Jaarverslag en Jaarrekening
2014

Kromme Nering 12 - Heerjansdam
Postbus 55 - 2995 ZJ - Heerjansdam
T (078) 677 21 18
info@wbvheerjansdam.nl
www.wbvheerjansdam.nl

Heerjansdam, 28-05-2014

INHOUDSOPGAVE
Pagina

Jaarverslag
Bestuursverslag
1
Volkshuisvestingsverslag
8
Verslag van Raad van Toezicht
16

Jaarrekening
Balans per 31 december 2014

23

Winst- en verliesrekening 2014

26

Kasstroomoverzicht

27

Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling

28

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

29

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

32

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

34

Toelichting op de winst- en verliesrekening

43

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

46

Ondertekening

47

Overige gegevens
Statutaire resultaatbestemming

48

Gebeurtenissen na balansdatum

48

Controleverklaring Deloitte

49

Woningbouwvereniging Heerjansdam
Jaarverslag 2014

Bestuursverslag 2014
Naam van de toegelaten instelling
en gemeente waar de instelling haar
woonplaats heeft

: Woningbouwvereniging Heerjansdam in Zwijndrecht.

Adres en woonplaats

: Kromme Nering 12, 2995 BH in Heerjansdam

Datum Koninklijk Besluit waarbij
de instelling is toegelaten

: 19 september 1919

Datum en nummer inschrijving
in het openbare register, gehouden
door de K.v.K. binnen welk rechtsgebied de instelling haar woonplaats heeft.

: 5 mei 1919, nummer V 323036

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, dit houdt in dat het bestuur verantwoordelijk
is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling. Voorts is het bestuur verantwoordelijk voor de naleving van de relevante weten regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie en voor
de financiering van de corporatie. Het bestuur streeft als maatschappelijke ondernemer naar een
effectieve en expliciete verantwoording van bovenstaande zaken.
Het bestuur heeft ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd, de operationele,
volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen van de vereniging alsmede de strategie en de
randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd. Deze doelstellingen zijn uiteengezet in dit
jaarverslag.

Algemene beschouwingen 2014
2014 was een bijzonder jaar in de geschiedenis van onze vereniging. Na ruim 40 jaar in het bestuur
waarvan het grootste deel als voorzitter nam Ab Bruggink tijdens de ledenvergadering afscheid. Een
lange en dynamische periode waarin met visie en durf het woningbestand van onze vereniging
toenam tot de kleine 500 woningen die nu worden beheerd. Duidelijk is dat de visie op de
woningbehoefte in de kern Heerjansdam onder zijn leiding goed was. Leegstand is feitelijk de beste
referentie om te meten of je voor de doelgroepen de juiste woningen bouwt en juist hier scoort onze
vereniging altijd prima. Ook de betaalbare premie A- en C koopwoningen welke mede op zijn initiatief
zijn gebouwd aan de Zuidrand van Heerjansdam zijn populaire woningen. Veel van de eerste
bewoners wonen er met veel plezier en deze woningen stonden ook tijdens de crisis op de
woningmarkt nooit lang te koop. Ab Bruggink kan met trots terugkijken op een lange bestuurlijke
bijdrage aan onze vereniging.
Na een zorgvuldig proces is de vacante plek in het bestuur ingevuld door André Stierman. Zijn
opleiding en werkervaring sluiten prima aan op zijn functie als nieuwe penningmeester van onze
vereniging. Hiermee is het bestuur weer compleet en klaar om de nieuwe uitdagingen in de kern
Heerjansdam aan te gaan.
Uitdagingen zijn er voldoende.
Allereerst de twee projecten waaraan in 2014 keihard is gewerkt door het bestuur samen met onze
projectadviseur dhr. Jaap van Nes. De bouw van het wooncomplex aan de Sportlaan waar wonen,
zorg en ontmoeting elkaar versterken in een modern, duurzaam en open gebouw is op 25 maart 2015
e
officieel gestart met het slaan van de 1 paal! Een memorabel moment zeker gezien de extreem lange
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voorbereidingstijd. Deze gaat terug tot ver in de periode dat Heerjansdam nog een zelfstandige
gemeente was. Naast de vele nadelen die deze extreem lange voorbereidingstijd met zich meebracht
(vele oudere Heerjansdammers moesten de afgelopen decennia noodgedwongen op late leeftijd
alsnog het dorp verlaten om elders beschermd te kunnen wonen) kunnen we nu gelukkig ook stellen
dat er duidelijke voordelen zijn. De uiteindelijk locatie aan de Sportlaan is zonder twijfel veel beter dan
de oorspronkelijke naast Sporthal Den Dam. Daarnaast is de rente historisch laag en hebben wij de
opzet en de invulling van het gebouw kunnen aanpassen aan de nieuwe inzichten en beleidsregels
van de overheid op het gebied van zorg en wonen. Het bestuur is er dan ook van overtuigd dat de
bouw van 36 appartementen met meerdere multifunctionele ruimten niet alleen voor de bewoners van
het complex maar ook voor andere dorpsgenoten een plek voor ontmoeting ontstaat. Met de partners
Aafje (zorgaanbieder) , Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht/Heerjansdam (SWOZ en SWSH) en
verschillende verenigingen is veelvuldig gesproken over een goede invulling van zorg en welzijn in het
nieuwe gebouw. Wij streven hierbij naar maximale participatie van vrijwilligers en verenigingen als het
complex is gerealiseerd. Voorwaarde voor het bestuur is dat er sprake is van volwaardige senioren
appartementen. De appartementen hebben een gemiddelde oppervlakte van ruim 70 m2 waardoor ze
ook bij eventuele verdere terugtrekking van de zorginstellingen goed verhuurbaar blijven. De
appartementen worden primair aangeboden aan huurders met een zorgindicatie en de huren zullen
(ruim) binnen de huurtoeslag worden aangeboden. Met trots melden wij dat het project is voorzien van
het GPR duurzaamheidskeurmerk!
De voorbereidingen voor de start van het project Centrumplan dat bestaat uit 8 ruime appartementen
met een winkelruimte in het hart van Heerjansdam is eind 2014 afgerond. De winkelruimte zal worden
geëxploiteerd door de plaatselijke SPAR ondernemer waardoor naast de SPAR formule een nieuwe
winkel met ruimte voor een cadeaushop, drogisterij en lectuurshop ontstaat. Deze nieuwe winkel heeft
een duidelijke toegevoegde waarde voor de leefbaarheid in het dorp. Inmiddels is bekend dat de
eerste paal voor dit complex op 13 mei 2015 zal worden geboord! Ook hier was sprake van een
inbreidlocatie waardoor de doorlooptijd lang was. Toch geldt ook hier dat het resultaat het wachten
waard was. Met een beeldbepalend ontwerp krijgt de hoek Kromme Nering – Nijverheidsstraat een
nieuwe moderne uitstraling. De huren zullen binnen de huurtoeslaggrens vallen.
Verder is in 2014 besloten 4 appartementen uit het particulier ontwikkelde project Heeren van
Heijenland aan de Dorpsstraat in Heerjansdam aan te schaffen. Deze appartementen hebben wij
tegen gunstige voorwaarden kunnen verwerven en zijn specifiek bedoeld voor een- of
tweepersoonshuishoudens (starters dan wel senioren)
Het bestuur realiseert zich terdege dat met deze projecten, juist in een periode waarin
terughoudendheid in de bouw een eufemisme is, haar bestand met 10% uitbreid. Toch doen we dit vol
overtuiging. Er is veel behoefte aan betaalbare (huur)woningen in Heerjansdam getuige de vele
inschrijvingen en sollicitaties op de woningen uit ons bestand. Dit is nog beter zichtbaar nu wij ons per
december 2014 hebben aangesloten bij Woonkeus Drechtsteden. Gemiddeld 70 inschrijvingen en
sollicitaties op een woning uit ons bestand is geen uitzondering. Ondanks een uitgebreide campagne
om de nieuwe woonruimteverdeling onder de aandacht te brengen waren er na de introductie van het
nieuwe systeem veel vragen bij huurders en dorpsgenoten. Inmiddels zien we hierin verbetering
ontstaan. Wel heeft het bestuur frequent overleg met de directie van Woonkeus en de
verantwoordelijke wethouder binnen de gemeente Zwijndrecht.
Het bestuur constateert dat de crisis van de afgelopen jaren duidelijk haar sporen heeft achtergelaten
en nog steeds laat. Er is sprake van een steeds aangroeiende groep huurders die zowel op financieelals ook op sociaal vlak de nodige aandacht vraagt. De huurachterstanden worden door het bestuur op
de voet gevolgd en intensief besproken. In een vroeg stadium proberen we in contact te komen met
huurders die een afwijkend betaalgedrag van de huur laten zien. Op deze wijze trachten we sociale
problemen in een vroeg stadium in beeld te hebben en eventueel met behulp van gemeentelijke- en
maatschappelijke instanties op te lossen. Ondanks deze intensieve processen ontkomen ook wij in
uitzonderingsgevallen niet aan een uitzetting.
Het bestuur zoekt bij nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van de
volkshuisvesting steeds naar toepassingen en mogelijkheden die het best passen bij de kleine
vereniging die wij zijn. Hierover vindt altijd afstemming plaats met onze Raad van Toezicht.
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De implementatie van de maatregelen die het Kabinet Rutte II in 2013 heeft ingevoerd hebben in 2014
duidelijk impact gehad op de financials van de vereniging. De verhuurdersheffing en de
solidariteitsheffing hebben een fors negatieve impact. Belangrijkste doelstelling van het bestuur is en
blijft een financieel solide beleid. Vanuit die positie bezien wij ook de investeringen in de nieuwe
projecten. Deze voldoen volkshuisvestelijk en financieel aan de doelstellingen. Naast de impact op de
financials van de vereniging is er ook een sterke focus op de gevolgen voor de huurders. Hierbij
worden met name de kwetsbare inkomensgroepen in 2014, en ook in 2015, zoveel mogelijk ontzien
met een zo minimaal mogelijke huurverhoging.
In de praktijk zien wij dat door bovengenoemde Europese- en landelijke maatregelen bepaalde
inkomensgroepen tussen wal en schip vallen. Jonge starters met een inkomen net boven de grens
van EUR 34.911,= (norm 2015) zijn nog altijd kwetsbaar op de hypotheekmarkt en komen in
Heerjansdam niet gemakkelijk in aanmerking voor een passende huurwoning. Starters zijn voor een
vergrijzende kern als Heerjansdam essentieel om een goed voorzieningenniveau op het gebied van
winkel(s), scholen en verenigingen in stand te houden. De oplevering van de projecten Sportlaan en
Centrumplan beoogt doorstroming van seniore huurders naar deze projecten waardoor grotere
eengezinswoningen beschikbaar komen voor starters en jonge gezinnen. Naast deze doorstroming
werkt het bestuur aan de ontwikkeling van een plan aan de Heerjansstraat in Heerjansdam.
Het project “Heerjanstraat” bestaat uit het afbreken van 13 bejaardenwoningen die niet langer aan de
huidige eisen voldoen. Het bestuur is overtuigd van de noodzaak om de bejaardenwoningen af te
breken. Het bestaande plan wordt op dit moment onder druk van de gemeente Zwijndrecht herijkt. In
de voorliggende plannen was nog ruimte ingetekend voor een kleinschalig appartementencomplex.
De gemeente Zwijndrecht heeft inmiddels aangegeven dat dit op deze locatie niet langer wenselijk is.
e
Op basis van de nieuwe randvoorwaarden wordt vanaf het 4 kwartaal 2015 de nieuwe opzet van het
project opgepakt. Hierbij zet het bestuur maximaal in op het faciliteren van jonge gezinnen om de
eerder genoemde leefbaarheid in het dorp zo goed mogelijk te faciliteren. Inzet is dan ook betaalbare
eengezinswoningen in de koop- dan wel huursector.
Het bestuur heeft veel contact met (individuele) huurders maar daarnaast frequent contact met de
leden van de Huurdersraad. Hierdoor ontstaat een goed beeld van wat leeft onder de
Heerjansdammers en meer in het bijzonder onder de huurders van onze vereniging. Verder is het
bestuur steeds in gesprek met andere stakeholders als de verantwoordelijke wethouders,
gemeenteraadsleden, leden van de Dorpsraad en besturen van diverse verenigingen.
Het huisvesten van de primaire doelgroepen is de belangrijkste doelstelling van onze vereniging. Hier
ligt een continue focus op. De kern van ons woningbezit bestaat uit sober maar goed onderhouden
woningen die tegen zeer betaalbare huren worden aangeboden aan de beoogde doelgroepen. Waar
nodig worden extra voorzieningen aangebracht voor gehandicapte huurders.
Het bestuur blijft kritisch naar de kosten kijken. Het bestuur is van mening dat de financiële continuïteit
van de vereniging de belangrijkste opdracht is en blijft. Daar waar ruimte is voor investeringen wordt
dit actief ingezet. Goede voorbeelden hiervan zijn investeringen in de verbetering van de
energielabels van diverse complexen in 2014. Diverse kopwoningen zijn voorzien van
energiebesparende spouwvullingen. Bij de onderhoudswerkzaamheden aan de woningen werd ook in
dit jaar extra rekening gehouden met de benodigde investeringen om aan de toekomstige normen te
voldoen. Hierbij moet gedacht worden aan HR ketels, dubbelglas maar ook vloer- en dakisolatie. Doel
hierbij is huurders maximaal te laten profiteren van lagere energiekosten.
De hierboven onder vastgoedsturing te benoemen maatregelen zijn uitgebreid besproken tijdens de
thema-sessie met de leden van de Raad van Toezicht. Hierbij is een aanzet gegeven tot verdere
vastgoedexploitatie via investeringsmaatregelen per complex. In deze discussie is er duidelijk voor
gekozen dat onze Vereniging kiest voor bijvoorbeeld upgraden van de energielabels tot een niveau
waar huurders de verbeteringen zowel fysiek als financieel kunnen ervaren. Het bestuur baseert zich
hierbij op onderzoeken uitgevoerd door collega Corporaties.
Onze vereniging participeert naar rato in Stadsherstel Drechtsteden NV. Hiermee levert onze
vereniging als minderheidsaandeelhouder ( 1,34% van de aandelen) een bescheiden bijdrage aan het
beheer en onderhoud van historische panden in de Drechtsteden. Dit in het kader van het
solidariteitsbeginsel. Voor alle duidelijkheid vermelden wij hierbij expliciet dat onze vereniging zelf
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geen stadsgezichten verwerft doch louter de vennootschap waarin wij bescheiden participeren. Meer
informatie treft u aan in het hoofdstuk verbindingen.
Met de Raad van Toezicht vindt frequent overleg plaats. Hierbij wordt het beleid getoetst aan de
doelstellingen. Het bestuur ervaart dat de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd met adviezen
komt. Het bestuur waardeert de samenwerking met de Raad van Toezicht: met elkaar beogen wij het
beste voor de vereniging.
Het bestuur is er van overtuigd dat het beleid, waarbij nieuwbouw primair wordt ingezet voor de
demografisch aangetoonde vergrijzing in het dorp maar daarnaast doorstroming binnen de complexen
behelst waardoor starters en jonge gezinnen in het dorp kunnen blijven wonen, bijdraagt aan de
leefbaarheid en voorziet in een behoefte.

Financiële beschouwingen 2014
Het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening bedraagt € 300.000, dit is ca. €250.000 lager vergeleken
met 2013. De belangrijkste verklaring voor de afname van het resultaat zijn de gestegen kosten als
gevolg van de toegenomen verhuurdersheffing, de inkomensafhankelijke huurverhoging dekt namelijk
de (sterker) stijgende verhuurdersheffing niet volledig. Ook de afschrijvingskosten en
financieringslasten zijn in 2014 hoger dan in het voorgaande verslagjaar. De kosten voor onderhoud
zijn vergelijkbaar met 2013 en conform begroting uitgevoerd. Het resultaat is evenals in 2013, sterk
beïnvloed door de effecten van de herwaardering van het commerciële vastgoedbezit. De genoemde
kostenstijgingen en overige veranderingen betreffen nagenoeg allemaal kosten en effecten welke niet
direct beïnvloedbaar zijn. Het bestuur verwacht, gezien de plaatselijke omstandigheden in
Heerjansdam, de komende jaren de maximale huurverhoging niet te kunnen (en willen) doorvoeren.
Zeker niet gezien de nu voorliggende verwachtte effecten van de nieuwe woningwet.
De relatief grote afname van de liquiditeitspositie en het lang vreemd vermogen worden volledig
verklaard door de aflossing, en uitgestelde herfinanciering, van de Rabobank lening. Deze lening zal
in 2015 opnieuw worden afgesloten zij het tegen veel gunstigere rentecondities.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond gedurende het boekjaar uit de volgende personen:

G.I.C. Stolk
M. Folugo
A. Stierman

Benoemd in:
2013
2012
2014

Herbenoemen in:
2017
2016
2018

Bestuursleden worden conform statuten voor een periode van 4 jaar benoemd. Geen van de leden
van het bestuur is lid van het college van B&W in Zwijndrecht noch lid van Gedeputeerde Staten.
De leden: De vereniging telt 504 huurders/huursters waarvan er 348 als lid van de vereniging zijn
ingeschreven. Daarnaast zijn nog 15 niet huurders als lid van de vereniging ingeschreven.

Vergaderingen
Het bestuur heeft dagelijks contact over lopende zaken en het afgelopen jaar 11 maal vergaderd.
Daarnaast overlegt het bestuur veelvuldig formeel en informeel om zaken tussentijds actief te
bespreken. Er is 5 keer vergaderd met de voltallige Raad van Toezicht. Daarnaast heeft een
gezamenlijke “heisessie” plaatsgehad waarbij aan de hand van prikkelende stellingen standpunten zijn
ingenomen over de strategische positie van onze kleine vereniging in een sterk veranderend
speelveld. Verder heeft er tweemaal een ledenvergadering plaatsgehad. Eén daarvan was een
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buitengewone ledenvergadering waarin een door de Minister vooraf goedgekeurde statutenwijziging
door de leden is aangenomen.
Met de Raad van Toezicht is een voor onze vereniging werkbare variant van de Governance Code
geïmplementeerd. Deze heeft gedurende het boekjaar 2014 naar tevredenheid gefunctioneerd.
Tijdens de ledenvergadering in 2014 is een statutenwijziging goedgekeurd. Deze statutenwijziging is
na uitputtend overleg met de Huurdersraad en de Raad van Toezicht tot stand gekomen en
vervolgens ter goedkeuring aan de Minister voorgelegd. Naast de kwartaalvergaderingen met de
Raad van Toezicht wordt er jaarlijks een separate bespreking over frauderisico’s belegd.
Overleg met de gemeente Zwijndrecht en de collega corporaties vindt gestructureerd plaats
geïnitieerd door de gemeente Zwijndrecht. Binnen een aantal overlegstructuren laat het bestuur zich
vertegenwoordigen door collega corporatie Woonkracht10.

Belangrijke besluiten
-

Statutenwijziging
Aankopen 4 appartement Heeren van Heyenland
Extra investeringen in energiezuinige maatregelen in complexen.
Toetreding dhr. Stierman tot bestuur
Gunning aanbesteding project Woonzorgcentrum
Aflossing en herfinanciering lening Rabobank
Huurbeleid 2014: maximale huurverhoging voor “scheefwoners” en een gematigde verhoging
voor groep met de laagste inkomens, 3% in plaats van 4%.

Ontwikkeling woningbezit
Het woningbezit
Aantal woningen gereed/gekocht in het boekjaar
Aantal woningen verkocht/afgebroken in boekjaar
Garages, bedrijfsruimten en winkels

499
0
0
8

Totaal eenheden

507

Het bouwen van woningen
-

Wooncomplex Sportlaan (wonen en zorg, start bouw maart 2015)
Centrumplan (start bouw mei 2015)

Verkoop van woningen
De verkoop van woningen uit het huidige bestand acht het bestuur niet opportuun.
Voornaamste reden is dat de verhouding tussen koop- en huurwoningen in de kern Heerjansdam al
bovengemiddeld goed is. Verkoop beperkt de doorstroming en is derhalve niet wenselijk.
In 1994 heeft onze corporatie een beperkt aantal woningen verkocht waarna er een uitgebreide
evaluatie heeft plaatsgehad waarbij zowel vanuit de huurders, de leden, de Raad van Toezicht en het
bestuur is geparticipeerd. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat het niet wenselijk is om nog
huurwoningen te verkopen. In de afgelopen jaren hebben zich geen zwaarwegende veranderingen
voorgedaan die het bestuur aanleiding hebben gegeven om het huidige standpunt inzake verkoop
van huurwoningen binnen onze kern te heroverwegen.
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Het verbeteren van woningen
Ook in 2014 is er bij mutatieonderhoud fors geïnvesteerd in renovaties waarbij noodzakelijke
energiemaatregelen zijn genomen. Het betreft hier HR plusketels, dak- en vloerisolatie en dubbelglas.
Daarnaast zijn ook dit jaar projectmatig spouwmuren geïsoleerd. In 2015 wordt er verder gewerkt aan
een meer structurele visie op energiebesparende maatregelen voor met name de woningen in de
complexen Wiekslag, Groene Dreef en Oosteinde.

Het onderhoud
Het onderhoudsniveau van de woningen is, ondanks een voor een deel ouder bezit, goed te noemen.
Het bestuur focust voornamelijk op haar zelf gekozen doelstelling: goed onderhouden huurwoningen
aanbieden tegen betaalbare huren.

Beleid inzake verhuren
In 2014 bedroeg de huurachterstand op jaarbasis 1,1 %. De woningen worden sinds december 2014
aangeboden via Woonkeus Drechtsteden.

Huurdersparticipatie
Wij beschikken over een actieve huurdersraad. Het bestuur overlegt op structurele basis meermalen
per jaar met de Huurdersraad. Belangrijke zaken die worden besproken zijn de huurverhoging, de
projecten en onderhoudsstrategie op complexniveau. De adviezen van de huurdersraad worden
meegenomen in de besluitvorming van het bestuur.
Daarnaast tracht het bestuur met diverse initiatieven de verbondenheid tussen de buurtbewoners,
huurders onderling en de communicatie met het bestuur en de Raad van Toezicht te verbeteren. Dit
gebeurt middels de kwartaaluitgifte van het woonmagazine “Wonen in Heerjansdam” maar ook door
de jaarlijkse nieuwjaarssnertreceptie en het Dorpsfeest dat jaarlijks wordt gehouden.

Klachtencommissie
Onze vereniging is aangesloten bij de hieronder genoemde onafhankelijke klachtencommissies.
-

Klachtencommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden te Dordrecht
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Huurders worden via de advertenties welke worden geplaatst om de woningen aan te bieden en op de
site steeds attent gemaakt op de mogelijkheden om klachten kenbaar te maken.
In 2014 is er één klacht voor onze vereniging ingediend bij de Klachtencommissie
Woonruimteverdeling gemeld welke ongegrond verklaard is.

Administratie
De administratie wordt gevoerd door Afos Administraties dit in nauwe samenwerking met het bestuur.
De Woningbouwvereniging heeft één personeelslid, de onderhoudsman. Het administratief
personeel wordt ingehuurd via Afos Administraties. De controle van de jaarrekening wordt uitgevoerd
door Deloitte Accountants B.V. te Rotterdam. Daarnaast wordt fiscaal advies ingewonnen bij de fiscaal
specialisten van Deloitte.
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Verbindingen
Stadsherstel Drechtsteden N.V.
Stadsherstel Drechtsteden N.V. is opgericht bij notariele akte van 4 februari 2009
Oprichters en aandeelhouders zijn de woningcorporaties die toegelaten en actief zijn in de
Drechtsteden.
Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft ultimo 2010 49 van de 3.644 aandelen (ad € 1.000) in zijn
bezit. Dit betreft een deelnemingspercentage ad 1,34%.
De Woningbouwvereniging heeft, net als de overige aandeelhouders, een brief ontvangen van het
ILT( Inspectie Leefomgeving en Transport) waarin wordt gesteld dat een deel van de activiteiten van
deze deelneming niet voldoen aan de MG-circulaire 2001-26. Deze MG-circulaire gaat in op de
toegelaten activiteiten in het kader van de doelgroep. Volgens het ILT voldoet één pand van
Stadsherstel niet aan deze voorwaarden. Eén van de aandeelhouders van Stadsherstel, Trivire, heeft
medio april 2015 namens alle aandeelhouders schriftelijk stelling genomen. Het bestuur is in
afwachting van de reactie van het ILT.

Vooruitzichten 2015
De negatieve publiciteit als gevolg van de parlementaire enquête commissie welke in 2014 verhit is
gevoerd en afgerond heeft in onze kleine kern en voor onze Vereniging gelukkig geen negatieve
impact gehad. Het bestuur heeft het beeld wat rondom de enquête is gevormd besproken met o.a. de
Huurdersraad. Hieruit blijkt dat de Huurdersraad de negatief geduide zaken uit de parlementaire
enquête niet herkent. Het bestuur realiseert zich dat de impact van alle bevindingen, ook al zijn deze
niet van toepassing op onze Vereniging, significant zullen zijn. Hoewel de omvang en precieze
uitwerkingen op dit moment nog niet volledig zijn te overzien is duidelijk dat de gevolgen voor een
kleine Vereniging als de onze verstrekkend zullen zijn. Van alle voorgenomen besluiten maakt het
bestuur zich het meest zorgen over de gevolgen van het inkomensafhankelijk toewijzen van
woningen. Dit zal ook in de komende jaren een negatieve impact hebben op de demografische
samenstelling van het dorp. Het blijkt voor jonge gezinnen met een inkomen nét boven de norm
nagenoeg onmogelijk om een betaalbare huur/koopwoning in Heerjansdam te verwerven. Het bestuur
sorteert hier op voor met betrekking tot de plannen voor de herontwikkeling “Heerjanstraat”.
De eventuele risico’s als gevolg van het uitvoeren van de grote projecten zijn ruim voldoende
gemitigeerd door sluitende contractuele afspraken, en bedongen zekerheden, met alle bouwpartners.
Ook het risico van financiering is grotendeels afgedekt met het afsluiten van de lening t.b.v. het
Woonzorgcentrum tegen bijzonder gunstige condities.
Daar waar relevant zal het bestuur na afstemming met de Raad van Toezicht samenwerking zoeken
met Woonkracht 10 en eventueel andere collega corporaties uit de regio Drechtsteden.

Het bestuur,
De heer G.I.C. Stolk, voorzitter van het bestuur
Mevrouw M. Folugo, secretaris van het bestuur
De heer A. Stierman, penningmeester van het bestuur

Heerjansdam, 28 mei 2015
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Volkshuisvestingsverslag

Inleiding
Ook in het boekjaar 2014 hebben wij bij het opstellen van de jaarrekening ervoor gekozen zoveel
mogelijk aansluiting te zoeken bij de prestatievelden zoals deze genoemd zijn in het Besluit beheer
sociale-huursector (BBSH). Wij verantwoorden het beleid over het boekjaar aan de hand van de
hieronder benoemde prestatievelden:
1. Passend huisvesten van de primaire doelgroepen
2. Kwalitatief in stand houden van het woningbezit
3. Betrekken van huurders/huursters bij het beheer en beleid
4. Waarborgen van de financiële continuïteit
5. Leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid
6. Wonen met zorg
In dit verslag geven wij aan hoe wij invulling hebben gegeven aan de prestatievelden.

1. Passend huisvesten van de primaire doelgroep
Één van de kernpunten van het overheidsbeleid ten aanzien van de sociale-huursector is dat de
toegelaten instellingen hun woningen bij voorrang dienen te verhuren aan personen die vanwege hun
inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende
huisvesting. Bij het toewijzen van woningen met een verhoudingsgewijs lage huurprijs dient zoveel
mogelijk voorrang te worden gegeven aan hen die, gelet op hun inkomen, in het bijzonder op die
woningen zijn aangewezen. Het bestuur onderschrijft deze doelstelling en brengt dit in de praktijk.
In 2014 zijn alle beschikbaar gekomen woningen door onze vereniging verdeeld volgens het met de
gemeente Zwijndrecht overeengekomen woonruimteverdeling systeem. Dit systeem sluit aan bij het
woonruimteverdeling systeem dat geldt in de Drechtsteden. Hierbij wordt opgemerkt dat met de
gemeente Zwijndrecht is gezocht naar nuances die recht doen aan de specifieke positie van het dorp
Heerjansdam binnen de gemeente Zwijndrecht. Deze nuances zijn in goed overleg gevonden en
geïmplementeerd. Het woonruimte verdeelsysteem zoals overeengekomen met de gemeente
Zwijndrecht functioneert naar tevredenheid. Eind 2014 heeft onze vereniging aansluiting gezocht bij
Woonkeus Drechtsteden. Alle woningen worden vanaf december 2014 aangeboden via Woonkeus
Drechtsteden. In 2014 zijn er geen klachten over de woonruimte verdeling in behandeling genomen.
Iedere toewijzing werd tot december 2014 verantwoord op zowel de site van de vereniging als op het
openbare informatiebord op het kantoor. Vanaf december worden de toewijzingen verantwoord op de
site van Woonkeus Drechtsteden.
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Het aantal woningen in ons bestand bestaat uit:
Type

2014

Seniorenwoningen
Aangepaste woningen
Eénsgezinswoningen
Etagewoningen
Overige verhuurbare eenheden *

36
5
288
170
8

Totaal verhuurbare eenheden

507

De overige verhuureenheden betreffen: 4 garage’s, 3 medische praktijkruimten (fysiotherapeut,
huisarts en tandarts) en het voormalige postkantoortje dat verhuurt wordt aan de Historische
Vereniging Heerjansdam. In 2011 zijn een woning en het voormalige gebouw van de Rabobank het
centrum van Heerjansdam aangekocht. Deze gebouwen maakten geen deel uit van de voorraad
verhuurbare eenheden en zijn medio 2014 gesloopt t.b.v. de bouw van een appartementencomplex.
De verwachtte ontwikkeling in de komende jaren, na gereedkomen van de diverse projecten, is als
volgt:
Type

2015

2016

2017

Seniorenwoningen
Aangepaste woningen
Eénsgezinswoningen
Etagewoningen
Overige verhuurbare eenheden

36
5
288
174
8

36
5
288
218
8

36
5
288
218
8

Totaal verhuurbare eenheden

511

555

555

In 2015 worden 4 appartementen in het project Heeren van Heyenland opgeleverd. In 2016 volgt de
oplevering van 36 appartementen in het woonzorgcentrum en 8 appartementen in het Centrumplan.

2. Het kwalitatief in stand houden van het woningbezit
Het bezit bevindt zich in een sobere maar goede staat. In 2014 zijn de onderhoudskosten binnen het
vooraf vastgestelde budget gebleven waarbij de reguliere onderhoudswerkzaamheden conform de
onderhoudsplanning zijn uitgevoerd.

3. Het betrekken van huurders/huursters bij beheer en beleid
Onze vereniging heeft een open structuur waarbij de bestuursleden en de leden van de Raad van
Toezicht benoemd worden door de leden in de ledenvergadering. Een zeer groot deel van de
huurders is tevens lid van onze vereniging. Voor dit lidmaatschap wordt contributie betaald. Onze
vereniging beschikt over een actieve huurdersraad. De huurdersraad bestaat uit de volgende leden:
- dhr. Bras

voorzitter

- dhr. van der Burg

bestuurslid

- dhr. Hollemans

bestuurslid
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Informatievoorziening aan onze leden geschiedt middels de jaarlijkse ledenvergadering waarvan alle
leden notulen ontvangen. Daarnaast wordt 4 keer per jaar het informatieve woonmagazine “Wonen in
Heerjansdam” uitgegeven. In dit magazine worden naast algemene woon tips ook veel specifieke, op
de Heerjansdamse woonmarkt en de vereniging gerichte, artikelen gepubliceerd. Daarnaast is op de
site van de vereniging veel relevante informatie beschikbaar o.a. over de samenstelling van het
bestuur, de Raad van Toezicht en de publicatie van de jaarrekening. Eind 2014 heeft de vereniging in
het gehele dorp een speciale uitgave verspreid die volledig in het teken stond van het project
Woonzorgcentrum Sportlaan. Aangeboden huurwoningen werden gedurende het grootste deel van
2014 aangeboden in de huis aan huis verspreide regionale weekeditie van de Kombinatie en uiteraard
via de site van de vereniging. Vanaf december 2014 werden de woningen aangeboden via het
Woonkeus Drechtsteden woonruimteverdeling systeem. Het bestuur heeft in 2014 net als voorgaande
jaren weer diverse initiatieven ontplooid om huurders betrokken te houden bij de vereniging. Een goed
voorbeeld is de “nieuwjaarssnertmiddag” voor de huurders. Dit is een drukbezochte middag waarbij
huurders de mogelijkheid hebben elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. Verder wordt jaarlijks een
dorpsfeest op het dorpsplein georganiseerd waarbij lokale muziekverenigingen en de beide scholen
worden betrokken. Het programma wordt afgesloten met een feestelijke muzikale act. Een feest voor
jong en oud dat net voor het begin van de zomervakanties wordt gevierd. Het is goed te zien dat deze
avond uitstekend worden bezocht door jong en oud.
Onze vereniging maakt net als de andere corporaties in het Drechtstedengebied gebruik van diensten
van de Klachtencommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden te Dordrecht en de
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. In 2014 is er één klacht voor onze vereniging ingediend bij
de Klachtencommissie Woonruimteverdeling welke overigens ongegrond verklaard is.

4. Het waarborgen van de financiële continuïteit
De financiële positie van onze vereniging is gezond. Zowel op korte- als op lange termijn is onze
vereniging goed in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Daarnaast merken wij op dat de
onderhoudsstaat van het bestand als redelijk tot goed gekwalificeerd kan worden. Wel staat de
toekomstige rentabiliteit onder druk als gevolg van de verhuurdersheffing en de solidariteitstoeslagen
die wij moeten afdragen. Het borgingsplafond bij WSW is ten behoeve van de beide nieuwe projecten
verhoogd.

4.1. Algemeen
De financiële positie van onze woningbouwvereniging is door het positieve resultaat over 2014
verbeterd. Het bestuur voorziet voor de komende jaren wel forse investeringen met betrekking tot de
nieuwe projecten waardoor de solvabiliteit door de toename van het balanstotaal zal afnemen.
De belangrijkste stakeholders van onze vereniging (college van B & W, Raad van Toezicht en
huurdersraad) ondersteunen de voorliggende plannen volledig en erkennen het nut en de
toegevoegde waarde ervan. De doelgroepen zijn ouderen en starters. Een duidelijke en logische
keuze gezien de samenstelling van het dorp. Om de leefbaarheid te waarborgen dient er perspectief
te zijn voor jongeren en starters en goede alternatieve woningen voor senioren. Als deze beide
groepen worden bediend ontstaat er vanzelf doorstroming.
De in het jaarverslag 2013 genoemde juridische kwestie met Multiwerken is in 2014 naar tevredenheid
van het bestuur afgewikkeld waarbij slechts (eerder ontbrekende) facturen betaald zijn waarvoor ook
werkelijk prestaties zijn geleverd.
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4.2. Financiële meerjarenprognose 2015-2019
Een belangrijk financieel beleidsinstrument is de meerjarenprognose. Woningbouwvereniging
"Heerjansdam" heeft, na het opstellen van de voorlopige jaarcijfers over het jaar 2014 een prognose
opgesteld voor de jaren 2015 tot en met 2019. In de hierna volgende overzichten is de prognose
weergegeven van de ontwikkeling van de operationele resultaten, het eigen vermogen en de
voorzieningen. Tevens is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van vermogen en financiering.
De projecten zijn uitgebreid toegelicht in het bestuursverslag waarnaar wij verwijzen.

2014
Huuropbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal baten
Lasten onderhoud
Afschrijving mat.vaste activa
Overige Waardeverandering
Overige bedrijfslasten
Leefbaarheid
Sector specifieke heffing
Verhuurdersheffing
Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2.754.557 2.794.478 3.232.879 3.433.833 3.567.961
45.028
42.500
50.000
50.000
50.000
2.799.585 2.836.978 3.282.879 3.483.833 3.617.961
392.846
331.258
221.562
226.419
314.526
847.008
836.393 1.005.669 1.019.155 1.032.971
-244.295
0
0
0
0
625.849
633.322
637.017
686.746
705.521
45.956
47.437
48.861
50.326
51.836
100.798
61.000
61.320
32.820
32.820
252.768
270.258
343.700
375.200
375.200
2.020.930 2.179.668 2.288.729 2.329.766 2.451.975

Rentebaten
Rentelasten
Saldo fin.baten en lasten

96.985
575.633
478.648

10.000
546.294
536.294

10.000
521.085
511.085

10.000
521.085
511.085

10.000
521.085
511.085

Resultaat

300.007

121.016

483.066

586.816

605.357

Te betalen VpB

114.262

191.482

293.747

317.194

323.666

Resultaat na belasting

185.746

-70.466

189.319

269.622

281.691

Eigen vermogen 1/1
Jaarresultaat
Eigen vermogen 31/12

5.940.574 6.127.232 6.056.766 6.246.085 6.515.707
185.746
-70.466
189.319
269.622
281.691
6.127.232 6.056.766 6.246.085 6.515.707 6.797.398

Bij de meerjarenbegroting is aansluiting gezocht bij de begin 2015 opgestelde dPi (prospectieve
uitvraag door het Centraal Fonds Volkshuisvesting) Toelichting uitgangspunten:
- Huurverhoging
- Stijging onderhoudslasten
- Stijging overige bedrijfskosten

3.85%
3,0%
3,0%

Met betrekking tot de meerjarenbegroting en de eigen vermogensontwikkeling merkt het bestuur nog
op dat in de meerjarenbegroting nog geen rekening is gehouden met mogelijke onrendabele
investeringen.
Het bestuur meldt verder dat onze vereniging naar rato investeert en participeert in de NV
Stadsherstel Drechtsteden.
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4.3. Solvabiliteit
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2014 32,7% van het balanstotaal. Het solvabiliteitspercentage is
bevredigend.

4.4. Liquiditeit
In 2014 heeft onze vereniging de eerder bij de Rabobank aangetrokken lening ad EUR 2.530.000,=
integraal afgelost (zonder boeterente). Daarbij is tevens de rekening courant faciliteit ad
EUR 500.000,= komen te vervallen.
Gelijktijdig is bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en onder borging van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) een kortlopende lening ad EUR 1.000.000,= opgenomen. Hiermee is het
getrokken deel onder de Rabobank lening afgelost en zijn de betalingen van onder andere de
termijnen voor de aankoop van de 4 appartementen gefinancierd. Met deze lening is de vereniging tot
het moment van de start van de bouw van Woonzorgcentrum Sportlaan als ook de start van het
project Centrumplan voldoende gefinancierd. De lening bij BNG is onder een duidelijk beter rentetarief
en betere voorwaarden verkregen.
Het borgingsplafond is eind 2014 verruimd tot het niveau dat benodigd is voor de investeringen in de 2
nieuwe projecten evenals de aflossing, in augustus 2015, van de bullit lening ad EUR 1.000.000,=

4.5. Huursombenadering
Het huurprijsbeleid voor 2014 is door het bestuur binnen het de door de Minister bepaalde maximale
huurverhoging vastgesteld op 3.85%.
Het bestuur weegt bij het huurprijsbeleid de positie van de laagste inkomens het zwaarst. Daar waar
mogelijk worden de huren van de laagste inkomensgroep ontzien. Het bestuur ziet daarnaast toe op
de verhuurbaarheid van de woningen. Specifieke appartementen zijn door de stevige
huurverhogingen van de laatste jaren lastiger verhuurbaar gebleken. In dit kader bezien wij
huurmatiging voor deze specifieke appartementen bij de volgende huurverhogingsronde. De
verhuurbaarheid van de overige woningen is verder over het algemeen goed te noemen.

4.6. Huurachterstanden
De huurachterstanden hebben de volledige aandacht van het bestuur. Het bestuur is alert op
veranderingen in betaalgedrag en acteert hier direct op. Naast schriftelijke aanmaningen schroomt het
bestuur niet om middels huisbezoek de noodzaak van tijdige huurbetaling te benadrukken. Dit heeft
een positief effect. Waar nodig schakelt het bestuur (met) lokale sociale- en gezondheidsinstanties in
om huurders in problemen te helpen en te ondersteunen.

5. Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid
Het bestuur ondersteunt actief diverse verenigingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de
leefbaarheid binnen de kern Heerjansdam. Hieronder een opsomming van verenigingen die een
bijdrage ontvangen:
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-

Het Waal en Weidebad in Heerjansdam wordt ondersteund door jaarlijks 25
zwemabonnementen te verloten onder onze huurders.

Ook in 2014 heeft onze vereniging een fleurige bijdrage aan de Dorpskern geleverd door het
aanbrengen van extra bloembakken aan de lantaarns. Daarnaast luisteren wij het Dorpsplein in de
wintermaanden op met een Kerstboom met verlichting voor ons pand aan de Kromme Nering.
Ook in 2014 heeft de vereniging het hele dorp uitgenodigd voor een dorpsfeest avond. Deze
middag/avond levert een uitstekende bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp. Belangrijk hierbij te
melden is dat het feest wordt gevierd met de beide basisscholen en de muziekverenigingen uit het
dorp. De avond wordt afgesloten met een muziek act.
De vereniging in iedere woning minimaal 1 en in veel gevallen meerdere brandmelders waarbij ook het
onderhoud (batterijen en eventuele vervanging) door de vereniging wordt verzorgd. Eerder zijn aan
alle huurders blusdekens uitgereikt om de brandveiligheid van de woningen verder te verbeteren.
Nieuwe huurders krijgen bij het huurcontract standaard een blusdeken en brandmelders uitgereikt.

6. Wonen met zorg
In de regelgeving Besluit Beheer Sociale Huursector is wonen met zorg altijd als belangrijk
prestatieveld bestempeld. Er is echter tussentijds een stelselwijziging doorgevoerd waarin wonen en
zorg juist gescheiden moeten worden. Dat neemt niet weg dat een corporatie zich moet inspannen
voor juiste huisvesting maar, tegelijkertijd, veelal ook moet trachten bij te dragen aan het langer thuis
laten wonen van ouderen. Van corporaties wordt niet meer verwacht dat zij zorgdragen voor een
relatie met zorgpartijen in de vorm van zorgcontracten maar de klant mag via de liberalisatie zelf zorg
inkopen.
Het project “Woonzorgcentrum Sportlaan” speelt hier volgens het bestuur perfect op in. Dit project
behelst namelijk een combinatie van wonen en zorg voor huurders met een zorgindicatie waarbij zorg
onafhankelijk van de zorg verlenende partij kan worden betrokken. Onafhankelijk daarvan nodigen de
gemeenschapsruimten uit tot ontmoeting met jong en oud uit het dorp. Het gebouw moet dé
ontmoetingsplaats worden voor alle Heerjansdammers.

Uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting
In het voorafgaande zijn wij ingegaan op 6 prestatievelden. Het bestuur meent aan de hand van deze
prestatievelden duidelijk te hebben gemaakt dat onze vereniging door haar functioneren een actieve
bijdrage levert aan de volkshuisvesting in de kern Heerjansdam in de gemeente Zwijndrecht. Het
bestuur verklaart dat het door middel van zijn functioneren een adequate invulling heeft gegeven aan
het uitgangspunt "uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting" zoals dit
omschreven is in artikel 11 van het BBSH.

Externe Contacten
Onze vereniging is met haar ruim 96 jarige aanwezigheid op het gebied van volkshuisvesting een niet
weg te denken schakel in het dagelijkse leven in ons dorp. Het bestuur is zich bewust van deze
bijzondere rol en investeert dan ook veel in lokale contacten. Deze zijn er op allerlei gebieden. Van
gesprekken met huurders op straat tot reguliere overlegvormen met het college van B&W, de
Dorpsraad en het Volkshuisvestingsoverleg Zwijndrecht en Drechtsteden. Daarnaast is er veel
formeel en informeel overleg met verschillende verenigingen in het dorp. Hierdoor houdt het bestuur
goede voeling met onze belangrijkste stakeholders.
Vermeldenswaard is verder de intensieve samenwerking met collega corporatie Woonkracht 10. Het
management staat ons graag bij als wij vragen hebben. Verder is onze vereniging lid van Aedes
alwaar wij indien nodig voor adviezen terecht kunnen. Wij maken frequent gebruik van de adviesrol die
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de accountmanager van Aedes voor ons vervult. Daarnaast overlegt het bestuur regelmatig met het
administratiekantoor alsmede de accountant die tevens belast is met het controleren van de
jaarrekening. Gezien de ontwikkelingen op fiscaal gebied laat het bestuur zich aanvullend adviseren
door een gespecialiseerde fiscalist van Deloitte.
Kortom wij menen oprecht goede invulling te geven aan de eisen die worden gesteld aan corporaties
in het kader van de prestatievelden van de BBSH.
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Verslag Raad van Toezicht
Algemeen
De Raad van Toezicht (hierna: de Raad) is het intern toezichthoudend orgaan van de
Vereniging. De leden van de Raad houden onder meer toezicht op:







Tijdige realisatie van doelstellingen
Strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de Vereniging
Opzet en werking van de interne risicobeheersing en controle
Kwaliteit van de externe verslaggeving en communicatie
Naleving toepasselijke regelgeving
Realisering volkshuisvestelijke opgaven

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn omschreven in artikel 21 van de
statuten van de Vereniging en verder uitgewerkt in het Reglement voor de
Raad van Toezicht. Naast de toezichthoudende taak, brengt de Raad gevraagd en
ongevraagd advies uit en is betrokken bij de beoordeling en beloning van het Bestuur.
In dit verslag legt de Raad verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven
aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtkader
hanteert de Raad onder meer de vastgestelde Beleidsuitgangspunten voor de jaren 2013 2015, door het Bestuur gepresenteerde ontwikkelingsplannen, de per Bestuurslid vastgelegde
aandachtsgebieden, de begroting en de vigerende regelgeving en voorschriften zoals het
BBSH, de Governancecode 2011 en de PALT afspraken.

Taak, werkwijze en samenstelling
Om zijn taken goed te kunnen vervullen heeft de Raad zich regelmatig laten informeren over
de gang van zaken bij de Vereniging. In 2014 heeft de Raad vier maal vergaderd met het
Bestuur. Daarnaast heeft de Raad zeven maal onderling vergaderd waarvan drie maal
betreffende de selectie van een nieuw lid voor de Raad alsmede het Bestuur en is met het
Bestuur in een afzonderlijke bijenkomst gesproken over de beleidsuitgangspunten voor de
komende jaren. Tussentijds is vanuit de auditcommissie met het Bestuur overleg gevoerd
over de opzet en uitkomsten van de dVi / dPi en is specifiek voor het project Sportlaan een
bijeenkomst bijgewoond over de inhoud en opzet van het project. Alle leden van de Raad zijn
zowel aanwezig geweest bij de reguliere algemene ledenvergadering als bij de extra
ingelaste ledenvergadering met betrekking tot de statutenwijzigingen.
De Raad is door de vele contacten met het Bestuur en de daarbij verkregen informatie goed
op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Vereniging. Per kwartaal ontvangt de Raad
een financieel overzicht met de relevante informatie. Daarnaast wordt door het Bestuur
periodiek gerapporteerd over de voortgang van nieuwbouwprojecten. Jaarlijks is er contact
met de leden over het door de Vereniging gevoerde beleid en met de externe accountant over
de inrichting en uitkomsten van de accountantscontrole.
De leden hebben hun eigen aandachtsgebieden en achtergrond en onderhouden contacten
met onder meer met commissarissen van andere corporaties, wonen presentaties van derden
bij over relevante onderwerpen en volgen zo nodig cursussen om op de hoogte te blijven van
nieuwe ontwikkelingen.
Door de voorzitter van de Raad is vooroverleg gevoerd met de voorzitter van het Bestuur over
het beleid in het algemeen en de verhouding tussen de Raad en het Bestuur in het bijzonder.
Ook voerden de beide voorzitters het agendaoverleg voor de vergaderingen.
Alle leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
(VTW) en ontvangen daarvoor achtergrondinformatie ter versterking van de toezichthoudende
functie en bezoeken ook bijeenkomsten in het belang van kennisontwikkeling en netwerken.
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De samenstelling van de Raad is gebaseerd op een profielschets, gerelateerd aan omvang,
samenstelling en activiteiten van de Vereniging, en de gewenste deskundigheid en
achtergrond van de leden. Alle leden hebben de vergaderingen regelmatig bijgewoond.
In 2014 heeft de Raad afscheid genomen van haar voorzitter de heer H. Sliedrecht omdat hij
op grond van de bepalingen de maximale zittingsduur van twee termijnen had bereikt. De
heer Sliedrecht heeft een grote bijdrage geleverd aan de koers van de Vereniging en de
professionalisering van zowel de Vereniging als de Raad. Wij danken hem voor zijn inzet en
wensen hem alle goeds voor de toekomst. Op grond van dit vertrek heeft de Raad uit haar
midden de heer L.F. van der Sanden als voorzitter gekozen en is de heer S. Legemaate via
de voorgeschreven selectieprocedure gekozen als nieuw lid van de Raad waarmee de
bezetting van de Raad weer op vier is gekomen en voldoet aan de statutaire bepalingen.
De Raad heeft in het boekjaar de volgende besluiten genomen dan wel goedgekeurd:








Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2013
Goedkeuring begroting 2015 (bevestiging in 2015 na vaststelling dPi)
Goedkeuring statutenwijzigingen
Goedkeuring kwartaalverslagen 2014
Aanstelling van de heer A. Stierman als lid van het Bestuur
Aankoop 4 appartementen De Heeren van Heyenland
De aanvang en realisatie van het nieuwbouwproject aan de Sportlaan en Centrumplan

De Raad heeft naast de hiervoor genoemde besluiten ondermeer gesproken over de
volgende onderwerpen:









Ontwikkeling van de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit en kosten per kwartaal en in
relatie tot de vastgestelde begroting.
Verslag van de externe accountant
Aansluiting Woonkeus Drechtsteden (www.woonkeus.nl)
Ontwikkeling kwaliteit van het toezicht via de Governance Code Aedes/VTW
Voortgang en prioriteit van de projecten Centrumplan, Wooncentrum Sportlaan,
Heerjanstraat en andere projectmogelijkheden.
Huurprijzenbeleid.
Periodieke vastlegging projectregistratie (nieuw)bouwplannen
Implementatie van een nieuw administratief softwarepakket.

De Raad is samengesteld uit de volgende leden:








De heer L.F. van der Sanden (1954) sinds 2012 lid van de Raad en voorzitter sinds juli
2014, werkzaam als manager Vastgoed bij een Vereniging in de Betuwe. Daarnaast lid
van de Geschillen Advies Commissie Rijnmond en onbezoldigd lid van de Stichting
Danceclub The Hit voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Deskundigheid op
het gebied van volkshuisvesting, projectontwikkeling en technisch beheer.
Aandachtgebieden: Volkshuisvesting, technische exploitatie en remuneratie.
Mevrouw mr. H. Vogel (1958), sinds 2011 lid van de Raad. Werkzaam als zelfstandig
adviseur juridisch/Bestuursrechtelijk. Deskundigheid: wet- en regelgeving& juridische
praktijk en volkshuisvesting. Relevante nevenfuncties: voorzitter van de regionale
klachtencommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden. Onbezoldigde nevenfuncties:
Bestuursvoorzitter van een Vereniging en een stichting. Aandachtgebieden:
huurderszaken en remuneratie.
De heer ir. L.A.de Roon (1968) sinds 2011 lid van de Raad is zelfstandig gevestigd als
architect te Rotterdam. Deskundigheid op gebied van woningbouw- en utiliteitsbouw.
Aandachtgebieden: audit, nieuwbouw projecten en onderhoud. Daarnaast specifieke
aandacht t.a.v. duurzaam bouwen.
De heer S. Legemaate (1970), sinds 2014 lid van de Raad. Werkzaam als Specialist
Kredietverlening bij een grote financiële instelling (bank). Deskundigheid op het gebied
van financiën, financieringen en de publieke sector. Aandachtsgebieden: algemeen,
financiën en audit.
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Rooster van aftreden

L.F. van der Sanden
Mr. H. Vogel
Ir. L.A. de Roon
S. Legemaate

Benoemd in
2012
2011
2011
2014

Herbenoemen in
2016
2015
2015
2018

Aftreden in
2020
2019
2019
2022

De honorering van de Raad is vastgesteld binnen het kader van de sinds 2010 geldende
Code voor de honorering van commissarissen in woningcorporaties van de VTW.
De beloningen over 2014 zijn ongewijzigd en waren als volgt:



Voorzitter: € 3.900 (excl. BTW)
Leden:
€ 3.504 (excl. BTW)

Aan de leden van de Raad worden geen variabele beloningen betaald en ook geen vaste
onkostenvergoedingen. Bovengenoemde vergoedingen kunnen per lid afwijken t.o.v. de
bedragen in de jaarrekening als gevolg van wisselende termijnen in 2014.

Werkzaamheden
Na de afronding van de parlementaire enquête woningcorporaties is de lang verwachte
Herzieningswet uiteindelijk gepresenteerd. In de afgeleide Woningwet zijn de nieuwe kaders
geformuleerd voor de werkzaamheden van corporaties. Wat verwacht werd is ook
werkelijkheid geworden en gaan we weer terug naar de basis van verhuren en beheren van
woningen voor mensen met een smalle beurs en mag de leefbaarheid ondersteund worden
als dat die huurders en de directe omgeving ten goede komt. De overige activiteiten die door
de jaren heen aanvullend zijn ontwikkeld, deels voor dekking van de bedrijfskosten, dienen nu
afgescheiden te worden, hetzij administratief danwel juridisch. De gevolgen voor de
Vereniging zijn al voorzichtig besproken met het Bestuur maar dat zal in 2015 geïntensiveerd
worden om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.
De Raad heeft met het Bestuur zeer intensief overleg gevoerd over de nieuwbouwprojecten
aan de Sportlaan en het Centrumplan. Beide plannen bereikten in 2014 het stadium van
aanbesteding c.q. uitvoering en daarmee werden grote stappen gezet voor de kwalitatieve
aanvulling van het bezit. Daarnaast werd de Vereniging benadert op deelname aan het
project “De Heeren van Heyenland” in het dorp. Op voorstel van het Bestuur heeft de Raad
ingestemd met de aankoop van vier appartementen voor de verhuur.
In het belang van de toekomstgerichtheid van onze Vereniging is in een aparte bijeenkomst
gesproken over “Vastgoedsturing”. In het kantoor van de Vereniging Woonkracht 10 in
Zwijndrecht hebben Bestuur en de Raad, met inbreng van Woonkracht 10, gesproken over
het blijvend aansluiten van het bezit op de woningmarkt. Op basis van een goede
onderhoudsbegroting, zicht op de “verplichte” energetische verbetering van het bezit, de
noodzakelijke transformatie als gevolg van de scheiding van wonen en zorg willen we sturen
op de te nemen maatregelen. In dat licht is het belangrijk dat er structureel gewerkt wordt aan
dit proces en dat het Bestuur ruimte behoudt voor haar Bestuurlijke taken. Vanwege de
kleinschaligheid is het Bestuur sterk betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden en in dat
licht zal naast de vastgoedsturing ook outsourcing van werkzaamheden nader uitgewerkt
worden in het komende jaar.
In dat licht heeft het Bestuur na overleg met de Raad een besluit genomen om aan te sluiten
bij Woonkeus Drechtsteden. Niet alleen vanwege de beoogde efficiency van dit proces maar
vooral ook om het potentieel aan huurders te vergroten vanwege de beperkingen die
opgelegd zijn ten aanzien van de aanbieding van huurwoningen aan de doelgroep met een
maximaal bruto inkomen tot € 34.000,-. Maar ook om de kansen voor de inwoners van
Heerjansdam te verruimen.
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Dat de toewijzing van sociale huurwoningen strak gereguleerd wordt heeft de Vereniging al
aan den lijve kunnen ondervinden. In de zoektocht naar de juiste uitleg van de regelgeving
heeft de Vereniging voor het jaar 2012 niet de juiste interpretatie gemaakt van wat juist is en
hierop heeft het WSW de borgingsfaciliteit voor leningen voor een jaar ingetrokken. Door snel
handelen van het Bestuur is op grond van de verantwoording van de woningtoewijzing over
2013, de intrekking c.q. schorsing weer ongedaan gemaakt. De Raad is op dit vlak door het
Bestuur goed geïnformeerd en daar waar noodzakelijk heeft de Raad haar advies gegeven
op het proces en de inhoud.

Evaluatie functioneren Raad
Jaarlijks evalueert de Raad het functioneren zowel tussen de leden als met de andere
organen van de Vereniging. In het verslagjaar heeft de evaluatie plaatsgevonden in
combinatie met de zoektocht naar een nieuw lid voor de Raad en de keuze van de nieuwe
voorzitter. Vooruitlopend op de selectie van het nieuwe lid hebben de leden van de Raad het
huidige functioneren van de Raad besproken en geanalyseerd, en de gewenste aanvulling
daarop via de aanstelling van een nieuw lid. Bij dit selectieproces vormden de vereisten uit de
Governancecode en de profielschetsen van de Raad zeer belangrijk kaders en richtlijnen
alsmede de noodzakelijk klik voor het team. De selectie heeft een unaniem besluit opgeleverd
en dat gold ook voor de benoeming van de voorzitter uit het midden van de Raad.

Onafhankelijkheid en deskundigheid
De Raad waakt ervoor dat zijn leden onafhankelijk zijn in de zin van de Corporate
Governancecode. De leden van de Raad zijn onafhankelijk van de Vereniging en haar
Bestuur. De leden onderhouden geen relaties met de Vereniging, anders dan als lid van de
Raad.
De Raad maakt gebruik van een opgestelde profielschets voor leden. Daarin zijn de eisen die
aan de leden worden gesteld vastgelegd. Deze profielschets vormt ook een belangrijk
uitgangspunt bij de beoordeling van het eigen functioneren.

Bestuursstructuur en Governance code woningcorporaties
Mede naar aanleiding van alle commotie in de corporatiesector hebben Aedes en de VTW de
handen ineen geslagen om de huidige Governance code te moderniseren. De nieuwe code
zal opgesteld zijn vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van Bestuur en toezicht
aan hogere normen moeten voldoen. In de nieuwe code wordt meer aandacht gegeven aan
cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere organisaties. Het belang van
(toekomstige) bewoners en andere direct belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De
gemeenten krijgen een uitdrukkelijke positie in de nieuwe code. De nieuwe code behoudt het
principe van “pas toe, of leg uit” en is opgebouwd met vijf principes. Deze principes vullen
elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien waarbij elk principe is uitgewerkt in een
aantal bepalingen. De code zal in 2015 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de leden
van Aedes en VTW.
Parallel aan de vernieuwing van de Governance code heeft de VTW de lidmaatschapseisen
aangescherpt en verzwaard. Een belangrijke uitwerking is dat de VTW medio 2014 een
besluit heeft genomen over de invoering van een systeem van Permanente Educatie (PE).
Het PE-systeem gaat uit van het vertrouwen, dat elke commissaris zelf verantwoordelijkheid
draagt en neemt om op een goede manier invulling te geven aan de PE-verplichting. Per jaar
wordt van commissarissen verwacht dat zij minimaal 5 PE-punten behalen door deelname
aan opleidingen, bijeenkomsten of andere vormen van kennisverbetering en inzet.
De omvang van de Vereniging is beperkt. Diverse taken zoals financiële administratie, balie
en receptie van de Vereniging, uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, en
projectontwikkeling zijn voor en belangrijk gedeelte uitbesteed. Het Bestuur bestaat uit drie
personen die naast de aansturing van de uitbestede werkzaamheden ook zijn belast met
uitvoerende taken.
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Het is voor een kleine organisatie van belang om ervoor te waken dat de procedures en
rapportages de inhoud van de werkzaamheden niet gaan overheersen. De Raad heeft in dat
verband oog voor de juiste balans tussen vorm en inhoud. In overleg met het Bestuur zijn
aandachtspunten geselecteerd die met het Bestuur worden besproken en in voortgang
worden bewaakt. De belangrijkste aandachtspunten voor 2014 waren de gevolgen van de
gewijzigde regelgeving, de bespreking en continuatie / verdere implementatie van de
beleidsvoornemens voor 2013-2015.
Al geruime tijd waren de Raad en het Bestuur in overleg over aanpassing c.q. modernisering
van de statuten van de Vereniging. Niet alleen modernisering maar vooral ook aansluiting bij
de regels uit de Governancecode vormde een belangrijke drijfveer daarbij. Via een aantal
sessies over de formuleringen en de toets door het Ministerie is het gelukt om nieuwe
statuten voor te leggen aan de extra ledenvergadering en instemming hiervoor te verkrijgen.

Beoordeling, beloning en benoeming Bestuur
In 2014 heeft de Vereniging afscheid genomen van de Bestuursvoorzitter de heer A. Bruggink
door het bereiken van de maximale leeftijdgrens voor het lidmaatschap van het Bestuur. De
heer Bruggink heeft ruim 40 jaar zijn inzet geleverd voor de Vereniging en met name
vanwege die verdienste is hij bij zijn afscheid door het Bestuur benoemd tot ere-voorzitter en
blijft hij als onbezoldigd adviseur verbonden aan de Vereniging. Wij danken de heer Bruggink
voor zijn inzet en wensen hem alle goeds voor de toekomst.
Op grond van dit vertrek heeft het Bestuur het voorstel gedaan om de heer A. Stierman toe te
voegen aan het Bestuur. Vanwege het ontbreken van kennis van de corporatiesector is een
periode van drie maanden afgesproken zodat hij zich kon profileren en richten op de
samenwerking binnen het Bestuur en de inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden. Op
grond van die ervaringen heeft de Raad unaniem ingestemd met zijn voordracht aan de
ledenvergadering. De heer G. Stolk heeft de rol van voorzitter aanvaard.
Vooruitlopend op de selectie van het nieuwe Bestuurslid hebben de leden van de Raad zich
gebogen over het huidige functioneren van het Bestuur en de gewenste aanvulling daarop via
de aanstelling van een nieuw lid. De beoordeling van het Bestuur vindt plaats aan de hand
van de in 2008 opgestelde functieprofielen. Het Bestuur is beoordeeld op basis van de per
Bestuurslid vastgestelde doelstellingen en aandachtsgebieden. Gezien de complexiteit van
het besturen van een Vereniging zal de Raad met het Bestuur blijven zoeken naar ruimte
voor het besturen van de Vereniging en daarbij uitvoerende werkzaamheden zoveel als
mogelijk extern onder te brengen. Zorg hierbij is dat de dienstverlening en de kwaliteit
behouden blijft voor de klanten van de Vereniging.
De beloning van het Bestuur is in december 2012 getoetst aan de normen vastgelegd in de
sector brede beloningcode voor Bestuurders van woningcorporaties van 17 mei 2010. De
volgende beloningen (ongewijzigd) zijn over 2014 aan het Bestuur toegekend:



Voorzitter:
Leden Bestuur:

€ 17.165
€ 15.010

Bovengenoemde vergoedingen kunnen per bestuurder afwijken t.o.v. de bedragen in de
jaarrekening als gevolg van wisselende termijnen in 2014.
Het recht van voordracht van nieuwe Bestuursleden lag statutair bij het Bestuur. In het kader
van de Governance code woningcorporaties zou deze bevoegdheid moeten worden
neergelegd bij de Raad. Over een aanpassing van de statuten die meer in lijn ligt met de
Governance code woningcorporaties is in 2014 overeenstemming bereikt met het Bestuur.
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Financieel toezicht
De Raad volgt de financiële positie en de financiële ontwikkelingen van de Vereniging aan de
hand van kwartaalverslagen en heeft deze, alvorens over te gaan tot vaststelling, besproken
in haar vergadering met het Bestuur. Per kwartaal en zo nodig ook tussentijds heeft overleg
plaatsgevonden over de ontwikkeling van mogelijke investeringsplannen en de verwachte
ontwikkeling van de financiële positie van de Vereniging.
De Raad kennisgenomen van de door het Bestuur vastgestelde jaarrekening en jaarverslag
2013, de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van de accountant. In
aanvulling daarop heeft de Raad gesproken met de accountant over zijn bevindingen naar
aanleiding van de uitgevoerde accountantscontrole. Het besluit tot vaststelling door het
Bestuur van de jaarrekening en het jaarverslag 2013 is door de Raad goedgekeurd.
De invoering van het risicobeoordelingsmodel van het WSW in het belang van volledige en
vroegtijdige inzichten in risico’s, de invoering van het borgingsplafond als vervanging van het
faciliteringsvolume als maximale omvang van de leningenportefeuille van de Vereniging
gedurende het betreffende kalanderjaar zijn slechts een paar voorbeelden van aanpassingen
in het stelsel die van belang zullen zijn bij het maken van toekomstplannen. Het Bestuur heeft
hier oog voor en in samenspraak met de Raad zal gezocht worden naar de beste keuzes voor
de Vereniging met goede balans tussen wat we willen en wat we kunnen.

Projecten
De visie van het Bestuur op de volkshuisvestelijke zaken in het werkgebied en de rol van de
Vereniging daarin, is een steeds terugkerend onderwerp van overleg. Het Bestuur ziet als
primair werkgebied de voormalige gemeente Heerjansdam. De mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen binnen het werkgebied zijn beperkt, maar van een zodanig karakter dat de
Vereniging een nuttige en stimulerende rol kan vervullen in de verbetering en aanpassing van
de woningvoorraad.
De Raad is regelmatig geïnformeerd over de voortgang, financiering en risico’s van
belangrijke nieuwbouwprojecten. Elders in dit verslag wordt aandacht besteed aan de stand
van de belangrijke projecten Centrumplan en Wooncentrum Sportlaan. Ook het inkopen van
vier appartementen uit het project De Heeren van Heyenland paste binnen het beleid. Waar
nodig of wenselijk wordt de Raad door het Bestuur over de voortgang geïnformeerd.

Bestaande woningvoorraad
De Raad heeft per kwartaal kennis genomen van de ontwikkelingen in de huuropbrengsten
en kosten van de Vereniging en desgevraagd een nadere toelichting gekregen van het
Bestuur. De tijdige ontvangst van de huurinkomsten en de tijdige uitvoering van planmatig
onderhoud wordt door het Bestuur bewaakt. In overleg met het Bestuur is een nadere
evaluatie van het bestaande bezit opgepakt. Het project moet leiden tot meer gerichte
plannen voor de toekomst van de bestaande woningvoorraad.

Integriteit
De integriteit van de Vereniging en haar medewerkers is een voortdurend punt van aandacht.
In 2009 is een integriteitscode vastgesteld. Er zijn de Raad geen incidenten of problemen
bekend die de integriteit van de Vereniging of daarbij betrokken Bestuurders, stafleden of
toezichthouders betreffen.
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Visitatie
In het voorjaar van 2012 is de visitatie afgerond. De uitkomsten waren voor de Raad in lijn
met de eigen verwachtingen. Op de website van de Vereniging is het visitatierapport in te
zien. Uiterlijk in 2016 dient opnieuw een visitatie plaats te vinden.

Afsluiting
De Raad stelt met tevredenheid vast dat de communicatie en samenwerking met het Bestuur
goed en effectief is. In het afgelopen jaar is het begrip voor elkaars positie verder versterkt.
De behaalde resultaten zijn in lijn met de verwachtingen.

Verklaring van de Raad van Toezicht
Wij hebben kennis genomen van het bestuursverslag en de aan ons voorgelegde jaarstukken
over 2014 van Woningbouwvereniging Heerjansdam evenals van de daarop afgegeven
controleverklaring door de accountant. Deze verklaring is opgenomen in dit jaarverslag.
Met deze jaarstukken kan de Raad zich verenigen
De Raad dankt het Bestuur voor de geleverde inspanningen.
De heer L.F. van der Sanden, voorzitter Raad van Toezicht
Mevrouw H. Vogel
De heer R. de Roon
De heer S. Legemaate

Heerjansdam, 28 mei 2015
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Balans per 31 december 2014
( in euro's)
Balans voor winstbestemming

A C T I V A

31-12-2014

31-12-2013

12.926.107
1.129.471
343.662

13.360.540
455.274
347.636

14.399.240

14.163.450

3.150.687
200.750

2.834.000
170.498

3.351.436

3.004.498

49.000
0
0

49.000
0
439.076

49.000

488.076

17.799.677

17.656.024

15.027
8.062
510.886

17.524
13.428
21.434

533.975

52.386

377.859

2.485.927

911.834

2.538.314

18.711.510

20.194.338

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie

Financiële vaste activa
Deelneming
Latente belastingvordering
Overige vorderingen

1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2
3.3

Som der vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Huurdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa

4
4.1
4.2
4.3

5

Liquide middelen

Som der vlottende activa

T O T A A L

A C T I V A
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Balans per 31 december 2014
( in euro's)

P A S S I V A

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Overige reserves
Resultaat boekjaar

VOORZIENINGEN
Voorziening latente belastingverplichtingen

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen kredietinstellingen
Leningen overheid
Overige schulden

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

T O T A A L

6
6.1
6.2
6.3

7
7.1

8
8.1
8.2
8.3

9
9.1
9.2
9.3
9.4

P A S S I V A
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31-12-2014

31-12-2013

913
5.940.574
185.746

913
5.654.004
287.104

6.127.232

5.942.021

155.723

151.909

155.723

151.909

6.379.430
3.696.778
56.392

9.026.112
3.840.691
56.768

10.132.601

12.923.572

1.403.621
225.483
388.660
278.190

596.223
58.208
314.823
207.583

2.295.954

1.176.837

18.711.510

20.194.338

Winst- en verliesrekening 2014
( in euro's)

2014

2013

2.754.557
34.356
10.672

2.627.685
42.087
10.087

2.799.585

2.679.858

13

847.008

804.153

14
15
16
17

-244.295
392.846
360.885
664.486

-286.004
367.333
317.615
427.249

2.020.930

1.630.347

778.655

1.049.512

96.985
575.633
-478.648

142.735
637.679
-494.945

300.007

554.567

-114.262

-267.464

185.746

287.104

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Overige opbrengsten

10
11
12

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN
Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
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Kasstroomoverzicht over 2014
(Volgens de indirecte methode)
2014

Saldo liquide middelen per 1 januari
Saldo liquide middelen per 31 december
Afname saldo liquide middelen

2.485.927
377.859

2013

2.335.992
2.485.927
-2.108.069

149.935

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Overige waardeveranderingen
vastgoedbeleggingen
- Ontvangen interest
- Betaalde interest
- Mutatie vorderingen
- Mutatie voorraad
- Mutatie kortlopende schulden
Kasstroom uit operationele activiteiten

778.655

1.049.512

847.008

804.153

-244.295
96.985
-575.633
-42.513
0
115.791

-286.004
142.735
-637.679
110.193
0
42.867
975.999

1.225.777

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.100.495
0
0
0

-528.810
0
0
0
-1.100.495

-528.810

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing waarborgsommen
Aflossing uit langlopende schulden
Ontvangsten uit langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie saldo liquide middelen

-376
-2.983.196
1.000.000

-78
-546.954
0
-1.983.572

-547.032

-2.108.069

149.935
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ALGEMEEN
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.
Activiteiten
De activiteiten van Woningbouwvereniging Heerjansdam, statutair gevestigd en kantoor houdende in Kromme Nering 12,
Heerjansdam, zijn erop gericht de primaire doelgroep te huisvesten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De jaarrekening van Woningbouwvereniging Heerjansdam is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit beheer sociale
huursector (Bbsh). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen
van specifieke aard. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven
Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij
de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd
volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Schattingswijzigingen
In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen
doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting. (toelichting mutatie bedrijfswaarde).
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële
derivaten verstaan.
In de toelichting op de verscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als
deze afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële
waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'.
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening verwerkt conform de hiervoor
beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
·

er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken

en risico’s van het basiscontract;
·

een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en

·

het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat.

Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft één lening met een toekomstige renteherziening. Deze wordt op basis van bovenstaande criteria
niet afgescheiden van het basiscontract.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed
en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2014 bedraagt deze grens €699,48 (2013: €681,02).
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-,
welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen
bij de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Woningbouwvereniging Heerjansdam kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien Woningbouwvereniging
Heerjansdam een beleid heeft dat is gericht op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid
staat hierbij centraal.
Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus bedrijfswaarde.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde duurzaam overschrijdt en
wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige
verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het
werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering.
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende
zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten.
Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar na ingebruikname van de complexen.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
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Vastgoedbeleggingen
Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om huuropbrengsten of een
waardestijging, of beide, te realiseren.
Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig
vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.
Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus realiseerbare waarde (taxatiewaarde van het object).
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de realiseerbare waarde duurzaam overschrijdt
en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.
Voor het commercieel vastgoed wordt dezelfde afschrjivingstermijn gehanteerd als het sociaal vastgoed in exploitatie.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging betreft complexen in aanbouw ten behoeve
van toekomstige verhuurexploitatie als commercieel vastgoed.
De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien van toepassing verminderd met bijzondere
waardeverminderingen. De verkrijgingsprijs bestaat uit materiaalkosten, toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde
van voorbereiding, toezicht en directievoering en toegerekende rente tijdens de bouw onder aftrek van een bijzondere
waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten.
De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de realiseerbare waarde (taxatiewaarde van het
object of DCF van exploitatiekasstromen) en de stichtingskosten. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de
waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan
de creditzijde van de balans opgenomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs, bijkomende kosten en indien van toepassing
verminderd met bijzondere waardeverminderingen.
Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Andere deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat
realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante
waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de nettorente en hebben overwegend een langlopend karakter. De nettorente
bestaat uit de voor Woningbouwvereniging Heerjansdam geldende rente voor langlopende leningen (4,57%) onder aftrek van
belasting op basis van het effectieve belastingtarief (25%). De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen
tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering.
Ultimo 2014 zijn er geen verhuureenheden bestemd voor verkoop en sloop / herontwikkeling. Voor het overige bezit is niet
aan te duiden wat de bestemming zal zijn en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op nihil gewaardeerd.

Overige vorderingen
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt
hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Voorzieningen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen
wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief.
De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering.
De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde en heeft overwegend een langlopend karakter.
Discontering vindt plaats tegen de nettorente.
De nettorente bestaat uit de voor Woningbouwvereniging Heerjansdam geldende rente voor langlopende leningen (4,57%)
onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief (25%).
De opgenomen latentie heeft betrekking op de onderhoudsvoorziening die is opgenomen in de fiscale jaarrekening en op het
waarderingsverschil dat resteert op de langlopende leningen.
Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe
te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde
rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening
wordt verwerkt.
De aflossingsverplichting van de langlopende schulden voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de
verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan
de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2014 bedroeg dit
maximumpercentage 6,5%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van
opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.
Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd
in het jaar van levering van de goederen en diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte
servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden
verantwoord onder de overige bedrijfslasten.
Overige opbrengsten
Hieronder worden onder andere de contributie en incidentele opbrengsten verantwoord.
Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van
het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.
Binnen de afschrijving op het sociaal vastgoed in exploitatie worden componenten onderkend met een verschillende levensduur.
Naast de grond (geen afschrijving) en de opstal worden installaties en inventaris onderkend.
Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het verslagjaar
nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde van het vastgoed de realiseerbare waarde
duurzaam overschrijdt. Indien er sprake is van een bijzondere waardevermindering dan wordt deze verwerkt onder de post overige
waardeveranderingen.
Lasten onderhoud
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Algemene beheers- en administratielasten
Hieronder worden onder andere de huur en schoonmaak/onderhoud van het kantoor, advieskosten en representatiekosten
verantwoord.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende
activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.
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Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening
houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in
de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt
rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is
eenzijdig in 2008 door de belastingdienst opgezegd. Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft de VSO 2 getekend.
Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 2 de fiscale positie ultimo 2014 en
het fiscale resultaat 2014 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 2 voor woningcorporaties nog
ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen raming.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor
posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de
balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als
behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt
onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen
onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten).De investeringen in materiële
vaste activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA
31-12-2014

31-12-2013

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie
1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

12.926.107
1.129.471
343.662

13.360.540
455.274
347.636

Materiële vaste activa per balans

14.399.240

14.163.450

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van het sociaal vastgoed in exploitatie is als volgt weer te geven:
1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie

2014
Woningen
en woongebouwen

Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Aankoop
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Correctie afschrijvingen
Herclassificaties
Overige waardeveranderingen
Saldo
Stand per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december

2013
Woningen
en woongebouwen

18.428.998
-5.068.458
0
13.360.540

18.290.598
-4.430.936
0
13.859.662

446.907
0
0
-692.828
0
-188.512
0
-434.433

354.180
0
0
-677.179
0
-176.122
0
-499.121

18.623.521
-5.697.414
0
12.926.107

18.428.998
-5.068.458
0
13.360.540

Investeringen
De investeringen betreffen voornamelijk het renoveren van bestaande woningen.

Afschrijvingen
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Sociaal vastgoed in exploitatie
Grond
Casco
Installaties
Inrichting

Systematiek

Termijnen

geen afschrijvingen
lineair
lineair
lineair

50 jaar
15 jaar
25 jaar
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Actuele waarde
De actuele waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie gebaseerd op bedrijfswaarde bedraagt € 20.640.997.
De bedrijfswaarde van het totale bezit (sociaal én commercieel vastgoed) bedraagt ultimo 2014 € 23.960.288.
Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de bedrijfswaarde van de totale vastgoedportefeuille met € 1.143.085 toegenomen.
De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren:
Mutatie

Bedrijfswaarde (x €1.000)

-755
841
484
419
-1.037
342
882
0
-32

22.817
22.062
22.902
23.386
23.805
22.768
23.110
23.992
23.992
23.960
23.960

Bedrijfswaarde 2013
- Verkorting levensduur met 1 jaar
- Wijziging huur
- Wijziging norm dagelijks onderhoud
- Wijziging norm planmatig onderhoud
- Wijziging norm overige bedrijfslasten
- Wijziging verhuurdersheffing
- Wijziging levensduur
- Voorraadmutatie nieuwbouw
- Wijziging parameters
Bedrijfswaarde 2014

Voor de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende parameters gehanteerd, tevens is inzichtelijk gemaakt welke parameters
voor de bedrijfswaardeberekening 2013 zijn gebruikt.
Parameter:
- Huurprijscomponent
- Onderhoudslasten
- Overige lasten
- Vermogenskostenvoet

2014
2% (2014 4%)
3,00%
3,00%
5,25%

2013
2% (2013 4%)
3,00%
3,00%
5,25%

De gehanteerde parameters zijn conform de parameters voorgeschreven door het WSW en CFV. Deze parameters komen
overeen met het eigen beleid van Woningbouwvereniging Heerjansdam.
Verhuurderheffing en saneringssteun
Woningbouwvereniging Heerjansdam wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse (voorgenomen) regeringsmaatregelen voor de gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen onder meer de Wet verhuurderheffing en een verruiming
van het huurbeleid. Daarnaast wordt de sector geconfronteerd met een door het Centraal Fonds voor de volkshuisvesting
opgelegde extra heffingen voor saneringssteun. De verhuurdersheffing is ingerekend voor de gehele restant levensduur van het bezit.
In de bedrijfswaarde is ook rekening gehouden met de verruiming van het huurbeleid. Voor de jaren 2015 tot en met 2020 wordt
rekening gehouden met een gemiddelde huurverhoging van 3,85%.
PMC-indeling
Gezien de omvang en homogeniteit van het woningbezit van woningbouwvereniging Heerjansdam wordt het bezit
gezien als één Product Markt Combinatie (PMC).
Verschil bedrijfswaarde versus boekwaarde
De bedrijfswaarde van het 'sociaal vastgoed in exploitatie' ultimo 2014 is € 7,7 miljoen hoger dan de boekwaarde op basis van
historische kostprijs.
Verzekeringen
De onroerende zaken in exploitatie zijn verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade.
Op de betreffende polissen is de indexclausule van toepassing.
Met ingang van 1 januari 2006 is de basis voor deze verzekering het aantal verhuureenheden.
Beperking van eigendom
Bij de materiële vaste activa is geen sprake van beperking van eigendom. Bepaalde complexen dienen wel tot zekerheidstelling
voor de verplichtingen ten opzichte van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Er zijn geen hypothecaire zekerheden
afgegeven.
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Overige waardeveranderingen
De toetsing van de uitkomsten van de bedrijfswaardeberekeningen aan de boekwaarde van het 'sociaal vastgoed in exploitatie',
heeft geen aanleiding gegeven tot een waardeverandering.

Zekerheden
Bepaalde materiële vaste activa dienen tot zekerheidsstelling voor de verplichtingen ten opzichte van het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw. Bij de materiële vaste activa is geen sprake van beperking van eigendom.

WOZ-waarde
In de post sociaal vastgoed in exploitatie zijn 482 verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest
recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 64.903.000.

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal
Stand per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2014

455.274
0
455.274

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Desinvesteringen
Overboeking projecten naar activa in exploitatie
Overboeking naar onderhanden werk
Overboeking naar voorraad grond
Saldo

674.197
0
0
0
0
674.197

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2014

1.129.471
0
1.129.471

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2014

441.633
-93.997
347.636

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Correcties afschrijvingen
Saldo

28.354
0
-32.328
0
-3.974

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2014

469.987
-126.325
343.662

Afschrijvingen
Op de in het boekjaar gedane en in de toekomst te plegen investeringen geldt het navolgende afschrijvingsschema:

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie

Systematiek

Termijnen

-

lineair
lineair
lineair
lineair

25 / 50 jaar
10 jaar
5 jaar
3 jaar

Bedrijfsgebouwen
Inrichtingskosten kantoor
Kantoorinventaris
Automatisering
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31-12-2014

31-12-2013

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie
2.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

3.150.687
200.750

2.834.000
170.498

Vastgoedbeleggingen per balans

3.351.436

3.004.498

2. VASTGOEDBELEGGINGEN

Het verloop van het commercieel vastgoed in exploitatie is als volgt weer te geven:
2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie

2014
Woningen
en woongebouwen

Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari

2013
Woningen
en woongebouwen

3.686.269
-532.730
-319.539
2.834.000

3.403.711
-396.168
-605.543
2.402.000

5.731
0
0
-121.852

66.779
0
0
-96.905

0
188.512
244.295
316.687

0
176.122
286.004
432.000

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde

3.944.385

3.686.269

Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december

-793.698
0
3.150.687

-532.730
-319.539
2.834.000

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Aankoop
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Correctie afschrijvingen
Herclassificaties
Overige waardeveranderingen
Saldo

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie berekend op basis van de uitgangspunten van het sociaal
vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2014 € 3.319.291.
Actuele waarde
De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke, externe
en ter zake kundige taxateur. De invulling van deze actuele waarde, zijnde marktwaarde in verhuurde staat, wordt onder meer
gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe taxateurs. Jaarlijks wordt 1/3 van de portefeuille van het
commercieel vastgoed in exploitatie getaxeerd. De actuele waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie (de marktwaarde in
verhuurde staat) bedraagt per 31 december 2014 € 3.330.000,- (2013: €2.834.000,-) De toetsing van de actuele waarde aan de
boekwaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie' heeft aanleiding gegeven tot een waardeverandering
van €244.295,- (2013: €286.004,-).
2.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal
Stand per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2014

170.498
0
170.498

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Desinvesteringen
Overboeking projecten naar activa in exploitatie
Overboeking naar onderhanden werk
Overboeking naar voorraad grond
Saldo

35.983
0
-5.731
0
0
30.252

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2014

200.750
0
200.750
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3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
31-12-2014

31-12-2013

Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen
Herwaarderingen over het boekjaar
Afschrijvingen, waardeverminderingen en terugnemingen daarvan

49.000
0
0
0
0
0

49.000
0
0
0
0
0

Deelnemingen per balans

49.000

49.000

3.1 DEELNEMINGEN

Dit betreft een deelneming in Stadsherstel Drechtsteden NV dat zich ten doel stelt achterstandswijken binnen de
Drechtsteden op een hoger niveau te krijgen. Omdat er door de WBV Heerjansdam geen invloed van betekenis is op het zakelijke
en financiële beleid wordt deze deelneming niet meegeconsolideerd.
3.2 LATENTE BELASTINGVORDERING
Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde van activa en passiva
voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. Het waarderingsverschil betreft de waardering van leningen.
Het verloop van de post latente belastingvorderingen is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Boekwaarde per 31 december

31-12-2014

31-12-2013

0
0
0

4.475
-4.475
0

0

0

Latente belastingvordering per balans

Door de afloop van het waarderingsverschil tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van de leningen is de latente
belastingvordering voor het waarderingsverschil op de leningen omgeslagen naar een latente belastingverplichting en onder de
voorzieningen latente belastingverplichtingen toegelicht.
31-12-2014

31-12-2013

Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Boekwaarde per 31 december

0
0
0

439.076
0
439.076

Overige vorderingen per balans

0

439.076

3.3 OVERIGE VORDERINGEN

Conform de ruilovereenkomst met de Gemeente Zwijndrecht is er in 2011 een stuk grond geleverd aan de gemeente
door de WBV Heerjansdam. In september 2014 heeft de WBV een overeenkomst van levering afgesloten waarin de grond
daadwerkelijk geleverd wordt. De akte van levering is op 5 februari 2015 notarieel gepasseerd.
31-12-2014

31-12-2013

Huurdebiteuren

15.027

17.524

Vorderingen per balans

15.027

17.524

4.1 HUURDEBITEUREN

31-12-2014

31-12-2013

33.292
-18.265

31.763
-14.239

15.027

17.524

4. VORDERINGEN

Huurdebiteuren
- af: voorziening wegens oninbaarheid
Boekwaarde per 31 december

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2014 is 1,1% van de nettojaarhuur (2013: 1,1%).
31-12-2014

31-12-2013

Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting

0
8.062

0
13.428

Belastingen en premies sociale verzekeringen per balans

8.062

13.428

4.2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
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4.3 OVERLOPENDE ACTIVA
31-12-2014

31-12-2013

Vooruitbetaalde assuranties
Vooruitbetaalde kosten
Overige kortlopende vorderingen
Te ontvangen bankrente

13.678
54.912
439.076
3.220

0
10.945
0
10.489

Overlopende activa per balans

510.886

21.434

31-12-2014

31-12-2013

Kas
Kruisposten
Rabobank
ING
SNS Bank

56
0
349.682
22.103
6.017

98
-50
2.410.026
47.319
28.535

Liquide middelen per balans

377.859

2.485.927

31-12-2014

31-12-2013

913

913

913

913

31-12-2014

31-12-2013

Algemene bedrijfsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging resultaat vorig boekjaar

5.654.004
287.104

5.662.596
-8.592

Overige reserves per 31 december

5.941.108

5.654.004

185.746

287.104

6.127.766

5.942.021

5. LIQUIDE MIDDELEN

PASSIVA
6. EIGEN VERMOGEN
6.1 KAPITAAL

Kapitaal per balans
Gedurende het jaar hebben zich geen mutaties in het kapitaal voorgedaan.
6.2 OVERIGE RESERVES

6.3 RESULTAAT BOEKJAAR
Eigen vermogen per 31 december
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7. VOORZIENINGEN
7.1 VOORZIENING LATENTE BELASTINGVERPLICHTINGEN
Boekwaarde 1 januari
Dotaties
Voorziening latente belastingverplichtingen per 31 december

31-12-2014

31-12-2013

151.909
3.814

143.180
8.729

155.723

151.909

De voorziening latente belastingverplichtingen ziet voor € 149.283,- op het waarderingsverschil uit hoofde van de
onderhoudsvoorziening die in de fiscale balans is opgenomen. De latente belastingverplichting ziet voor € 6.440,- op het
waarderingsverschil uit hoofde van de langlopende schulden.
Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 45.291 binnen een jaar wordt gerealiseerd. De nominale
waarde van de belastinglatentie bedraagt € 186.486,- (2013: € 185.348).
31-12-2014

31-12-2013

6.379.430
3.696.778
56.392

9.026.112
3.840.691
56.768

10.132.601

12.923.572

31-12-2014

31-12-2013

9.457.452

9.860.275

1.000.000
-2.818.314
-1.259.708

0
-402.823
-431.341

6.379.430

9.026.111

31-12-2014

31-12-2013

4.005.573

4.149.704

-164.882
-143.913

-144.131
-164.882

3.696.778

3.840.691

31-12-2014

31-12-2013

Waarborgsommen
Rente waarborgsommen

41.860
14.532

42.132
14.636

Stand overige schulden per balans

56.392

56.768

Gemiddelde rentevoet
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Totale leningportefeuille

4,31%
4,68%
4,57%

4,28%
4,60%
4,51%

8. LANGLOPENDE SCHULDEN
8.1 Leningen kredietinstellingen
8.2 Leningen overheid
8.3 Overige schulden
Langlopende schulden per balans
Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:

8.1 Leningen kredietinstellingen
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
bij: nieuwe lening in boekjaar
af: aflossing in boekjaar
af: naar kortlopende schulden
Leningen kredietinstellingen per 31 december
8.2 Leningen overheid
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
af: aflossing in boekjaar
af: naar kortlopende schulden
Leningen overheid per 31 december
8.3 Overige schulden

Aflossingsverplichting
De aflossingsverplichting voor 2014 ter hoogte van € 1.403,621,- is niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar
opgenomen onder de kortlopende schulden. Voor een bedrag van € 7.711.588,- is de schuldrestant langer dan 5 jaar.
Bij deze langlopende leningen is geen sprake van:
- achtergestelde leningen
- verbintenissen tot bezwaring
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31-12-2014

31-12-2013

9.1 Schulden aan kredietinstellingen
9.2 Schulden aan leveranciers
9.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
9.4 Overige schulden en overlopende passiva

1.403.621
225.483
388.660
278.190

596.223
58.208
314.823
207.583

Kortlopende schulden per balans

2.295.954

1.176.837

9.1 SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

31-12-2014

31-12-2013

Bank Nederlandse gemeenten
Gemeente Zwijndrecht
Rabobank
Kortlopend deel van de langlopende leningen

1.259.708
143.913
0
1.403.621

347.017
164.882
84.324
596.223

Totaal schulden aan kredietinstellingen per balans

1.403.621

596.223

9. KORTLOPENDE SCHULDEN

Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft de kredietfaciliteit bij de Rabobank te grootte van € 500.000,- in 2014 opgezegd,
derhalve is er geen uitstaand saldo op deze kredietfaciliteit per 31-12-2014. Per 31-12-2013 was € 207.774,- gebruikt.

31-12-2014

31-12-2013

Schulden aan leveranciers

225.483

58.208

Schulden aan leveranciers per balans

225.483

58.208

31-12-2014

31-12-2013

388.660
0

314.792
31

388.660

314.823

31-12-2014

31-12-2013

Administratiekosten en accountantskosten
Vooruitontvangen huur
Nog te betalen rente en aflossing 2014/2013
Nog te betalen projectfactuur
Overige

27.640
25.916
135.124
86.325
3.185

27.640
19.077
152.305
0
8.561

Totaal overlopende passiva per balans

278.190

207.583

9.2 SCHULDEN AAN LEVERANCIERS

9.3 BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN
Vennootschapsbelasting
Loonbelasting

9.4 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Voorwaardelijke verplichtingen
Dit betreft de obligo aan het WSW uit hoofde van de door het WSW geborgde leningen, die opeisbaar wordt, indien blijkt
dat het aan het WSW betaalde disagio niet voldoende is om de aanspraken op het WSW te dekken. Zolang het
risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen,
wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. De
grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het
leningtype variabele hoofdsom en voor collegiale financiering. Voor het type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat
over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. Voor collegiale financieringen is bepaald dat over 1/3 van het
schuldrestant obligo is verschuldigd.
De hoogte van de door het WSW geborgde leningen bedraagt ultimo 2014 € 7.271.183,-. De hoogte van de obligoverplichting
bedraag ultimo 2014 derhalve € 279,941,-
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
10. HUUROPBRENGSTEN

2014

2013

Nettohuur woningen, woongebouwen en niet zijnde woningen
Af: huurderving

2.771.304
-16.747

2.642.600
-14.915

Huuropbrengsten per saldo

2.754.557

2.627.685

De huuropbrengst is ten opzichte van het vorige boekjaar toegenomen als gevolg van:
jaarlijkse huurverhoging per 1 juli van 4,0%;
11. OPBRENGSTEN SERVICEKOSTEN

2014

2013

Servicekosten en warmwater voorziening

34.356

42.087

Opbrengsten servicekosten per saldo

34.356

42.087

2014

2013

Contributie en bemiddeling
Diverse baten en lasten

10.672
0

11.557
-1.470

Overige opbrengsten per saldo

10.672

10.087

2014

2013

Sociaal vastgoed in exploitatie
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Commercieel vastgoed

692.828
32.328
121.852

677.179
30.069
96.905

Totaal afschrijvingen

847.008

804.153

2014

2013

Vastgoedbeleggingen

-244.295

-286.004

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille per
saldo

-244.295

-286.004

2014

2013

Dagelijks onderhoud & mutatie onderhoud
Lasten planmatig onderhoud

159.094
233.752

87.564
279.769

Totaal lasten onderhoud

392.846

367.333

12. OVERIGE OPBRENGSTEN

BEDRIJFSLASTEN
13. AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
EN VASTGOEDPORTEFEUILLE

14. OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN
VASTGOEDPORTEFEUILLE

15. LASTEN ONDERHOUD
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16. ALGEMENE BEHEERS- EN ADMINISTRATIELASTEN

2014

2013

Huur en overige lasten kantoorruimte
Onderhoud en schoonmaak kantoor
Administratiekosten & secretariaat en debiteurenbeheer
Onderzoek van de jaarrekening
Advieskosten op fiscaal terrein
Andere niet controle diensten
Overige adviezen
Vergoedingen technische dienst
Diverse vergoedingen
Representatiekosten/bijdrage van sociale aard
Kantinekosten
Telefoon- en faxkosten
Voorziening dubieuze debiteuren
Contributies/abonnementen/kantoorkosten
Advertentiekosten
Overige algemene kosten

7.096
5.754
152.225
21.163
6.510
46.376
13.089
9.102
0
14.514
1.551
8.157
11.140
41.464
10.616
12.128

6.402
5.644
145.243
12.100
4.840
28.483
26.295
9.051
112
9.356
1.109
9.340
14.239
34.288
10.856
256

Algemene beheers- en administratielasten per saldo

360.885

317.615

2014

2013

Bezoldiging bestuurders
Bezoldiging commissarissen
Belastingen
Waterschapslasten
Verzekeringen
Contributie federatie
Service kosten
Leefbaarheid
Heffing wijkenaanpak/Verhuurdersheffing

55.941
20.381
97.343
34.029
22.575
4.698
29.997
45.956
353.566

49.687
17.018
96.392
32.652
18.956
5.168
35.581
49.201
122.595

Overige bedrijfslasten per saldo

664.486

427.249

Kosten externe accountant en de accountantsorganisatie
Onderzoek van de jaarrekening
Advieskosten op fiscaal terrein
Andere niet controle diensten

2014
21.163
6.510
46.376
74.049

17. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

In 2014 zijn diverse uitgaven gedaan in het kader van de leefbaarheid. Voor de bestemming van de kosten wordt verwezen naar
hoofdstuk 5 van het volkshuisvestingsverslag.
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
18. RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

2014

2013

Rente op termijn uitgezette gelden

96.985

142.735

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten per saldo

96.985

142.735

2014

2013

Langlopende schulden
Waarborgsommen
Rente en kosten rekening-courant
Overige rentelasten

569.342
0
3.474
2.817

625.534
1.365
7.649
3.131

Rentelasten en soortgelijke kosten per saldo

575.633

637.679

19. RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
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20. BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
2014

2013

Correctie VPB-last 2012
Latente vennootschapsbelasting
Acute vennootschapsbelasting

-3.962
3.814
114.410

0
13.204
254.260

Totaal belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

114.262

267.464

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat:
Commercieel resultaat voor VPB
Belastingdruk
38,1%

€

300.007

Af:
*
*
*
*
*
*

Fiscale afschrijving op activa
Fiscale afschrijving op agio leningen O/G
Dotatie fiscale onderhoudsvoorziening
Overige waardeverandering (fiscaal niet van toepassing)
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Correctie geactiveerd onderhoud fiscaal instandhouding

€
€
€
€
€
€

(70.208)
(31.556)
(4.552)
(244.295)
(7.939)
(419.330)

Bij:
*
*
*
*
*

Fiscaal toegerekende rente MVA in ontwikkeling
Correctie commerciële afschrijvingen
Saneringssteun (geen fiscale kosten)
Aftrekbeperking gemengde kosten
Fiscale vrijval disagio leningen O/G

€
€
€
€
€

10.946
847.008
100.798
5.424
11.334

€

497.639

Fiscaal resultaat 2014
Belastingdruk
Vennootschapsbelasting:
*
Eerste
*
Daarna over restant

23,0%

€ 200.000

20,0%
25,0%
Totaal acute vennootschapsbelasting over 2014

€
€
€

40.000
74.410
114.410 a)

* Mutatie passieve latentie 2014 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil over de periode 2015
t/m 2033 met betrekking tot de leningportefeuille:

€

5.032 b)

* Mutatie passieve latentie 2014 u.h.v. fiscale onderhoudsvoorziening voor
de periode 2015-2029:

€

(1.218) c)

Totale vennootschapsbelasting in W&V 2014

€

RESULTAAT BOEKJAAR
Resultaat boekjaar per saldo

118.224 =a) t/m c)

2014

2013

185.746

287.104

Het jaarresultaat volgens de winst- en verliesrekening is opgenomen onder de post resultaat boekjaar. Voorstel is om het
resultaat te doteren aan de algemene bedrijfsreserve.
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Naam Bestuurder
Mr. H.Vogel
Ir. L.A.de Roon
L.F. van der Sanden
S. Legemaate
H. Sliedrecht RA
M. Folugo
G.I.C. Stolk
A. Stierman
A. Bruggink
A. Bruggink

Functie
Bestuur WBV

Tijdens het
dienstverband beklede
Functie
functies
Lid Raad van Toezicht
Lid
Lid Raad van Toezicht
Lid
Voorzitter Raad van Toezicht Lid
Lid Raad van Toezicht
Lid
(Gewezen) Voorzitter, lid
Secretaris Bestuur
Secreatris
Voorzitter Bestuur
Voorziter
Penningmeester Bestuur
Penningmeester
(Gewezen) Voorzitter
Functionaris onderhoud

FTE %
0,90

Fulltime vergoeding
€ 52.429

Omvang Jaar van
Dienstverb beëindiging
and (FTE) dienstverband

Duur Dienstverband
5 jaar
5 jaar
4 jaar - benoemd 2014
0,6 jaar
8 jaar - afgetreden 2014
20 jaar
22 jaar - benoemd 2014
0,6 jaar
41 jaar - afgetreden in 2014
0,5 jaar

1-6-2014
0,3
0,3
0,3

Beloning
(jaar)
€ 3.504
€ 3.504
€ 3.570
€ 2.044
€ 1.570
€ 15.010
€ 16.088
€ 8.756
€ 8.583
€ 6.000

Vaste of
variabele
onkosten
verg.
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

WNT Bedrag
€ 82.100 Norm Cat A: <750 VHE's en < 100.000 inwoners
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Voorziening In het boekjaar
t.b.v.
uitgekeerd
beloningen
wegens
betaalbaar
beëindiging
op termijn dienstverband
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Overige gegevens
Statutaire resultaatbestemming
Het jaarresultaat bedraagt € 185.746,- Voorstel is om het resultaat ten gunste te brengen van de
algemene bedrijfsreserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke
situatie per balansdatum.

48

