2006 was dat onze voorzitter, Rembrandt Koppelaar, een presentatie gaf voor de vaste kamercommissie
technologiebeleid van de tweede kamer. Deze gebeurtenis is tevens een indicatie van de goede contacten
die de stichting inmiddels heeft opgebouwd binnen politiek en maatschappij.
Naast de politieke en maatschappelijke lobby is tevens op het gebied van publieksvoorlichting het nodige
gebeurd. Naast het bijhouden van onze website annex weblog peakoil.nl hebben we in 2006 tevens zevenmaal een nieuwsbrief uitgebracht met daarin analyses en achtergrondinformatie bereffende de olie- en
gasmarkt.
In 2006 is tevens het besluit genomen de organisatie verder te professionaliseren, onder andere door middel van een eigen secretariaat. Tevens zijn fondsen aangevraagd voor twee door de stichting uit te voeren
projecten: “olie groeit niet” en “olie en klimaat”. In “olie groeit niet” wordt onder andere onderzocht wat de
mogelijke effecten zijn van de komende oliepiek voor de Nederlandse maatschappij. In “olie en klimaat”
wordt de wisselwerking tussen de afnemende olieproductie en klimaatverandering onderzocht. Dat de
komende oliepiek niet noodzakelijk positief hoeft uit te pakken voor het probleem van klimaatverandering
blijkt wel uit het feit dat vele alternatieven voor conventionele aardolie (zoals teerzanden en 			
coal-to-liquids) een aanzienlijke extra uitstoot aan CO2 met zich meebrengen.
Ook in 2007 wil de stichting doorgaan op de ingeslagen weg. Met het onlangs gehouden Peak Oil congres
in de Rode Hoed, en het feit dat de financiering van de projecten al voor een aanzienlijk deel rond is, ziet
het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Activiteitenoverzicht 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 - januari:				
07 - februari:				
15 - maart:				
27 - april:				
11 - mei:				
20 - mei:				
30 - mei:				
7 - juni:					
					
17 + 18 + 19 Juli:			
05 - oktober: 				
15 - oktober:				
01 - november:				
16 - november:				

Gesprek kamerlid Ger Koopmans CDA
Gesprek energiehoofd Pieter Boot Economische Zaken
Gesprek kamerleden Diederik Samson & Ferd Crone PVDA
Presentatie, fueling the future conferentie, Tilburg
Presentatie, Bio energy in the industry conferentie, Eindhoven
Presentatie, werkgroep milieu & energie PVDA, Amersfoort
Gesprek VPRO Tegenlicht over aflevering Energy-War I + II
Deelname energiedebat conferentie oil & gas the driving forces
of the economy, Nieuwegein
Deelname ASPO conferentie V, Pisa Italië
Presentatie, vaste kamercommissie technologiebeleid, Den Haag
Presentatie, openbare bibliotheek, Amsterdam
Presentatie, de Waag, Asterdam
Posterpresentatie, Fueling the Future conferentie, Amsterdam
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21 + 22 - november:			
06 - december:				
15 - december:				
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Deelname Peak Oil workshops Energy Valley, Groningen
Deelname lezing + vergadering ASPO Luxemburg, Luxemburg
Radiouitzending LLINK, radio 1, Hilversum

Nieuwsbrieven 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-01
01-06:
01-08:
01-09:
01-10:
01-11:
01-12:

nieuwsbrief 1: 		
nieuwsbrief 2: 		
nieuwsbrief 3:		
nieuwsbrief 4: 		
nieuwsbrief 5: 		
nieuwsbrief 6: 		
nieuwsbrief 7: 		

“Nederlandse aardgasproductie onder de loep”
“Olie ontdekkingen dalen gestaag”
“Politiek negeert daling aardgasexport Rusland”
“Investeringen in duurzame energie schieten tekort”
“Oil supply analysis 2006/2007”
“Shell te optimistisch over toekomstige productie”
“Aannames van het IEA te rooskleurig”

Bestuurs- en commissieleden 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rembrandt Koppelaar, 		
Henri Mathon,				
Martin Caminada, 			

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Pieter Cornelissen,			
Andreas Ligvoet,			

Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

Siem Vaessen, 			

Webmaster

Resultatenrekening 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INKOMSTEN
Donaties 		
1645,00
Symposium 		
50,60
Google AdWords 		
85,41
NCDO VMDO 		
2139,00
--------------------------------------------------- +
TOTAAL 			
3920,01	
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UITGAVEN
Kantoorkosten
519,66
Vrijwilligersverg. 		
450,00
Reiskosten
529,68
Betalingsverkeer
26,30
voorschot Rode Hoed
3180,87
--------------------------------------------------- +
TOTAAL
			
4706,51	
Stand van zaken 31-12-2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud Kas 		
0,40
Saldo Giro 		
-20,36
--------------------------------------------------TOTAAL VERMOGEN
-19,96
Totale uitgaven 2006 		
4706,51
Totale inkomsten 2006
3920,01
--------------------------------------------------NEGATIEF RESULTAAT
786,50

+

+

Goedkeuring Raad van Toezicht
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utrecht, 26 januari 2007
Heden heb ik de jaarstukken van de Stichting Peak Oil Nederland ingezien. De afrekening en de balans
komen overeen met de bijgeleverde stukken. Ik keur de afrekening over 2006 goed.
Raad van Toezicht van Stichting Peak Oil Nederland,
Namens deze,
de voorzitter,
Pieter Cornelissen
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