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Verslag Bestuur Woningbouwvereniging 
Heerjansdam 2018 

 
Inleiding 
 
Het jaar 2018 stond voor onze vereniging in het teken van energie! 
 
Positieve energie in de vorm van verschillende nieuwe initiatieven en verbetering van 
bestaande initiatieven allen gericht op de toekomst van onze vereniging. 
 
Deze positieve energie komt tot uitdrukking in alle geledingen van de vereniging: van 
bestuur, organisatie, Raad van Commissarissen en vooral ook van de huurdersraad. 
Het blijft bijzonder en goed te zien dat veel van onze leden ook actief willen bijdragen 
aan de voor ons belangrijke verenigingsvorm. Hoe bijzonder is het dat een 
gemotiveerde groep vrijwilligers zich inzet voor de activiteiten en onderhoud van ons 
multifunctionele gebouw Midden-Inn. Hoe bijzonder is het ons binnen de vereniging 
met de huurdersraad met veel enthousiasme voor te bereiden op het 100 jarig 
bestaan van de vereniging in 2019. Dit tekent de betrokkenheid en meerwaarde van 
onze vereniging in de kern Heerjansdam.  
 
Energetische verbeteringen 
In het eerste kwartaal van 2018 zijn de energetische verbeteringen aan 35 
eengezinswoningen afgerond. Deze woningen beschikken na de verbeteringen allen 
over label A. Direct na de oplevering heeft een evaluatie plaatsgevonden. De 
ervaringen van de huurders zijn meegenomen bij het bepalen van de energetische 
verbeteringen voor de volgende complexen. In 2018 is gestart met de energetische 
verbetering van 41 woningen ’t Fort, Smaus, Prinsenhof, Brakel en Hupse. Ook hier is 
sprake van eengezinswoningen waarbij forse labelsprongen worden gerealiseerd. Ook 
hier gaan alle woningen naar label A. Daarnaast is in het laatste kwartaal 2018 
opdracht gegeven om alle appartementen gestapelde bouw (ongeveer 100 
appartementen) op te labelen naar A.  
 
Een bijzondere mijlpaal in het boekjaar betreft de ondertekening van het contract met 
Wocozon. Dit contract voorziet in een constructie waarbij huurders van onze woningen 
ervoor kunnen kiezen voor zonnepanelen op het dak. Het is goed te zien dat veel 
huurders enthousiast zijn over deze mogelijkheid. Het aanbrengen van de 
zonnepanelen wordt om praktische redenen gecombineerd met de complexgewijze 
aanpak van de energetische verbeteringen.  
 
De energetische verbeteringen liggen hiermee op schema waarbij in het 2e kwartaal 
van 2019 de huurders van de complexen die in de 2e helft van 2019 worden 
aangepakt zullen worden geïnformeerd.  
 
In de gesprekken over de nieuwe PALT afspraken die in 2018 zijn gevoerd en in 
maart 2019 zijn getekend zijn duidelijke afspraken gemaakt over de tijdslijn en 
precieze invulling van de energetische opgave.  
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De nieuwe interactieve website functioneert goed. Steeds meer huurders weten hun 
weg hier te vinden. Dit betekent zowel voor huurders als onze organisatie een 
duidelijke verbetering. 
 
In 2018 is het strategisch plan 2018 – 2023 opgeleverd. Dit plan is tot stand 
gekomen na veelvuldig overleg met al onze stakeholders en is daarmee een goed 
ijkpunt voor toekomstige beslissingen. Belangrijkste verbeterpunt uit het 
visitatierapport van Raeflex in 2016 en de gesprekken met WSW was het opstellen 
van een vastgoedsturingsrapport. Gedurende 2018 is hier veel tijd in geïnvesteerd. 
Het bestuur kijkt terug op een bijzonder intensief proces waarbij het gehele vastgoed 
is geïnventariseerd en kwalitatief beoordeeld. Het resultaat is een rapport met de 
titel: “De toekomst van ons bezit” dat inmiddels onder alle stakeholders is verspreid. 
Ook hier hechten wij veel waarde aan de afstemming met de huurdersraad.  
 
Als laatste vermelden wij hier de deelname van onze vereniging aan de stuurgroep 
warmtenet Drechtsteden. In deze stuurgroep verkennen en onderzoeken  7 
corporaties uit de Drechtsteden met HVC Groep de mogelijkheden van aansluiten 
corporatiewoningen op het warmtenet.  

 
De noodzakelijke energetische verbeteringen in combinatie met de opgave van de 
warmtetransitie zijn grote uitdagingen voor onze vereniging. De uitkomsten van het 
vastgoedsturingsdocument in combinatie met de gezonde financiële positie maken dat 
wij deze uitdagingen met vertrouwen tegemoet zien. Onze vereniging is goed 
verankerd in de kern Heerjansdam met daarbij een open vizier voor verschillende 
samenwerkingsvormen met collega corporaties in de regio. De uitdagingen zijn groot 
en dynamisch maar zijn beheersbaar en uitvoerbaar. Vanuit die positie gaan wij deze 
uitdagingen aan.  
 
 
Heerjansdam, 13 juni 2019 
 
Was getekend, 
 
Gerben Stolk en André Stierman 
Bestuurders Woningbouwvereniging Heerjansdam 
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Algemeen 
 
Het bestuur van Woningbouwvereniging Heerjansdam verklaart dat de corporatie in 
2018 haar werkzaamheden binnen het statutair vastgestelde werkgebied heeft 
uitgevoerd. Het bestuur verklaart dat het financieel beleid en beheer is gericht op 
financiële continuïteit en dat batige saldi worden ingezet ten behoeve van de 
volkshuisvesting.  
 
Het Bestuur bestond gedurende het boekjaar 2018 uit de volgende personen: 
 
 Benoemd in: Herbenoemen in: 

G.I.C. Stolk 2017 2021 

A. Stierman 2018 2022 

 
De heer Stierman is in 2018 herbenoemd na voordracht door de Raad van 
Commissarissen en finale instemming, middels de “fit and proper” procedure, van de 
Aw. Geen van de leden van het bestuur is lid van het college van B&W in Zwijndrecht 
noch lid van de Gedeputeerde Staten. 
 
De beide bestuursleden vervullen hun bestuurstaak in deeltijd en zij hebben dagelijks 
contact over lopende zaken. Het bestuur heeft gedurende het afgelopen jaar 10 maal 
vergaderd. Daarnaast overlegt het bestuur veelvuldig om zaken tussentijds te 
bespreken. Belangrijke besluiten en initiatieven genomen tijdens de 
bestuursvergaderingen: 
 
- Vaststellen jaarrekening 2017 
- Instellen commissie Vastgoedsturing “De toekomst van ons bezit” (gereed maart 

2019) 
- Huurverhoging 2018 
- Vaststellen bod 2018 gemeente Zwijndrecht 
- PALT afspraken met de gemeente Zwijndrecht (getekend maart 2019) 
- Vaststellen (meerjaren)begroting  
- Initieren overleg locatie Heer Janstraat 
- DPI/DVI 
- Vastleggen en implementeren administratieve organisatie en interne controles 

(AOIC) 
- Implementeren privacywetgeving (AVG) 
- Evaluatie energetische maatregelen complex 8  
- Opdracht energetische maatregelen complex Fort/Brakel/Hupse/Prinsenhof/Smaus 
- Opdracht energetische maatregelen gestapelde bouw 
- Bij mutatiewoningen keuken voorzien van extra elektriciteitsgroep t.b.v. elektrisch 

koken en afkoppelen gastoevoer.  
- Overeenkomst Wocozon waardoor huurders gebruik kunnen maken van 

mogelijkheden zonnepanelen.  
- Voorbereidingen jubileumjaar 2019 (100 jaar bestaan) 

 
Er is 4 keer vergaderd met de Raad van Commissarissen. Ook heeft er een heisessie 
plaatsgevonden. Daarnaast is er frequent formeel en informeel contact met de leden 
van de Raad van Commissarissen. 
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Het bestuur heeft regelmatig formeel en informeel overleg met de Huurdersraad. Op 
verzoek van de Huurdersraad is de frequentie van het formele overleg verhoogd. 
 
Verder heeft er in 2018 éénmaal een algemene ledenvergadering plaatsgehad.  
 
1. Kwaliteit van de woningen  
 
1.1. Kenmerken van de voorraad/nieuwbouw 
 
De voorraad huurwoningen in Heerjansdam is nagenoeg volledig in handen van onze 
vereniging. Ons bezit bestaat uit 544 verhuurbare eenheden. Op een totaal van ca. 
1.500 wooneenheden ligt het percentage huurwoningen in Heerjansdam op ruim 35%. 
Dit verhoudingsgetal kwalificeren wij als goed binnen de kern Heerjansdam. 
 
De opbouw en mix van het bezit is goed met relatief veel eengezinswoningen 
(benodigd om het dorp leefbaar te houden gezien de vergrijzing) en daartegenover 
veel appartementen gericht op een- en tweepersoonshuishoudens. Deze laatste 
groep woningen faciliteert de steeds grotere groep ouderen en 
eenpersoonshuishoudens.  
De leeftijdsopbouw van het bezit is gespreid. Het oudste complex in de Oranjewijk 
dateert van begin jaren 20 van de vorige eeuw het jongste complex dateert van 2017. 
In het eind maart 2019 opgeleverde beleidsdocument “De toekomst van ons bezit” is 
een uitgebreide analyse van het vastgoed gemaakt. Dit rapport is inmiddels aan alle 
stakeholders aangeboden. Wij verwijzen hier dan ook graag naar dit document.  
 
Speciale vermelding verdienen de 36 zorgappartementen met gemeenschappelijke 
ruimten in Midden-Inn. Dit gebouw biedt veel meer dan alleen zorgappartementen. 
Ontmoeting is het kernwoord dat centraal staat in Midden-Inn. Niet alleen voor 
bewoners maar voor alle Heerjansdammers. Het gebouw wordt ondersteund door 
ruim 50 vrijwilligers en er worden wekelijks een breed scala aan activiteiten 
georganiseerd. 
 
Hieronder een overzicht van het bezit verdeeld naar bestemming: 
 

  

Type 2018 2017

Seniorenwoningen 22 22

Aangepaste woningen 5 5

Eensgezinswoningen 288 288

Etagewoningen 182 182

Etagewoningen met zorgindicatie 36 36

Niet woongelegenheden: maatschappelijk 

vastgoed (MOG) 2 2

Niet woongelegenheden: bedrijfsruimten/winkels 

(BOG) 7 7

Niet woongelegenheden: parkeervoorzieningen 3 6

Totaal verhuurbare eenheden 545 548
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In het verslagjaar 2018 zijn 3 garageboxen overgeheveld naar de materiële vaste 
activa ten dienste van de exploitatie. 
 

1.2 Strategisch voorraadbeheer 
  
Het volkshuisvestelijke speelveld in Heerjansdam is beperkt tot de huidige 
dorpsgrenzen wat maakt dat nieuwe ontwikkelingen slechts kunnen worden 
geïnitieerd op inbreidlocaties. Realisatie van nieuwe plannen op inbreidlocaties 
vergen wel een lange adem. Dit zien wij ook terug op de ontwikkel-locatie Heer 
Janstraat.  
 
In het eerder vermeldde beleidsdocument “De toekomst van ons bezit” wordt het 
voorraadbeheer uitgebreid toegelicht. Wij verwijzen hiervoor gaarne naar het 
document gepubliceerd op de website van de WBV.  
 
1.2.1. Locatie Heer Janstraat 
 
De sloop van de 14 seniorenwoningen is in 2017 afgerond. In 2018 is intensief 
overleg gevoerd met de gemeente Zwijndrecht. Insteek vanuit onze vereniging is onze 
grondpositie te verkopen aan de gemeente Zwijndrecht zodat een planlocatie 
ontstaat. De grondopbrengst wordt ingezet voor financiering en indien mogelijk 
versnelling van de projecten t.b.v. de verbetering van de energetische waarde van ons 
bezit. Uitgangspunt bij de planvorming op de locatie is de Woonvisie van de gemeente 
Zwijndrecht die wij als vereniging onderschrijven. De locatie Heer Janstraat is 
opgenomen in de PALT afspraken binnen de Drechtsteden. 
 
1.3 Onderhoud 
 
Het onderhoudsniveau van de complexen is ondanks het feit dat sprake is van deels 
oudere complexen redelijk tot goed te noemen. Daarbij wordt opgemerkt dat de 
energetische maatregelen waarbij de gehele schil van de woning wordt aangepakt de 
kwaliteit van de betreffende woningen direct fors verbetert. Huurders merken dit direct 
in de energiekosten en ook het wooncomfort verbetert door betere ventilatie. Het 
gemiddelde uitrustingsniveau van de woningen is eigentijds maar sober. Onderhoud 
op complexniveau beperkt zich tot het groot onderhoud aan de complexen en de 
schilderwerkzaamheden. Daar waar onderhoudsproblemen op complexniveau worden 
waargenomen wordt uiteraard direct op complexniveau geacteerd. 
 
1.4 Kwaliteitsverbetering woningen 
 
In 2018 is fors geïnvesteerd in het moderniseren van de appartementen aan de 
Grondzeiler. Dit complex dateert van begin jaren 80 en is in 2018 gerenoveerd. Met 
deze ingreep is dit complex weer toekomstbestendig en heeft het een eigentijdse 
uitstraling.  
 
1.5 Duurzaamheid en energiebesparing 
  
Onze vereniging investeert de komende jaren in energetische verbetering van het 
bezit. Ondersteunt door het gespecialiseerde adviesbureau IBKM brengen wij het 
bezit naar gemiddeld label B. Hier is in de begroting van de komende jaren voldoende 
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ruimte gecreëerd om deze ingrepen te financieren. In de verbeteringsprojecten is er 
speciale aandacht voor duurzame technieken. Er is ingezet op complexgewijze 
aanpak van de energetische maatregelen. Het aanbieden van zonnepanelen via 
Wocozon wordt gelijktijdig met de energetische maatregelen aangeboden. Het 
complex Midden-Inn scoort door gebruik van aardwarmtetechniek en zonnepanelen 
nagenoeg energieneutraal.  
 
Er wordt gestreefd naar het maximaliseren van de mogelijkheden tot het verkrijgen 
van STEP subsidies. Er is voor de komende jaren jaarlijks € 500.000 begroot voor het 
uitvoeren van de noodzakelijke energetische maatregelen. Deze uitgaven worden in 
principe uit de operationele kasstromen gefinancierd. De energetische maatregelen 
worden vooralsnog doorgevoerd zonder huurverhoging.  
 
1.5.1 Energietransitie – Warmtenet   
 
Binnen de Drechtsteden zijn in 2018 onder leiding van Diederik Samson grote stappen 
gezet op het gebied van samenwerking tussen corporaties en HVC Groep (Afval en 
energiebedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen) verenigd in Energieakkoord 
Drechtsteden. Inzet hierbij is om zoveel mogelijk corporatiewoningen aan te sluiten op 
het warmtenet van HVC Groep. Ook onze vereniging is aangesloten bij dit 
samenwerkingsverband en heeft in april 2019 de intentieovereenkomst tussen 
genoemde partijen medeondertekend. Gezien de specifieke ligging van Heerjansdam 
binnen de gemeente Zwijndrecht hebben wij aandacht hiervoor gevraagd en zijn 
hierover in gesprek met de directie van HVC Groep. Als kleine vereniging nemen we 
vooralsnog niet actief deel in pilots/nieuwe technieken. Onze insteek is om vooral als 
volger te acteren waarbij wij op elk mogelijk moment de kern Heerjansdam in de 
gesprekken met HVC en de gemeente op de kaart blijven zetten.  

 
2. Samenwerking  
 
2.1 Afspraken met de gemeente Zwijndrecht 
 
Er vindt regelmatig overleg plaats met de wethouder Wonen van de gemeente 
Zwijndrecht. Hierbij is voor iedereen duidelijk dat onze vereniging zich volledig 
concentreert op de kern Heerjansdam. Het is daarbij goed te constateren dat het 
gemeentebestuur en de Dorpsraad de meerwaarde van onze vereniging voor de kern 
Heerjansdam erkennen en uitspreken. Onze vereniging onderschrijft en confirmeert 
zich aan de woonvisie en de gemaakte PALT afspraken met de gemeente 
Zwijndrecht.  
 
2.2 Bewonersparticipatie 
 
Onze vereniging is bijzonder trots op de actieve leden van de Huurdersraad. Zij tonen 
een grote betrokkenheid bij de vereniging. Niet alleen door hun inzet als formeel lid 
van de Huurdersraad maar ook door hun betrokkenheid bij de vele 
vrijwilligersactiviteiten die bijvoorbeeld in Midden-Inn worden georganiseerd. Zij 
bepalen hierdoor mede het gezicht van de vereniging in het dorp. De Huurdersraad 
bestaat uit: 
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- Dhr. Bras (voorzitter) 
- Dhr. van der Burg 
- Dhr. Hollemans   

 
Het bestuur heeft in 2018 naast de diverse informele gesprekken 2 formele 
vergaderingen met de Huurdersraad gehad. Op verzoek van de Huurdersraad   wordt 
de frequentie van de formele overleggen in 2019 verhoogd van 2 naar 4. Dit past ook 
bij de grote opgave die er ligt m.b.t. energetische maatregelen en energietransitie. 
Belangrijke zaken die in 2018 zijn besproken: 
 
- Huurverhoging 2018 
- Wooncomplex Midden-Inn 
- Energetische maatregelen  
- Energietransitie 
- Voorbereiding activiteiten 100 jarig bestaan 
- Locatie Heer Janstraat  
- Betrokkenheid huurders/leden 
- Woningtoewijzing/Woonkeus 
 
2.3 Lidmaatschappen/toezichthouders/samenwerkingsverbanden 
 
De vereniging heeft een aantal lidmaatschappen/samenwerkingsverbanden met 
diverse (branche) organisaties en toezichthouders: 
 
- Aedes 
 
De Woningbouwverenging is lid van Aedes Vereniging van 
Woningcorporaties en heeft de Aedes Governance code ondertekend. Ook past de 
vereniging de principes van de door Aedes opgestelde Governancecode toe. 
 
- Waarborgfonds Sociale Woningbouw(WSW) en Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

 
In het kader van de Woningwet houdt de Aw toezicht op alle woningcorporaties in 
Nederland. Jaarlijks ontvangt de vereniging van de Aw de zogenaamde oordeelsbrief. 
In de oordeelsbrief beoordeelt de Aw de integrale prestaties van de vereniging op het 
gebied van governance, integriteit, rechtmatigheid en bescherming van het 
maatschappelijk vermogen. De oordeelsbrief over het jaar 2018 is overwegend 
positief maar bevat ook aandachts- en verbeterpunten. Zo zijn er opmerkingen 
gemaakt over de rechtmatigheid van bepaalde leefbaarheidsuitgaven. Het bestuur 
heeft samen met de Raad van Commissarissen alle mogelijk conflicterende uitgaven 
geanalyseerd en gerapporteerd aan de Aw.  
 
Met het WSW vindt jaarlijks afstemming en overleg plaats waarin de financiële positie 
en prognoses van de vereniging voor de komende jaren worden besproken. 
Belangrijkste attentiepunt van het WSW was de oplevering van het beleidsdocument 
inzake de herijkte vastgoedsturing van de portefeuille. Dit is inmiddels gereed en in 
april 2019 aangeboden aan WSW.  
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- Woonkeus Nederland 
 
De Woningvereniging Heerjansdam participeerden tot medio 2018 samen met alle 
andere regiocorporaties in Woonkeus Drechtsteden. Woonkeus Drechtsteden is in 
2018 als zelfstandig opererende organisatie opgeheven. Voorwaarde voor ons was 
wel dat de bestaande systematiek behouden blijft. Dit is gewaarborgd vanuit 
Woonkeus Nederland. Hierdoor is er voor onze huurders niets gewijzigd in de 
procedures om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Onze vereniging kan 
bij de toewijzing van woningen rekenen op de kennis en kunde van medewerkers 
van Woonkeus Nederland. 
 
- Stadsherstel Drechtsteden NV 
 
Deze entiteit is in 2018 formeel geliquideerd. Uit het resterende vermogen ontvangt 
onze vereniging medio 2019 de actuele waarde van haar 1,34% deel in deze 
vennootschap.  
 
- Dorpsraad Heerjansdam 
 
Zowel formeel als informeel is er veelvuldig contact met leden van de Dorpsraad. 
Hierbij worden alle voorkomende zaken besproken die van belang zijn voor 
Heerjansdam en onze huurders. 
 
- Aafje/Diverz 
 
Het wooncomplex Midden-Inn levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van 
onder andere vereenzaming en het langer zelfstandig wonen van ouderen met een 
zorgvraag. Aafje is hierbij een belangrijke partner waarmee wij frequent overleg 
voeren. Onze vereniging ondersteunt diverse activiteiten middels het beschikbaar 
stellen van de openbare ruimten in Midden-Inn.  
 
2.4 Woningmarktregio 
 
Onze vereniging onderhoudt geregeld contact met de collega corporaties in de 
Drechtsteden dit betreft zowel reguliere regionale vergaderingen als ook informeel 
overleg. In 2018 zijn gesprekken gevoerd met collega corporatie Rhiant om de 
mogelijkheden te onderzoeken om vooral op financieel/administratief gebied mogelijk 
tot samenwerking te komen. Doel hierbij is waar mogelijk efficiency te verbeteren en 
mogelijke kostenbesparingen te realiseren. Daarnaast kan de samenwerking 
bijdragen aan verbeteren van kennisborging. Wel hechten wij eraan op te merken dat 
ook met andere corporaties in de regio sprake is van continue goede dialoog.  
 
2.5 Klachten 
 
Onze vereniging heeft een open structuur waarbij de bestuursleden (beiden 
woonachtig in Heerjansdam) feitelijk dagelijks aanspreekbaar zijn. Dit is naar de 
mening van het bestuur ook de kracht en toegevoegde waarde van de vereniging en 
draagt bij aan de betrokkenheid van de huurders en de leden van de huurdersraad. 
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Verder beschikken (potentiële) huurders over verschillende mogelijkheden om 
eventuele klachten onafhankelijk te laten toetsen. In het geval van klachten met 
betrekking tot het toewijzen van woningen kan men een klacht indienen bij de 
klachtenbehandelaar. De procedurebeschrijving om een klacht in te dienen is op de 
site van Woonkeus overzichtelijk beschreven.  
 
In 2018 zijn geen klachten in behandeling genomen of aangemeld bij de 
Geschillencommissie Zuid Holland.  
 
2.6 Leefbaarheid 
 
Opmerkingen in de oordeelsbrief van de Aw zijn voor het bestuur en de Raad van 
Commissarissen aanleiding geweest om alle uitgaven die mogelijk niet kwalificeren 
als uitgaven ten behoeve van de leefbaarheid in 2018 nogmaals actief met elkaar te 
toetsen en terug te koppelen aan de Aw. De leefbaarheidsuitgaven bevatten onder 
andere een bijdrage aan de samenwerking met de stichting Present uit Barendrecht 
en de bijdrage aan huismeester/coördinatie functie in Midden Inn in samenwerking 
met Aafje. In het samenwerkingsverband met Present worden, als onderdeel van dit 
lidmaatschap, projecten voor kwetsbare wijken en bewoners onder 
verantwoordelijkheid van Present door vrijwilligers van deze stichting uitgevoerd. De 
uitgaven blijven ruim binnen de norm.  
 
2.7 Veiligheid 
 
Om de veiligheid in en om de woningen van ons bezit te verbeteren zijn in de loop 
der jaren diverse zaken gefaciliteerd door onze vereniging. Standaard worden alle 
mutatiewoningen voorzien van gecertificeerde veiligheidssloten en worden nieuwe 
huurders voorzien van blusdekens en worden brandmelders aangebracht/vervangen 
waar nodig.  
 
2.8 Communicatie 
 
Ieder jaar stelt de vereniging alle huurders in staat om op de “Nieuwjaars 
snertmiddag” elkaar al het goede voor het nieuwe jaar te wensen. Tijdens deze 
informatieve en verder informele bijeenkomst, bespreekt het bestuur onder het genot 
van een drankje en een kom erwtensoep de ontwikkelingen van het afgelopen jaar 
en geeft daarnaast een doorkijk voor het nieuwe jaar en de toekomstplannen van de 
vereniging. Deze bijeenkomst wordt door huurders zeer gewaardeerd en draagt bij 
aan het verenigingsgevoel van de huurders.  
 
De jaarlijkse ledenvergadering informeert de leden over de gang van zaken en 
belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar alsook de belangrijkste 
beleidsvoornemens. Tijdens de ledenvergadering wordt ook de jaarrekening 
toegelicht en goedgekeurd. Vier keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief “Wonen in 
Heerjansdam” met actuele informatie over diverse actuele onderwerpen die 
interessant en informatief zijn voor de huurders. Daarnaast is er interactie via de 
website en wordt hier ook de meest actuele informatie gedeeld.  
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2.9 Huisvesting bijzondere doelgroepen 
 
Er is frequent contact met de gemeente Zwijndrecht over de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen. Onze vereniging heeft de afgelopen jaren meerdere 
statushouders gehuisvest. Daarnaast is er ook speciale aandacht voor huurders met 
een beperking. Waar mogelijk wordt met de gemeente gezocht naar passende 
huisvesting en praktische oplossingen.  
 
3. Governance en risico’s en onzekerheden  
 
3.1 Governance 
 
De vereniging heeft als bestuursmodel de zogenaamde tweelagenstructuur. De twee lagen 
bestaan uit het tweekoppig bestuur (samen 2/3 FTE) van de vereniging enerzijds en de Raad 
van Commissarissen anderzijds. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 
bestuur zijn in de statuten en het bestuursreglement omschreven. De Raad van 
Commissarissen oefent het toezicht uit op het bestuur en op de algemene gang van zaken 
binnen de vereniging en legt in een separaat verslag in het jaarverslag verantwoording af 
over de manier waarop zij dat toezicht heeft uitgeoefend. De Governance Code is onverkort 
van toepassing op onze vereniging.  
 
Het Bestuur bespreekt en toetst met de Raad van Commissarissen de implementatie 
en naleving van de in de nieuwe woningwet opgenomen governance principes. 
Zowel het Treasurystatuut als ook het Reglement financieel beheer zijn goedgekeurd 
door de Aw. De statuten zijn aangepast aan de vereisten van de nieuwe woningwet 
en daarbij uitgebreid toegelicht en goedgekeurd in de ledenvergadering. In 2018 
heeft de ledenvergadering de Raad van Commissarissen gemandateerd om het 
recht van advies namens haar uit te oefenen. Hierbij is de ledenvergadering door 
bestuur en Raad van Commissarissen nog eens uitdrukkelijk gewezen op de 
mogelijkheden die de statuten bieden om snel een ledenvergadering bijeen te roepen 
mocht de ledenvergadering dit nodig achten.  

 
3.2 Permanente educatie 

 
Per 1 juli 2018 voldoen beide bestuursleden aan het vereiste aantal PE punten van 
108 dat in totaal dient te zijn behaald in de jaren 2016-2018.  
 
Naam bestuurder Behaalde PE punten  

tm 2018 
 

G.I.C Stolk 62  

A. Stierman  57  

 
 
3.3 Governance Audit Aw 
 
In het najaar van 2017 heeft de Aw een Governance audit uitgevoerd. Het resultaat 
van de audit is overwegend positief met een aantal aandachtspunten, De 
aandachtspunten zijn door zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen 
opgepakt en teruggekoppeld aan de Aw. In 2018 heeft er geen audit plaatsgevonden.  
3.4 Risico’s en onzekerheden 
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3.4.1 Risicomanagement 
 
Er is druk op onze financiële resultaten, toenemende en complexere wet- en 
regelgeving en als woningbouwvereniging werken we met maatschappelijk vermogen. 
Deze combinatie noopt ons om goed zicht te hebben op de risico’s die we lopen. 
Hierbij moeten we die risico’s op de juiste wijze managen. Voor interne risico’s bepaalt 
de Governance Code van Aedes dat er een risicobeheersing- en controlesysteem 
aanwezig moet zijn. De audit wordt jaarlijks uitgevoerd door de controlerende 
accountant. Deze maakt gebruik van de aanwezige rapportages. In de 
Managementletter van de controlerend accountant wordt over de bevindingen ten 
aanzien van de interne controle- en beheersingssystemen gerapporteerd en worden 
aanbevelingen gedaan ter verbetering. Het bestuur heeft deze aanbevelingen 
uitgebreid met de Raad van Commissarissen besproken en er  is uitvoering gegeven 
aan deze aanbevelingen.  
 
Onze vereniging beschikt over een integriteitscode die voor alle stakeholders 
eenvoudig is te raadplegen op de site van onze vereniging.  
 
3.4.2 Financiële risico’s 
 
Manieren om met risico’s om te gaan, worden beheersmaatregelen genoemd. Ze zijn 
te onderscheiden in drie soorten:  
 
• Vermindering/vermijding van het risico  
• Acceptatie van het risico 
• Risico-overdracht: het overdragen van risico’s naar een andere partij 
 
In onderstaand overzicht geeft het bestuur inzicht in de beheersmaatregelen van de 
vereniging op een aantal belangrijke financiële risico’s. Dit zijn: 
 
1. Voldoende inzicht hebben in de onderhoudsstaat van het bezit. 
Beheersmaatregel: projectmatige inventarisatie van de staat van het vastgoed. Deze 
maatregel heeft geresulteerd in het beleidsdocument “De toekomst van ons bezit”  
2. De beperking van mogelijkheden voor huurtoeslag waardoor toekomstige 
verhuurbaarheid in het geding kan zijn.  
Beheersmaatregel: wij hebben continue oog voor de betaalbaarheid van het wonen. 
Dit komt tot uitdrukking in zowel het zoveel mogelijk matigen van de huren als ook in 
het investeren in energetische verbeteringen van de woningen zonder huurverhoging.  
3. Als kleine vereniging is de interne organisatie kwetsbaar en beperkt in omvang om 
de regeldruk vanuit de overheid te kunnen managen. 
Beheersmaatregel: het bestuur maakt optimaal gebruik van externe kennis, zoekt 
aansluiting en samenwerking met collega corporaties. Daarnaast sluiten wij aan bij 
samenwerkingsverbanden (Energie akkoord Drechtsteden) Verder beschikken wij 
over een flexibele schil via onze detacheringspartner. Belangrijk hierbij is dat zowel 
bestuur als Raad van Commissarissen zich bewust is van dit risico en hier actief op 
wordt gestuurd en over wordt gesproken. Zo is dit onderwerp geagendeerd voor de 
jaarlijkse heisessie 2019 tussen bestuur en Raad van Commissarissen.  
4. Achteruitgang van wijken waardoor de waarde van het vastgoed afneemt. 
Beheersmaatregel: juist inrichten van het toewijzingsbeleid en het labelen van 
bepaalde woningen in een wijk als hier gezien de opbouw van de wijk/straat 
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aanleiding toe is. De betrokkenheid van de huurders en het feit dat het bestuur en de 
organisatie midden in de Heerjansdamse samenleving staan geeft hier meerwaarde.  
 
3.4.2 Strategische risico’s 
 
Er is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Heerjansdam. Door 
maatschappelijke veranderingen wordt onze vereniging in toenemende mate 
geconfronteerd met een veranderde vraag naar sociale huurwoningen. Dit zien wij 
terug in de samenstelling van de wijken. Signalen van overlast of problemen bereiken 
ons snel. Hier betalen de korte lijnen en aanspreekbaarheid in het dorp zich uit. Bij 
problemen van en met huurders wordt in een vroeg stadium actief contact gezocht. 
Hierbij steunen wij ook op een goede samenwerking met het professionele netwerk en 
het sterk ontwikkelde sociale veld in Heerjansdam. Met name de kerk en de 
sportverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. De contacten tussen onze 
vereniging en deze belangrijke stakeholders is goed en wordt waar het kan 
geïntensiveerd. Altijd met het doel om de leefbaarheid in Heerjansdam in stand te 
houden.  
 
Het bestuur heeft een aantal strategische risico’s benoemd. Dat zijn de risico’s die 
zich voor kunnen doen wanneer vereniging haar strategische doelstelling niet 
behaald. Belangrijke strategische risico’s zijn:  
 
Risico hoog/beheersbaarheid laag:  

 
• Rentelasten stijgen  
• Extra financiële druk overheid  
• Energietransitie  
• Stijging onderhoudskosten door krapte op de markt  
• Stijgende belastingdruk  door stijgende WOZ waarde 
 
Risico hoog en beheersbaarheid hoog: 
  
• Huurachterstand loopt op 
• Stijgende bedrijfslasten 
• Aanbod aannemers gezien drukte op de markt.  

 
Risico laag en beheersbaarheid hoog: 
  
• Bouwkundige veiligheid gebouwen  
• Grote ICT-storing  
• Verouderde automatisering, “data leakage”  
• Fouten in de woningtoewijzing 
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Risico laag en beheersbaarheid laag: 
  
• Beperkte stijging huren  
• Te optimistisch begroten 
 
3.4.3 Operationele risico’s (bedrijfsvoering)  
 
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit 2 hands-on part time 
bestuursleden met een behoorlijke ervaring in de volkshuisvesting. Dit betekent dat 
het bestuur ook verantwoordelijk is voor operationele taken. In 2018 is veel aandacht 
besteed aan het inventariseren en opstellen van het beleidsdocument “De toekomst 
van ons bezit”. De uitkomsten en conclusies die in dit document aan de orde komen  
bevestigen de eerdere insteek dat sprake is van een goed gedifferentieerd aanbod 
van sociale woningen in de kern Heerjansdam. De kwaliteit van het bezit is redelijk tot 
goed en wordt sterk verbeterd met de complexgewijze aanpak van de energetische 
maatregelen. Daarnaast zijn in 2018 alle processen en procedures vastgelegd in een 
AOIC model. Belangrijk is dat in 2018 de aansturing van het mutatie- en planmatig 
onderhoud verder is geprofessionaliseerd.  
 
Het proces van leegmelden tot nieuwe verhuur is in 2017 uitgebreid geëvalueerd en 
voorzien van duidelijke meetmomenten. Dit heeft in 2018 haar vruchten afgeworpen. 
Het proces verloopt na de genomen maatregelen goed. Wel zien wij in 2018 heel 
duidelijk de gevolgen van de sterk aantrekkende economie. In 2018 hebben wij 
opgeschaald in het aanvragen van offertes. Het komt voor dat partijen gezien vele 
opdrachten drukte niet in staat zijn offerte uit te brengen. Hierop is geanticipeerd door 
actief op zoek te gaan naar goede en concurrerende aannemers die tijdig kunnen 
leveren.  
 
Een belangrijk risico voor een kleine organisatie als de onze is het risico van uitval van 
personeel. Dit wordt gemitigeerd door de kennis van taken steeds bij twee personen 
te beleggen. Daarnaast wordt ingezet op het gebruik maken van goed gekwalificeerde 
inhuur van professionele partners. Hierbij kunnen wij terugvallen op goed beschreven 
bedrijfsprocessen in het AOIC.  
 
3.4.4 Frauderisico’s 
 
Fraude komt in de praktijk voor bij zowel grote als kleine organisaties. Het bestuur 
vindt het belangrijk dat frauderisico binnen de organisatie bespreekbaar is en 
iedereen binnen de werkorganisatie elkaar scherp houdt. Open communicatie en 
controle zijn hierbij key. Ondanks de kleine werkorganisatie wordt bij de verschillende 
processen het “4 ogen principe” gehanteerd. De Raad van Commissarissen houdt 
toezicht op de fraudebeheersing door het bestuur. De controlerend accountant 
onderzoekt en rapporteert aan de Raad van Commissarissen, in de context van de 
controle van de jaarrekening, of er sprake is geweest van overtredingen of dat er 
aanwijzingen zijn die duiden op mogelijke fraude.  
 
3.4.5 Effect risico’s op het verslagjaar 
 
In het verslag jaar 2018 hebben zich geen risico’s en onzekerheden voorgedaan die 
een belangrijke impact op de woningbouwverenging hebben gehad.  
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4. Financieel  
 
4.1 Marktwaarde en beleidswaarde 
 
4.1.1 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde 
 
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten 
opzichte van 2017.  Voor de woningportefeuille van de WBV heeft dit tot een stijging 
van de marktwaarde gezorgd. De totale waarde van de woningportefeuille is met € 4,8 
miljoen gegroeid naar een waarde van € 61,5 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 
ruim 8 %. De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder 
aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een 
leegwaarde groei van de vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een 
bepalende factor in. De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een 
neerwaartse invloed gehad op de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de 
contract huur positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2017 door een gematigde 
huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 
maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid.  
 
4.1.2 Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde 
 
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader 
besloten om met ingang van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde 
bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waarde begrip, de beleidswaarde. 
Corporaties vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de 
bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een 
beleidsmatige beschouwing opgenomen. 
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling 
van de marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de 
beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt. De beleidswaarde vormt een 
onderdeel van het Verticaal toezicht model van de Aw en WSW. Het 
jaar 2019 is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten van 
de beleidswaarde in het jaarverslag 2018 van alle corporaties zal voor de Aw en WSW 
als input dienen om een definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit vast te stellen. 
WSW en de Aw hebben aangegeven dat gedurende 2019 de voorlopige norm voor de 
LTV 75% blijft en voor de solvabiliteit 20%. Bovendien is er een overgangsregime van 
Aw en WSW van toepassing voor het proces van borging dat de borgingsruimte 
gedurende dit overgangsjaar bepaald. De borgingsruimte wordt in deze 
overgangsfase dan ook o.b.v. een bredere analyse van de financiële positie van de 
individuele corporatie bepaald.  
 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en 
schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende 
verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van 
de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De 
waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en 
beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste 
schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de 
jaarrekening.  
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De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er 
in het kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting 
wordt gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de 
markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de 
waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen 
dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange 
termijn kan worden gerealiseerd. Overeenkomstig de regelgeving is geen vergelijkend 
cijfer ultimo 2017 bepaald, reden waarom in het overgangsjaar 2018 geen 
ontwikkeling in de beleidswaarde kan worden toegelicht. Op basis van ervaringen uit 
dit boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan het 
begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die 
samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waarde begrip kunnen leiden tot 
aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend 
met: 

  Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de 
(bij mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. 
Deze is gebaseerd op een schatting door de WBV van de nieuwe huur bij mutatie 
mede rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals passend toewijzen, 
prestatieafspraken en afspraken met de huurdersvereniging over huurverhoging 2018 
en de huursom. In de praktijk kan de huurstijging, de streefhuur en de huursom 
afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder andere 
afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend 
toewijzen en het huursombeleid. 

  Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2018 in de 
beleidswaardebepaling gelijk is aan de in het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2018 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en 
regio waarin WBV Heerjansdam actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel worden 
verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur 
(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij 
doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de bepaling van deze 
disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet 
de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken. 

  Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten 
versus investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoed gerelateerde 
bedrijfslasten. 

  Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten. 
 
4.1.3 Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie 
 
Per 31 december 2018 is in totaal € 30,5 miljoen aan ongerealiseerde 
herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2017: € 26,8 miljoen) uit hoofde 
van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde 
staat. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van 
het te voeren beleid van de vereniging. De mogelijkheden voor de vereniging om 
vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde 
staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke 
maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling 
van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de 
corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet 
zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel 
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vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in 
uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke 
onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, 
voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde 
marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden 
gerealiseerd. Het bestuur van WBV Heerjansdam heeft een inschatting gemaakt van 
het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer 
lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de 
beleidswaarde van het totale bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat 
van dit bezit en bedraagt circa € 34,7miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en 
de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 
 
4.2 Jaarresultaat  
  
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat na belasting van ca. € 5,3 
miljoen (2017 -€ 0,6) De toename van het resultaat t.o.v. het voorgaande boekjaar is 
onder ander te verklaren door een lichte toename van het netto resultaat exploitatie 
vastgoed, €1,7 miljoen versus €1,6 miljoen in het vorig boekjaar. Dit jaar over jaar 
stabiele resultaat uit exploitatie wijst op een stabiele kostenbasis die goed 
beheersbaar en bestuurbaar is. De grootste toename van het resultaat vergeleken 
met 2017 betreft echter de niet gerealiseerde waardeverandering van het vastgoed in 
exploitatie. Deze waardeverandering bedraagt in 2018 een plus van € 4,9 miljoen 
vergeleken met een afwaardering van € 0,6 miljoen in 2017, een waardestijging van 
8,4%. Deze waardeverandering wordt voornamelijk veroorzaakt door een sterke 
stijging van de WOZ waarde ten opzichte van 2017.  
 
4.3 Kasstromen 
 
Het saldo liquide middelen is met € 0,7 miljoen toegenomen. Deze toename was is 
hoger dan aangenomen in de planning en begroting en wordt voornamelijk 
veroorzaakt door hogere terugontvangen vennootschapsbelasting en lagere  
uitgaven in het kader van de duurzaamheidsverbeteringen. Er is in 2018 geen 
nieuwe financiering afgesloten, alle investering en uitgaven zijn gefinancierd uit de 
operationele kasstromen.  
 
 
De samenvatting van het kasstroomoverzicht vergeleken met 2018 is als volgt: 

x € 1000,-

Marktwaarde verhuurde staat 61.498

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -10.191

Betaalbaarheid (huren) -9.467

Kwaliteit (onderhoud) -56

Beheer (kosten) -7.072

-26.786

Beleidswaarde 34.712
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De belangrijkste mutaties ten opzichte van 2017 treden voornamelijk op in de 
kasstroom uit operationele activiteiten en worden veroorzaakt door: 
 

 Terugontvangen VPB in 2018 € 0,5 miljoen versus € 0,2 betaald in 2017 

 Lagere uitgaven t.b.v. van het mutatieonderhoud in 2018 € 0,1 miljoen 

 Lagere overige operationele uitgaven € 0,2 miljoen 
 

Het bestuur blijft de operationele kasstroom nauw volgen met het oog op de te 
maken uitgaven voor de duurzaamheidsverbeteringen en zal indien nodig de 
benodigde financiering afsluiten. Deze eventueel noodzakelijke nieuwe financiering is 
mogelijk binnen de kaders van het huidige borgingsplafond.  
 
4.4 Financiële continuïteit  
 
Belangrijke doelstellingen voor onze vereniging zijn het voldoen aan de vigerende  
wet- en regelgeving en het waarborgen van de financiële continuïteit. Wij volgen bij 
het verantwoorden van de financiële continuïteit de beoordeling van de 5 Financial 
Risks van het WSW. De gepresenteerde ratio’s zijn berekend op het totaal van 
DAEB/niet-DAEB.  
 
Interest Coverage Ratio (ICR) 
De ICR geeft aan hoe de verhouding is tussen de operationele kasstroom en de 
verschuldigde rente aan de verschaffers van het vreemd vermogen. De ICR per 2018 
van 5,3 (2017: 2,8) voldoet ruimschoots aan de externe normering van 1,4. Dit 
betekent dat onze vereniging meer dan goed in staat is om vanuit de kasstroom aan 
haar renteverplichtingen te voldoen. De ICR van 2018 wordt geflatteerd door het 
relatief grote bedrag aan terugontvangen vennootschapsbelasting, ca. 30% van de 
totale kasstroom uit operatie. Dit is een eenmalige ontvangst die in de komende jaren 
zal draaien naar een uitgave 
 
Solvabiliteit op basis van beleidswaarde 
Het solvabiliteitspercentage geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is de 
financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen na te komen met 
behulp van de aanwezige activa. Met een solvabiliteitspercentage van 53% voldoet 
de vereniging ruimschoots aan de norm van 20%. 
 
Loan to Value (LTV) op basis van beleidswaarde en dekkingsratio LTV geeft de 
verhouding tussen de leningen en de verdiencapaciteit van het vastgoed 
(beleidswaarde) weer en bedraagt 43% Vergeleken met de norm van 75% scoort 
onze vereniging hier goed. Het WSW hanteert  als randvoorwaarde voor het 
aantrekken van geborgde financiering dat de lening portefeuille maximaal 50% van 

Kasstromen (€'000)

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.805 786

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -395 -394

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -725 -712

Toename/afname geldmiddelen 685 -320
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de WOZ bedraagt (dekkingsratio). De dekkingsatio bedraagt in ons geval 25% van 
de WOZ waarde van het bezit.  
 
De Aw en het WSW beoordelen op basis van de financiële ratio’s en de business 
risks. Genoemde ratio’s zijn volgens het oordeel van het Aw binnen de gestelde 
marges en geven geen aanleiding tot opmerkingen. Het WSW ziet onze vereniging 
als borgings- en kredietwaardig.  
 
 5. Toekomst 
 
De uitdagingen blijven onverminderd groot. Wij zetten vol in op het energetisch 
verbeteren van het bezit met oog voor het betaalbaar houden van de woonlasten. 
Nadrukkelijk spreken wij hier over woonlasten: huur gecombineerd met 
energiekosten. De goedkopere huurwoningen zijn immers vaak de oudere woningen 
met lagere isolatiewaarden. Hier ligt een belangrijke uitdaging en opgave om juist 
voor deze doelgroep nu meerwaarde te creëren.  
 
Gemeenten, corporaties en HVC in de Drechtsteden hebben duidelijk ambitie 
getoond door een voortrekkersrol te pakken daar waar het gaat om de 
energietransitie. Het is goed dat wij hier bij aansluiten. Hierbij is het goed te 
vermelden dat wij binnen dit samenwerkingsverband juist geen voortrekkersrol 
ambiëren vanwege onze beperkte omvang.   
 
Het eerste kwartaal 2019 opgeleverde beleidsdocument “De toekomst van ons bezit” 
legt een goede en stevige fundering en onderbouwing onder de eerder 
gecommuniceerde redelijke/goede kwaliteit van het bezit. De toekomstige 
verhuurbaarheid wordt als goed ingeschat. Twee complexen worden op 
korte/middellange termijn aangemerkt als mogelijke locaties om te amoveren. De 
komende periode zal het bestuur met de Huurdersraad en Raad van 
Commissarissen nader spreken over de ambities, financiële mogelijkheden en 
tijdslijnen voor deze locaties.  
 
Het verder verbeteren en stroomlijnen van de administratieve processen en de 
interne controle is een blijvend aandachtspunt. Nieuwe inzichten maar zeker ook de 
wijziging in de samenstelling van de Raad van Commissarissen maakt dat hier in 
2018 weer met een frisse blik is gekeken naar de kwartaalrapportages. De 
gesprekken met collega corporatie Rhiant uit Hendrik Ido Ambacht om 
synergievoordelen te behalen door administratieve processen mogelijk te 
combineren lopen nog steeds. In het 2e kwartaal 2019 staat een heisessie met de 
Raad van Commissarissen gepland waarbij de toekomstbestendigheid en 
toegevoegde waarde van de vereniging in haar volle omvang zal worden 
bediscussieerd.  
 
Blijven inspelen op veranderende wet- en regelgeving en het steeds veranderende 
sociale speelveld zijn andere uitdagingen die aandacht vragen. Het volgen van de 
actualiteit, sparren met collega bestuurders, gemeentebestuur en vooral met onze 
Raad van Commissarissen zorgt dat wij hier met vertrouwen naar kijken. Daarbij 
ondersteunt door inhuur van kennis en kunde van branche professionals.  
Wij zien de genoemde uitdagingen met vertrouwen tegemoet!  



19 
 

Verslag van de Raad van Commissarissen 
 
1. Voorwoord voorzitter 
Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Commissarissen van de WBV Heerjansdam over 
het jaar 2018. Een jaar waarin bestuur en medewerkers een grote inspanning hebben verricht 
om een positieve bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting in Heerjansdam. Wij spreken als 
toezichthouder onze waardering uit voor de professionele manier waarop het team van bestuur 
en medewerkers zich heeft ingezet, zeker gezien de steeds zwaardere eisen die door de 
overheid aan woningbouwverenigingen worden gesteld, en de maatschappelijke opgaven 
waar ze voor staan zoals de verduurzaming van het woningbezit. 
 
Naast de reguliere werkzaamheden van de vereniging en het afronden van de aanpassingen 
aan de nieuwe regels, is hard gewerkt aan het verduurzamen van het bezit en de afronding van 
de vastgoedstrategie. Daarnaast is aandacht besteed aan leefbaarheid in de kern Heerjansdam. 
Een groot aantal acties die de woningbouwvereniging in dit kader ondernam voor de kern 
Heerjansdam zijn op basis van de nieuwe regelgeving niet meer mogelijk en derhalve 
afgeschaft, denk hierbij bijvoorbeeld aan het jaarlijkse dorpsfeest en de schoentjesactie met 
Sinterklaas. De vereniging heeft hard gewerkt aan alternatieven om deze activiteiten niet 
verloren te laten gaan en haar visie op leefbaarheid binnen de kleine dorpskern overeind te 
houden. 
 
Voor de Raad van Commissarissen betekende 2018 wederom een jaar van vernieuwing. Wij 
namen afscheid van de heer  S. Legemaate (commissaris sinds 2014). Door bestuur en Raad 
van Commissarissen is grote waardering uitgesproken voor het werk dat hij - in goede 
samenwerking met bestuur en medewerkers - verzet heeft. Om de vrijkomende plaats te 
bezetten, is een nieuwe commissarissen benoemd, te weten de heer S. de Zeeuw. 
 
Wij zien terug op een productief jaar waarin, naast het verantwoord afhandelen van de 
lopende zaken ook belangrijke stappen zijn gezet om WBV Heerjansdam klaar te hebben en 
te houden voor de toekomst. 
 
H. Vogel 
Voorzitter Raad van Commissarissen WBV Heerjansdam 

 
2. Over besturen en toezichthouden 
2.1  In 2018 heeft de RvC haar visie op toezicht en toetsing op papier gezet.  
De RvC heeft de wettelijke verplichting om, met het oog op de taken van de corporaties, 
toezicht te houden op de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van 
bevoegdheden door de bestuurder en staat de bestuurder met raad ter zijde. Daarnaast heeft de 
RvC de werkgeverstaak voor het bestuur. 
De Raad van Commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle van de 
jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die de vereniging elke vier 
jaar laat uitvoeren.  
De Raad van Commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn 
omschreven. De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement Raad van 
Commissarissen.  
Het toezichtkader bestaat uit een intern- en een extern toetsingskader, een besturingskader en 
een beheerskader. 
Het extern toezichtkader wordt voornamelijk gevormd door wetgeving, de Aedescode en de 
Governancecode woningcorporaties 2015.  
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Het intern toezichtkader wordt gevormd door onze statuten, profielschetsen van het bestuur en 
de Raad van Commissarissen, het reglement van de Raad van Commissarissen, het 
Treasurystatuut, het Financieringsstatuut, het Investeringsstatuut, de Integriteitcode en 
Klokkenluiderregeling.  
Het besturingskader wordt gevormd door het beleidsplan,  de(meerjaren-)begroting en 
prestatieafspraken met de gemeente.   
En het beheersingskader wordt o.a. gevormd door de financiële meerjarenbegroting en de 
diverse overleggen die de Raad van Commissarissen heeft gehad met het bestuur gedurende 
het afgelopen jaar. Gezien de beperkte omvang van de RvC (3 leden) en organisatie  heeft de 
Raad van Commissarissen geen subcommissies ingesteld..  

 
 

2.2.  Governancecode Woningcorporaties 
2.2.1.  Woningcorporaties zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht 
een volkshuisvestelijke taak uitvoeren. Woningcorporaties staan voor het huisvesten van 
mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. De zorg voor een leefbare 
omgeving hoort daarbij. In de nieuwe Woningwet heeft governance een belangrijke plaats 
gekregen. De huidige Governancecode Woningcorporaties, is opgesteld vanuit het besef dat 
de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht aan hoge normen moeten voldoen. 
Daarnaast is er meer aandacht voor cultuur en gedrag. Bovendien heeft de wetgever een aantal 
belangrijke elementen uit de Governancecode in de wet opgenomen. Daardoor is de 
Governancecode niet iets vrijblijvends, maar een verplichting waarvan de naleving door de 
minister kan worden afgedwongen. 
De vijf principes van de Governancecode zijn uitgewerkt in zestig bepalingen. Er zijn “pas 
toe” bepalingen  en “pas toe of leg uit” bepalingen. Voor sommige bepalingen geldt dat deze 
toegepast dienen te worden, afwijking onder “leg uit” is daarbij niet mogelijk. Dit is bij de 
betreffende bepalingen weergegeven. Voor de overige bepalingen geldt dat de corporatie 
ervan kan afwijken indien zij van mening is dat dit tot een beter resultaat leidt. Uiteraard dient 
wel in de geest van de betreffende bepaling gehandeld te worden en dient de afwijking actief 
verantwoord te worden. De RvC onderschrijft de code van harte 

 
2.2.2 Het bestuur hanteert de code zonder concessies. De code wordt steeds gehanteerd in 
de besprekingen tussen RvC en Bestuur. Hierbij is altijd gekeken naar wat de code en de 
daarin verwoorde principes betekent voor onze organisatie en werkprocessen. Wbv- 
Heerjansdam is een kleine corporatie en deze kleinschaligheid vraagt speciale aandacht 
waarbij we steeds de balans moeten zoeken tussen wat we moeten en wat we kunnen. 
  
In de nieuwe code is er meer aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en 
integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct 
belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De gemeente en de huurdersorganisaties hebben 
een uitdrukkelijker positie en hieraan is ook gehoor gegeven in de gesprekken met deze 
organisaties. De Raad van Commissarissen heeft zich in 2018 georiënteerd over wat er onder 
de stakeholders leeft door middel van informele en gestructureerde gesprekken met huurders 
en informele gesprekken met externe belanghebbenden.  
 
In 2019 zal het functioneren van de Raad van Commissarissen weer onder begeleiding van 
een extern bureau worden geëvalueerd. 
 
2.2.3. Op 20 december 2017 heeft de Autoriteit Wonen haar governance inspectie uitgevoerd 
bij woningbouwvereniging Heerjansdam. In februari 2018 heeft zij haar bevindingen in 
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briefvorm aan de vereniging teruggekoppeld. In deze terugkoppeling stelt zij dat de 
vereniging op hoofdlijnen voldoet aan de criteria voor good governance. Zij heeft aandacht 
gevraagd voor een aantal onderwerpen die hieronder , bij de desbetreffende onderwerpen aan 
de orde zullen komen. 

 
3. Verslag vanuit toezichthoudende rol 
3.1. Toezicht op strategie 
Strategische discussies over de positionering van de vereniging zijn beperkt. We zijn een 
kleine vereniging die getypeerd kan worden als beheerorganisatie. We zijn de enige sociale 
verhuurder in Heerjansdam. De financiële positie is positief en de opgave voor nieuwbouw 
zal naar verwachting de komende jaren beperkt zijn. Er is sprake van een hoge 
klanttevredenheid, we voorzien in een belangrijke behoefte in deze woongemeenschap en 
zorgen voor een balans in het aanbod. De strategische ambities zijn er uiteraard wel maar in 
de maat van onze situatie. In 2018 is een nieuw ondernemingsplan vastgesteld waarbij de 
RvC al  in een vroeg stadium is betrokken. 
Waar we nog nieuwbouw kunnen plegen voor onze doelgroepen zullen we dat doen en we 
zorgen goed voor ons bestaande bezit door het aan te passen aan de eisen van de tijd en de 
eisen in het kader van duurzaamheid. In de reguliere vergaderingen van de RvC met het 
bestuur zijn onderwerpen als de ontwikkeling van de Heerjansstraat, de vastgoedsturing,  het 
huurprijsbeleid en samenwerking met een andere corporatie aan de orde geweest 

 
De enige optie momenteel voor aanvullende nieuwbouw is de locatie Heerjansstraat. Het 
besluit tot nieuwbouw op deze locatie is in 2016 genomen. Inmiddels is de bestaande 
bebouwing in 2017 gesloopt en in 2018 is de strategie met betrekking tot deze locatie 
ontwikkeld. Op deze locatie zal woningbouw gerealiseerd worden echter de 
woningbouwvereniging zal dit niet zelf ter hand gaan nemen. Wbv Heerjansdam zal haar 
gronden aan de Heerjanstraat verkopen aan de gemeente Zwijndrecht, die ter plekke eveneens 
gronden heeft. Op de ontstane locatie zal vanwege de gemeente woningbouw ontwikkeld 
worden. 

 
Daarnaast is ruime aandacht besteed aan de vastgoedsturing. Het vastgoed is voor de 
woningbouwvereniging het belangrijkste middel om in te zetten voor de doelstelling. In 2017 
heeft er een “vlootschouw”  van het bezit plaatsgevonden waarbij is gekeken naar 
aanpasbaarheid, toekomstige verhuurbaarheid, installaties e.d. Aan de hand van deze 
uitkomsten is een concept portefeuille strategie ontwikkeld die begin 2019 door de RvC is 
goedgekeurd. Daarnaast is uitgebreid aandacht besteed aan de energetische verbetering van 
een groot deel van het woningbezit en de benodigde investeringen.  

 
 

3.1.2 Samenwerkingsverbanden 
In zijn vergaderingen heeft de RvC zich regelmatig laten informeren over de voortgang en 
inhoud van de samenwerking met andere corporaties uit de Drechtsteden. De RvC acht het 
van groot belang dat het Bestuur de samenwerking actief opzoekt. Onze kleine corporatie kan 
niet zelf in alle capaciteit en deskundigheid voorzien en de noodzaak om samen te werken is 
hoog. Binnen elke samenwerking blijven we zelf verantwoordelijk maar 
samenwerkingsverbanden kunnen de implementatie op punten ondersteunen door kennis te 
delen en van elkaar te leren. In de Drechtsteden zijn al verschillende 
samenwerkingsverbanden. Zo is er een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem waarbij alle 
corporaties in de Drechtsteden zijn aangesloten en is er een samenwerkingsverband 
betreffende de plaatsing van woningzoekenden met een voorrangsverklaring. 
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3.2 Toezicht op financiële- en operationele prestaties  
De Auditcommissie is een vaste commissie van de RvC. Zij ondersteunt en adviseert de RvC 
met de voorbereiding van de besluitvorming van de verantwoordelijkheden op het terrein van 
financieel-, risico- en controle toezicht. Door de huidige omvang van de RvC van drie leden is 
halverwege 2017 besloten voorlopig geen afzonderlijke audit of remuneratiecommissie te 
vormen maar de taken door de gehele Raad te laten vervullen. De RvC heeft zich in het 
verslagjaar samen met het Bestuur gebogen over de concept jaarrekening, de dVi en de dPi,  
en de meerjarenbegroting.  
Hierbij hebben ook jaarlijkse gesprekken, pre-audit gesprek en evaluatie, plaatsgevonden met 
de door de RvC aangestelde accountant. Alle financiële informatie is in de reguliere 
vergaderingen tussen RvC en Bestuur besproken en vastgesteld door de RvC. 

 
In november 2018 heeft de RvC de Meerjarenbegroting en onderhoudsbegroting voor 2019 
vastgesteld (inclusief meerjarenoverzicht). Hierbij werd ook gerapporteerd over de wijze 
waarop Wbv Heerjansdam voldoet aan de financiele ratio’s van de toezichthouders. De 
borgingsbrief van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bevestigde ook de 
dekking van onze financieringsbehoefte. 

 
De RvC is in de reguliere vergaderingen regelmatig geïnformeerd over de operationele kant 
van de corporatie in het algemeen en belangrijke aanpassingen in het bijzonder.  
 
3.2.1 Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag 
In de voorbespreking van de RvC met de controleleider van de controlerend accountant zijn 
de concept jaarrekening en jaarverslag 2017 besproken. In de vergadering van de RvC met het 
Bestuur zijn vervolgens de jaarrekening en jaarverslag van Wbv- Heerjansdam aan de hand 
van het accountantsverslag met de accountant besproken. Nadat is kennisgenomen van de 
controleverklaring van de accountant heeft de RvC de jaarrekening en het jaarverslag van 
2017 vastgesteld. 

 
3.3 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties 
De volkshuisvestelijke prestaties van Wbv- Heerjansdam zijn hoofdzakelijk beperkt gebleven 
tot een verantwoorde exploitatie van de woningen. Door het optimaal verhuren en beheren 
van het vastgoed is in het verslagjaar een positief resultaat bereikt waarmee aansluiting 
gevonden wordt bij de doelstellingen en de behoefte van (aspirant) klanten. Het Bestuur staat 
dicht bij de bevolking in het dorp en speelt daarmee een zeer belangrijke maatschappelijke rol 
als het gaat om goede regie en afstemming met de samenleving ten aanzien van behoeften.  
Het bloeiende verenigingsleven in het dorp is uitermate belangrijk en de sociale samenhang 
essentieel voor de kwaliteit van wonen. De uitgaven voor leefbaarheid zijn, volgens 
voorschrift, zeer beperkt gebleven in 2018.  
In 2017 is tevens een begin gemaakt met de energetische verbeteringen van onze woningen 
welke activiteiten zich in 2018 hebben doorgezet conform het hiervoor opgestelde plan.  
Ook in 2018 zijn met de gemeente Zwijndrecht prestatieafspraken gemaakt. De afspraken 
hebben betrekking op de nieuwbouwopgave, bestaande woningvoorraad (waaronder 
betaalbaarheid en duurzaamheidsmaatregelen), woonruimteverdeling, leefbaarheid, opvang en 
zorg. 
In de cyclus van prestatieafspraken bracht WBV Heerjansdam voor 1 juli de voorgenomen 
activiteiten voor 2018 uit aan de gemeente en de huurdersorganisatie. Na overleg met de 
Gemeente Zwijndrecht en de huurdersorganisatie is met dit bod ingestemd.  
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3.3.1 Klachtenbehandeling 
Wbv Heerjansdam maakt gebruik van een regionale geschillencommissie conform het BTiV.  
Klachten over woonruimteverdeling werden tot 1 juli 2018 behandeld door de directeur-
bestuurder van Stichting Woonkeus Drechtsteden. De rapportages van beide instellingen zijn 
door het Bestuur besproken en de RvC is mondeling geïnformeerd. Beiden hebben 
geconcludeerd dat het systeem voor de afhandeling van klachten goed heeft gefunctioneerd. . 
Er  was onduidelijkheid over de manier waarop vanaf 1 juli 2018 klachten met betrekking tot 
de woonruimteverdeling zullen gaan plaatsvinden. Ondertussen is besloten deze klachten af te 
laten handelen door de Regionale Geschillencommissie. 
 
3.4 Toezicht op stakeholderdialoog 
Woningbouwvereniging Heerjansdam is een maatschappelijke onderneming. Maatschappelijk 
ondernemerschap betekent ook dat verantwoording moet worden afgelegd richting partijen 
die bij dit ondernemerschap zijn betrokken: 
De RvC constateert dat het Bestuur van de woningbouwvereniging actieve relaties 
onderhoudt met de belangrijkste instellingen en organisaties in haar directe omgeving. Het 
Bestuur geeft de RvC daar continue informatie over zoals de voortgang van de gesprekken 
met de gemeente (PALT en bieding) en zorginstellingen voor de noodzakelijke 
dienstverlening in onze complexen en het dorp. De Huurdersraad is een belangrijke 
gesprekspartner voor het Bestuur maar ook voor de RvC. Als RvC ontkom je er niet aan om 
vanwege de kleinschaligheid ook actief aangesproken te kunnen worden. Dit gebeurt nu 
voornamelijk bij speciale gebeurtenissen zoals de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst en 
uiteraard ook op de ALV. 

 
3.5 Toezicht op risicobeheersing  
In het kader van de financiële risicobeheersing is vanuit de RvC de auditcommissie het eerste 
aanspreekpunt als het gaat om het financiële toezicht en risicobeheersing in brede zin. De 
verantwoordelijkheid van deze commissie komt regelmatig ter sprake in separate 
vergaderingen met het Bestuur. De RvC heeft geconstateerd dat het bestuur van de vereniging 
verstandig omgaat met het bezit en de financiële middelen. De overige risicogebieden 
(vastgoed, maatschappij, klant, organisatie) zijn gesprekonderwerpen in de vergaderingen van 
de RvC met het voltallige Bestuur. De RvC was, na beoordeling van de informatie die van het 
Bestuur werd ontvangen en na overleg met de accountant, van oordeel dat het Bestuur in 
redelijke mate rekening houdt met de diverse risico’s en daarop stuurt. Deze sturing op de 
risico’s moet echter structureler en de RvC heeft daarop aangedrongen en zal daar in de 
komende periode op blijven toezien. Ook de AW heeft hier aandacht voor gevraagd. 

 
Het WSW heeft via haar “business risk” analyse het Bestuur aangesproken op het ontbreken 
van een actuele portefeuille strategie met doorvertaling naar een strategie per complex. Men 
wil inzicht in de keuzes die de corporatie maakt en zal maken op het gebied van investeringen 
en de wensportefeuille. Er heeft een “vlootschouw” van het gehele bezit plaatsgevonden als 
basis voor de portefeuillestrategie. Vervolgens is een concept portefeuille strategie opgesteld 
die inmiddels door de RvC is goedgekeurd. 

 
3.6 Toezicht op verbindingen   
De Raad heeft toezicht gehouden op het beleid van het Bestuur waarin de ontbinding van de 
enige verbinding (Stadsherstel Drechtsteden NV) de goedkeuring van de Raad heeft gekregen. 
Regelmatig is informatie ontvangen over tussentijdse verkopen en acties om de ontbinding 
vorm te geven. In 2018 is de ontbinding van deze verbinding daadwerkelijk gerealiseerd. 
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3.7 Opdrachtgeverschap externe auditor 
De RvC heeft in het najaar van 2018 besloten Verstegen Accountants & Belastingadviseurs 
B.V.  te Dordrecht wederom opdracht te geven de jaarrekening te controleren en de overige 
verplichte toetsen uit te voeren. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid en in goede 
samenwerking uitgevoerd. De inhoudelijke kennis van de sector en de wet- en regelgeving 
van de volkshuisvesting zorgen er voor dat we als RvC vertrouwen hebben in voldoende 
professionele ondersteuning bij de uitvoering van ons toezicht. 

  
4. Verslag vanuit werkgeversrol 
Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 worden bestuursleden door de RvC 
gekozen in plaats van door de leden van de vereniging. Benoemingen en herbenoemingen 
moeten met ingang van 2017 voor een zienswijze van de minister aan de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) voorgelegd worden. De Aw voert voor de zienswijze, een toets op de 
geschiktheid en betrouwbaarheid (“Fit and Propertest”) van de beoogde kandidaten uit. Een 
van de leden van het bestuur is in 2018 door de RvC herkozen. 
 
Gevolgde procedure bij de herbenoeming van lid Bestuur 
In 2018 is de heer Stierman als lid van het Bestuur herbenoemd. Hieraan voorafgaand is zijn 
functioneren geëvalueerd waarbij alle leden afzonderlijk input hebben geleverd. Daarbij is 
gekeken of het profiel nog past binnen de huidige eisen die gesteld worden aan deze functie. 
Dit heeft geleid tot een positieve uitkomst en een voorgenomen besluit tot herbenoeming.  
Onder overlegging van de benodigde schriftelijke stukken  heeft de aanmelding bij de Aw 
plaatsgevonden. Na het tot tevredenheid doorlopen van de fit en propertest is de heer 
Stierman herbenoemd voor vier jaar. 

 
4.1 Invulling werkgeversrol voor bestuur 
4.1.1Topstructuur 
Het Bestuur van Wbv- Heerjansdam omvat 2/3 formatieplaats (2/3 fte) en deze functie wordt 
door twee personen uitgevoerd op basis van het principe van collegiaal Bestuur in deeltijd. 
Voor het Bestuur zijn functieprofielen beschikbaar. 

 
Het Bestuur bestond gedurende het boekjaar uit de navolgende personen: 

 
De heer G.I.C. Stolk, voorzitter, herbenoemd in 2017. 
De heer A. Stierman, penningmeester, herbenoemd in 2018. 

 
Geen van de bestuursleden is lid van het college van B&W van Zwijndrecht noch lid van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

 
4.1.2. Beoordelingskader en beoordeling 
De RvC besluit over benoemingen, beoordelingen, en beloningen, schorsing en ontslag van 
het Bestuur. De RvC heeft op grond daarvan tot taak periodiek het functioneren van het 
Bestuur te beoordelen. In 2018 heeft de remuneratiecommissie evaluatiegesprekken gevoerd 
met de afzonderlijke Bestuursleden. In diezelfde gesprekken zijn ook de prestatieafspraken 
voor 2018 besproken. Het functioneren van het Bestuur is als voldoende beoordeeld. De 
evaluatieverslagen zijn in een later stadium door de Raad bekrachtigd. 
De bestuursleden als geheel (2/3fte) hebben een verplichting voor het behalen van 108 PE 
punten over de periode 2018 t/m 2020.  
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4.2.3 Beloningskader en beloning 
De beloning van de bestuursleden voor 2018 is eind 2017 getoetst aan de vigerende wet- en  
regelgeving WNT. Deze beloning is met het Bestuur besproken en gezamenlijk is vastgesteld 
dat de beloning voor 2018 nog steeds in lijn is met de normering die als gepast wordt 
beschouwd voor een corporatie met onze omvang. De beloningen zijn dus ongewijzigd ten 
opzichte van 2017 en bedragen voor de voorzitter € 17.165,- en de overige leden € 15.010,- 
bruto per jaar. Op 19 november 2018 heeft de RvC de notitie beloningsbeleid bestuur en RvC 
2019 vastgesteld waarbij per 1 januari 2019 de beloning is aangepast (verhoogd). 

 
De RvC verklaart hierbij dat zij onder geen beding aan bestuursleden persoonlijke leningen, 
aandelen, financiële garanties of andere financiële voordelen heeft toegezegd, verstrekt en/of 
goedkeuring daaraan heeft gegeven. De RvC is ook niet op de hoogte van enige constructie 
buiten het zichtveld van de RvC die niet vallen onder het beloningsbeleid. 

 
4.2 Organisatiestructuur en integriteit 
4.2.1. Cultuur 
De Raad van Commissarissen is tevreden met de integere en open cultuur van de organisatie. 
Met het bestuur wordt een open dialoog gevoerd en tijdens de Algemene ledenvergaderingen 
en het overleg met de huurdersraad krijgen ook de leden en huurders volop de kans om hun 
vragen en meningen te ventileren. In de Governancecode wordt meer aandacht voor cultuur 
en gedrag gevraagd, passend bij transparante en integere organisaties. Transparantie staat bij 
WBV Heerjansdam hoog op de agenda. De lijnen tussen het bestuur en de medewerkers zijn 
kort. WBV Heerjansdam kent overlegstructuren met huurders(huurdresraad en ALV), de 
gemeente en overige belanghebbenden. Deze zijn gericht op samenwerking en kennisdeling, 
maar ook op het geven van transparantie, toelichten waar WBV Heerjansdam voor staat en het 
bekijken van mogelijkheden waar krachten gebundeld kunnen worden. 
 
4.2.2 Integriteit 
Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van belangenverstrengeling en 
dienen ook de schijn daarvan te vermijden. Bestuursleden mogen onder geen voorwaarde 
activiteiten ontplooien die in concurrentie treden met de corporatie, schenkingen aannemen 
van de corporatie en haar relaties, of derden op kosten van de corporatie voordelen 
verschaffen. Deze eisen zijn vastgelegd in de integriteitscode en klokkenluidersregeling. De 
RvC heeft in het verslagjaar geen kennis van zaken die in strijd zijn met deze regelingen.  
In de brief van de AW naar aanleiding van haar governance inspectie  heeft zij aandacht 
gevraagd voor het lidmaatschap van beide bestuurders van een BusinessClub. Hoewel 
toegestaan, is de AW van mening dat het lidmaatschap mogelijk het ontstaan van de schijn 
van belangenverstrengeling kan veroorzaken. De afzonderlijke bestuursleden hebben in 
overleg met de RvC besloten het bedoelde lidmaatschap te beëindigen. 
De RvC heeft in het verslagjaar verder geen kennis van zaken die aanleiding zijn voor actie of 
melding aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. De RvC heeft een aantal malen in het 
verslag jaar het onderwerp integriteit geagendeerd. 
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5. Over de RvC 
5.1 Samenstelling 
De Raad van Commissarissen van Wbv Heerjansdam bestond gedurende het verslagjaar uit de 
navolgende personen: 

 
Mevrouw  mr. H. Vogel (1958), sinds 2011 lid van de RvC op voordracht van de huurders, 
herbenoemd in 2015 en per 1 juli 2017 voorzitter van de Raad, werkzaam als zelfstandig 
gevestigd jurist (bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht). Deskundigheid: wet- en 
regelgeving& juridische praktijk en volkshuisvesting. Aandachtgebieden: huurderszaken en 
remuneratie. 

  
De heer drs. S. Legemaate (1970), sinds 2014 lid van de RvC en afgetreden per 1 juli 2018. 
Werkzaam als Lending Specialist bij een grote financiële instelling (bank). Deskundigheid op 
het gebied van financiën, financieringen en de publieke sector. Aandachtsgebieden: algemeen, 
financiën en audit. 

 
De heer ir. A.H.G. Rouwers MRE, sinds 1 oktober 2017 lid van de RvC. Werkzaam als 
zelfstandig gevestigd adviseur volkshuisvesting en strategisch vastgoedbeheer. Deskundig op 
het gebied van vastgoedontwikkeling en beheer. Aandachtsgebieden, algemeen, 
volkshuisvesting en vastgoed en beheer. Nevenfuncties; lid van de Raad van Toezicht van 
Patrimonium Barendrecht, voorzitter cliëntenraad Laurens Thuiszorg, zittingslid 
huurcommissie en adviseur bij Bewonersorganisatie Vitaal Pendrecht. 

 
De heer drs S. de Zeeuw. 

 
Leden van de RvC worden conform de statuten voor een periode van 4 jaar benoemd en 
kunnen op basis van wetgeving maximaal 1 x herbenoemd worden voor eveneens 4 jaar. De 
heren S. de Zeeuw (2022) en A.H.G. Rouwers (2021) zijn nog een keer herbenoembaar.  
 
Geen van de leden van de RvC is lid van het college van B&W van Zwijndrecht of lid van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

 
5.1.1 Profielschetsen 
De RvC heeft de profielschetsen in 2016 vernieuwd op basis van de huidige inzichten. De 
profielschetsen beschrijven algemene en specifieke deskundigheden en persoonlijke 
kwaliteiten waarover leden van de RvC dienen te beschikken. De RvC is van oordeel dat zij 
voldoende divers is samengesteld wat betreft deskundigheid en competenties. De 
samenstelling en deskundigheid van de RvC sluiten aan bij de beschrijving daarvan in de 
profielschetsen en de belangrijkste beleidsvelden van de corporatie.  Desondanks is de RvC 
van mening dat een omvang van 3 personen te mager is. In 2019 zal de voorzitter wegens het 
bereiken van haar maximale zittingstermijn aftreden. De RvC heeft in 2018 het besluit 
genomen om die gelegenheid aan te grijpen om twee nieuwe leden van de RvC te werven en 
benoemen. 

 
5.1.2. Gevolgde procedure bij de werving van een nieuw lid van de RvC 
Dit jaar was er een vacature. Een lid van de RvC heeft het besluit genomen niet een tweede 
zittingstermijn te aanvaarden als gevolg van drukke andere werkzaamheden.  
De RvC heeft bij de werving van de nieuwe commissaris niet de keuze gemaakt zich te laten 
ondersteunen door een gespecialiseerd werving- en selectiebureau maar dit zelf ter hand te 
nemen op basis van een opgestelde procedure waarbij het Bestuur een adviserende rol had. Na 
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het vaststellen van procedure en profielschets waarbij onder andere aandacht was voor de 
teamsamenstelling, is de vacature zowel online als in dagbladen en huis-aan-huisbladen 
bekend gemaakt. In gesprekken zijn de kandidaten getoetst op criteria als ervaring, 
competenties en rolopvatting. Na de keuze voor een kandidaat is, onder overlegging van de 
benodigde schriftelijke stukken, het voorgenomen besluit gemeld bij de Autoriteit 
Woningcorporaties (AW). Na het tot tevredenheid doorlopen van de fit en propertest heeft de 
RvC de heer S. de Zeeuw benoemd als commissaris met als aandachtsgebied financiën. Na de 
benoeming heeft de heer de Zeeuw een introductieprogramma doorlopen. 

 
5.1.3 Zelfevaluatie 
In 2018 heeft geen zelfevaluatie plaatsgevonden. De RvC bestaat uit 3 personen. Twee leden 
zijn eerst recent lid van de RvC (1 oktober 2017 en 1 juli 2018). De RvC heeft besloten dat 
een zelfevaluatie in 2018 niet effectief zou zijn en heeft deze uitgesteld tot 2019. Conform de 
binnen de RvC vastgestelde afspraak wordt de interne evaluatie van de RvC eenmaal per twee 
jaar begeleid door een onafhankelijke adviseur. Begin 2019 heeft vervolgens de zelfevaluatie 
plaatsgevonden welke door een onafhankelijke externe partij is begeleid.  
Geen van de leden is frequent afwezig geweest bij vergaderingen. 

  
5.1.4 Integriteit en onafhankelijkheid 
De RvC is van oordeel dat elk lid zijn/haar functie in 2018 onafhankelijk en integer heeft 
uitgeoefend. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat alle commissarissen voldoen 
aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in de Governancecode Woningcorporaties 
2015.  Op initiatief van de RvC is in 2016 een integriteitscode opgesteld en vastgesteld voor 
iedereen die direct of indirect bij de woningbouwvereniging betrokken is. De RvC heeft een 
aantal malen het onderwerp integriteit geagendeerd. 
In het verslagjaar deden zich bij de besluitvorming door de RvC geen onverenigbaarheden 
voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang. 

 
5.1.5 Aanspreekbaarheid 
De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Eenieder is uitgenodigd zich tot de 
RvC te wenden als daartoe aanleiding is. Een verzoek daartoe kan schriftelijk ingediend 
worden bij de corporatie. 

 
5.1.6 Informatievoorziening 
Om zijn taken goed te kunnen vervullen heeft de RvC zich regelmatig laten informeren over 
de gang van zaken bij de woningbouwvereniging. De RvC is door de vele contacten met het 
Bestuur en de daarbij verkregen informatie voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen 
binnen de woningbouwvereniging. Per kwartaal ontvangt de RvC een financieel overzicht met 
de relevante informatie waarbij we in overleg blijven kijken naar mogelijke verbetering van 
de inzichten die we daaruit kunnen halen. Daarnaast wordt door het Bestuur periodiek 
gerapporteerd over de voortgang van nieuwbouwprojecten, krijgen we de verslagen van de 
bestuursvergaderingen en is er toegang tot het digitaal archief. Jaarlijks is er contact met de 
leden en met de Huurdersraad over het door de woningbouwvereniging gevoerde beleid en 
met de externe accountant over de inrichting en uitkomsten van de accountantscontrole. 

 
Door de voorzitter van de RvC is periodiek vooroverleg gevoerd met de voorzitter van het 
Bestuur over het beleid in het algemeen. Ook voerden de beide voorzitters het agendaoverleg 
voor de vergaderingen. 
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5.1.7 Lidmaatschappen 
Alle leden van de RvC zijn lid van Wbv- Heerjansdam. Alle leden zijn ook 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. 

 
5.1.8 Permanente educatie 
Leden van het Bestuur en de RvC moeten hun kennis blijven ontwikkelen door middel van 
trainingen en cursussen. De leden van de RvC zijn hierin actief en verklaren dan ook dat zij in 
het verslagjaar voldoende inzet hebben geleverd om te voldoen aan het reglement Permanente 
Educatie zoals dat bedoeld is in de Governancecode in het algemeen en de verplichting voor 
de periode  2017 (individueel 5 PE punten) in het bijzonder. 
De verkregen punten zijn in het systeem van de VTW ingevoerd. 
 

 PE punten 2015-
2017 

PE punten 2018 totaal 

H. Vogel 16 4 20 
A.H.G. Rouwers 90   
s. de Zeeuw    
 

  
5.1.9 Bezoldiging 
De vergoeding van RvC leden is in het verslagjaar getoetst aan de vigerende wet- en  
regelgeving WNT. Op 19 februari 2018 heeft de RvC besloten de jaarlijkse vergoeding  per 1 
januari 2018 als volgt vast te stellen: 
Voorzitter RvC : €4.623,- (exclusief btw) per jaar 
Leden: €4.020,- (exclusief btw) per jaar.  
De RvC verklaart hierbij dat zij onder geen beding aan zichzelf persoonlijke leningen, 
aandelen, financiële garanties of andere financiële voordelen heeft toegezegd, verstrekt en/of 
goedkeuring daaraan heeft gegeven. De RvC is ook niet op de hoogte van enige constructie 
buiten het zichtveld van de RvC die niet vallen onder het beloningsbeleid. 

 
5.1.10 Vergader- en besluitenschema 
In 2018 heeft de RvC vijf maal vergaderd met het Bestuur en heeft er in het begin van het jaar 
een gezamenlijke beleidsdag plaatsgevonden. Daarnaast heeft de RvC twee maal onderling 
vergaderd met betrekking tot werving en selectie van een nieuw lid, is de RvC aanwezig 
geweest op de ALV en heeft er een overleg tussen de RvC en de huurdersraad 
plaatsgevonden. Tussentijds is tussen de auditcommissie met het Bestuur overleg gevoerd 
over de opzet en uitkomsten van de dVi / dPi en heeft de voltallige Raad een evaluatie 
gesprek/ pré audit meeting gehad met haar accountant 

 
De Raad heeft in het boekjaar de volgende besluiten genomen dan wel goedgekeurd: 

 
• Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2017. 
• Goedkeuring meerjarenbegroting. 
• Goedkeuring dVi. 
• Opdracht accountantscontrole. 
• Goedkeuring kwartaalverslagen 2018. 
• Goedkeuring PALT afspraken met en bieding aan gemeente Zwijndrecht. 
• Besluit tot herbenoeming lid bestuur 
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• Besluit tot benoeming A. Rouwers tot lid RvT 
• Goedkeuring besluit tot nemen energetische maatregelen en financiering hiervan 
• Besluit tot vergoeding RvC 2018 
• Besluit tot activiteiten 100 jarig bestaan vereniging en financiering hiervan 
• Goedkeuring ondernemingsplan 
• Besluit tot ondergrens van € 25.000,- aan liquide middelen 
• Beloningsbeleid RvC en bestuur 2019 
 
De Raad heeft naast de hiervoor genoemde besluiten onder meer gesproken over de 
volgende onderwerpen: 
 
• Ontwikkeling van de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit en kosten per kwartaal 

en in relatie tot de vastgestelde begroting. 
• Toezichtbrief ILT 2017. 
• Oordeelsbrief 2017 van Autoriteit woningcorporaties. 
• Brief borgingsplafond en borgbaarheid 2017 van WSW. 
• Brief beoordeling WSW (business risk). 
• Brief indicatieve bestedingsruimte van Ministerie BZK.   
• Verslag van de externe accountant. 
• Energetische verbetering van het bestaande vastgoed. 
• Voortgang van het projecten Heerjansstraat. 
• Huurprijzenbeleid. 
• 100 jarig bestaan van de woningbouwvereniging in 2019 
• Opzet administratieve organisatie en interne controle. 
• Mogelijke samenwerkingsvormen met andere corporatie 

 
5.1.11 Overleg met huurders(vertegenwoordiging) 
Het Bestuur heeft periodiek intensief overleg met de Huurdersraad en ook de RvC overlegt 
minimaal eenmaal per jaar met de Huurdersraad. De Algemene Leden Vergadering wordt 
helaas niet druk bezocht maar biedt wel de mogelijkheid om huurders te spreken en die optie 
zullen we graag blijven benutten. 

    
6. Tot slot 
Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft zich het afgelopen jaar weer laten zien als een 
maatschappelijke onderneming met oog voor de belangen van haar huurders en hun 
leefomgeving. De Raad waardeert de inzet en de betrokkenheid van de medewerkers en het 
bestuur van WBV Heerjansdam en dankt hen bijzonder voor hun bijdrage aan de behaalde 
resultaten. 
 
 6.1 Slotverklaring  
De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van het verslag van het bestuur over het 
boekjaar 2018. De door het bestuur opgemaakte jaarrekening en jaarverslag 2018 zijn door 
Verstegen gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De Raad van 
Commissarissen heeft de jaarrekening goedgekeurd, nadat zij kennis heeft genomen van het 
accountantsrapport 2018 en de bevindingen met de accountant heeft besproken. De 
bovengenoemde jaarstukken en accountantsrapport geven een helder inzicht in de activiteiten 
en inspanningen van het bestuur en de werknemers van Woningbouwvereniging 
Heerjansdam. De middelen van Wbv- Heerjansdam zijn uitsluitend in het belang van de 
volkshuisvesting besteed. Activiteiten hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de 
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volkshuisvesting en de leefbaarheid, in overeenstemming met de statuten van de vereniging. 
De woongelegenheden liggen binnen het statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen 
en verbintenissen zijn geen risicovolle posities ingenomen. 
 
6.2 Ondertekening  
 
Heerjansdam,   13 juni 2019 
 
Was getekend, 
 
H. Vogel  A. Rouwers  S. de Zeeuw 
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Woningbouwvereniging Heerjansdam 
 
 
 
 
 
 
 

JAARREKENING 
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Balans per 31 december 
 
 

Activa 
 
 

Vaste activa 
Vastgoedbeleggingen (1) 

2018  2017 

1. DAEB vastgoed in exploitatie 55.054.160   50.424.519  
2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 6.443.956   5.873.566 
3. Vastgoed in ontwikkeling  bestemd voor eigen 

exploitatie 
 

0 
   

439.561 

   61.498.116   56.737.646 
Materiële vaste activa 
4. Onroerende  en roerende zaken ten dienste van de 

exploitatie 
 

307.888 
   

287.291 
 

   307.888   287.291 
 

Financiële vaste activa (2) 
5. Latente belastingvordering 0   0  
6. Andere deelnemingen 0   17.573  
7. Overige vorderingen 0   0  
   0   17.573 
Som der vaste activa  61.806.004  57.042.510 

 
Vlottende activa 
Voorraden (3) 
8.  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop  402.000  0 

402.000  0 
 

Vorderingen (4) 
9. Huurdebiteuren 16.441   18.622  
10. Overheidsinstellingen 0   0  
11. Belastingen en premies sociale verzekeringen 0   427.036  
12. Overige vorderingen 0   0  
13. Overlopende  activa 39.452   18.933  
   55.893   464.591 

 

Liquide middelen (5) 859.148  173.866 

Som der vlottende activa 1.317.041  638.457 
Totaal activa 63.123.045  57.680.967 
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2018 

   
 
 

2017 

Passiva 

Eige 
14. 

n vermogen (6) 
Herwaarderingsreserve 

 
30.464.549 

   
26.837.556 

 

15. Overige reserves 15.674.985   14.035.040  
   46.139.534   40.872.597 

 
16. 

 
Voorziening  onrend. invest. en herstructureringen 

 
0    

0  
17. Voorziening  latente belastingverplichtingen 12.544   15.282  
18. Overige voorzieningen 0   0  
   12.544   15.282 

Lang 
19. 

lopende schulden (8) 
Schulden/leningen  overheid 

 
2.992.695 

   
3.173.251 

 

20. Schulden/leningen  kredietinstellingen 11.737.198   12.293.978  
21. Overige langlopende  schulden 52.911   47.575  
   14.782.804   15.514.804 

Kortl 
22. 

opende schulden (9) 
Schulden aan kredietinstellingen 

 
737.336 

   
724.645 

 

23. Schulden aan leveranciers 123.399   94.497  
24. Belastingen en premies sociale verzekeringen 938.265   1.291  
25. Overige schulden 0   0  
26. Overlopende  passiva 389.163   457.851  
   2.188.163   1.278.284 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzieningen (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal passiva  63.123.045  57.680.967 
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Winst-en-verliesrekening  
 
2018  2017 

 

27. Huuropbrengsten 3.355.620   3.349.789  

 
 
 
 
 
 

1.558.841 

28. Opbrengsten servicecontracten 39.986   51.395 
29. Lasten servicecontracten -31.885   -54.145 
30. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -305.118   -332.211 
31. Lasten onderhoudsactiviteiten -650.667   -667.234 
32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -675.556   -788.753 
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)  1.732.380 

 
33.   Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

 
0    

0 
33.   Toegerekende organisatiekosten 0   0 
33.   Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 0   0 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10)  0   0 

 
34.   Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
-67.932    

0  
35.   Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 4.889.690   -627.308  
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)  4.821.759   -627.308 

 
36.   Opbrengst overige activiteiten 

 
9.424    

41.335  
37.   Kosten overige activiteiten 0   0  
Netto resultaat overige activiteiten (12)  9.424   41.335 

 
37.   Overige organisatiekosten   

-97.289    
-44.035 

38.   Leefbaarheid  -3.636   -8.651 
Bedrijfsresultaat  6.462.637   920.182 

 
39.   Waardeveranderingen van financiële vaste activa en 

effecten 

 

 
-542 

   

 
-6.803 

 

40.   Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 
en van effecten 

 
0 

   
0 

 
41.   Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0   14.102  
42.   Rentelasten en soortgelijke kosten -363.779   -421.785  
Saldo financiële baten en lasten (13)  -364.321   -414.486 
Resultaat voor belastingen  6.098.316   505.696 
43.   Belastingen  -831.379   -1.107.040 
Resultaat na belastingen  5.266.938   -601.344 
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Kasstroomoverzicht 
(in duizenden euro’s) 2018  2017 

 

 
Operationele activiteiten 
Ontvangsten: 

 

Huren 3.317  3.364 
Vergoedingen 57  68 
Overheidsontvangsten 0  0 
Overige bedrijfsontvangsten 11  3 
Renteontvangsten 0  0 
Saldo ingaande kasstromen 3.386  3.435 

 
Uitgaven: 
Erfpacht 

 
 

0 

  
 

0 
Personeelsuitgaven 135  43 
Onderhoudsuitgaven 607  667 
Overige bedrijfsuitgaven 511  952 
Renteuitgaven 415  431 
Sectorspecifieke  heffing onafhankelijk van resultaat 37  0 
Verhuurdersheffing 396  386 
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 4  9 
Vennootschapsbelasting -525  161 
Saldo uitgaande kasstromen 1.581  2.649 
Kasstroom uit operationele activiteiten 1.805  786 

 

(Des)investeringsactiviteiten    

MVA ingaande kasstroom    
Verkoopontvangsten  bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 0  0 
Verkoopontvangsten  nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 0  0 
(Des)Investeringsontvangsten overig 0  0 
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 0  0 

 
MVA uitgaande kasstroom 

 
2018 

  
2017 

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 0  76 
Woningverbetering,  woon- en niet woongelegenheden 373  296 
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0  0 
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0  0 
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0  0 
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0  0 
Aankoop grond 0  0 
Investeringen in overige financiële activa 0  0 
Desinvesteringen  in overige financiële activa 0  0 
Investeringen overig 23  22 
Externe kosten bij verkoop 0  0 
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 395  394 
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -395  -394 

 

FVA    

Ontvangsten overig 0  0 
Uitgaven overig 0  0 
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0  0 

 
Kasstroom uit (des)investeringen 

 
-395   

-394 
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Financieringsactiviteiten 
Ingaand 

 
 

2018 

   
 

2017 

 

Nieuwe door WSW geborgde leningen  0   0 
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen  0   0 
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen  0   0 

 
Uitgaand 
Aflossing door WSW geborgde leningen 

  
 
629 

   
 
619 

Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen  96   93 
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen  0   0 

 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

  
-725 

   
-712 

 
Mutatie liquide middelen   

685    
-320 

 
Liquide middelen per 1 januari   

174    
494 

Liquide middelen per 31 december  859   174 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 
ALGEMEEN 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 
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 VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 
De jaarrekening  van Woningbouwvereniging Heerjansdam  is opgesteld  volgens de bepalingen  van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV). 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 activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, 
tenzij anders vermeld. 

 
Baten en lasten worden toegerekend  aan het jaar waarop zij betrekking  hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
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. 

 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 
Foutherstel 
Uit controle van de NBA is gebleken dat in de software voor het berekenen van de marktwaarde ultimo 2017 een fout 
zat. De impact van deze fout op het vermogen en de waardering van de mva in exploitatie van Woningbouwvereniging 
Heerjansdam  per ultimo 2017 bedraagt € 3.184.365.  Dit effect is rechtstreeks  in het eigen vermogen  ultimo 2017 
verwerkt. 

 
Vergelijking  met voorgaand jaar 
Diverse toerekeningen vanuit de "Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening bij 
corporaties,  verslagjaar 2018" van de AW zijn nader beschouwd.  Dit heeft geleid tot andere rubriceringen  in 
de Winst- en Verliesrekening, waardoor de vergelijkende  cijfers van de jaarrekening  2017 waar nodig zijn 
aangepast, omdat dit leidt tot een verbeterd inzicht. 

 
Financiële instrumenten 
Onder financiële  instrumenten  worden zowel primaire financiële  instrumenten  (zoals vorderingen  en schulden),  als 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 

 
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het desbetreffende instrument 
toegelicht als die 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’. 

 
Primaire financiële instrumenten 
Voor de grondslagen  van primaire financiële  instrumenten  wordt verwezen  naar de behandeling  per balanspost  van de 
‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 

 
Afscheiden  embedded  derivaten 
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  

38 
 

 
 
 

Woningbouwvereniging Heerjansdam  heeft drie leningen met een tussentijdse  toekomstige  renteherziening. Deze 
leningen worden op basis van bovenstaande  niet afgescheiden  van het basiscontract. 

 
Hedge accounting 
Woningbouwvereniging Heerjansdam past geen hedge accounting toe. 

 
Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening  maakt het bestuur diverse schattingen.  Dit is inherent aan het toepassen  van de 
geldende  verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing  op de bepaling van de marktwaarde  van 
het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de 
grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van 
Woningbouwvereniging Heerjansdam. 

 
De marktwaarde  is als volgt te definiëren: 
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper 
na behoorlijke  marketing  in een zakelijke transactie  zou worden overgedragen  op de peildatum,  waarbij partijen met 
kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld. 

 
 

Voor de waardering  in de jaarekening  wordt de marktwaarde  in verhuurde  staat gehanteerd.  Om een inschatting  van de 
marktwaarde te maken wordt gebruikt gemaakt van taxaties (voor het vastgoed dat op basis van full-versie wordt 
gewaardeerd).  De vraag is wat de nauwkeurigheid van deze taxaties is of binnen welke bandbreedte  de opdrachtgever 
het waardeoordeel mag verwachten. Uitgaande van de gegeven definitie van de marktwaarde en de aan de taxateur 
opgelegde  norm op het gebied van kennis en uitvoering  wordt in de markt de nauwkeurigheid van de waardering  geacht 
te liggen binnen een bandbreedte van 10 procent plus en min de waarde. Uit marktonderzoek waarbij de verkoopprijs van 
verkochte  objecten wordt vergeleken  met de meest recente taxatie (onderzoek  IPD en RICS) blijkt een gemiddeld verschil 
van 9 procent tussen de getaxeerde waarde en de opbrengstwaarde. 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING  EN RESULTAATBEPALING 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

1. Vastgoedbeleggingen 
1.1 DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
DAEB-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 2018 bedraagt deze grens 
€ 710,68  (2017: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen  in exploitatie  met een huurprijs boven de 
huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 

Overgeheveld bezit in een door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel is onder de 
post Niet-DAEB-vastgoed gepresenteerd.  De overheveling  van DAEB-vastgoed  in exploitatie  naar het niet-DAEB 
vastgoed in exploitatie in 2018 is aangemerkt als een wijziging van de aard van het vastgoed en verwerkt als mutatie in 
het boekjaar. 

 
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  in de Beschikking  van de Europese  Commissie  d.d. 15 december 2009 aangaande  de staatssteun  voor 
toegelaten  instellingen. 

 
Grondslag  waardering  tegen actuele waarde gebaseerd  op marktwaarde: 
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking  wordt het vastgoed in exploitatie  gewaardeerd  op 
basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de 
waardering  plaats tegen de marktwaarde.  Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. 

 
Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen 
marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 (‘Handboek  modelmatig  waarderen  marktwaarde’). 

 
Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd voor de 
woongelegenheden en de parkeergelegenheden en de full-versie  wordt gehanteerd  voor het bedrijfsmatig  onroerend 
goed en het maatschappelijk onroerend goed. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het 
waarderingshandboek wordt verwezen  naar de toelichting  op de balans. 

 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden 
verantwoord  in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet. 

 
Daarnaast  wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op 
basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde  van het vastgoed in exploitatie  waar de reserve 
betrekking op heeft. 

 
Woningbouwvereniging Heerjansdam  hanteert de basisversie  van het Handboek modelmatig  waarderen  marktwaarde 
voor woongelegenheden en parkeergelegenheden. Voor de basisversie  is  de waardering  van het vastgoed aannemelijk 
op portefeuilleniveau. De daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, 
waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen  tussen de 
herwaarderingsreserve en de overige reserves. Bij deze waardering  van het vastgoed is geen taxateur betrokken.  Als 
gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig  bepaalde  actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde 
bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het 
Handboek waarbij vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen. 
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Grondslagen  voor de bepaling van de beleidswaarde 
De beleidswaarde  sluit aan op het beleid van Woningbouwvereniging Heerjansdam  en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie,  uitgaande  van dit beleid. De grondslagen  voor de beleidswaarde  van 
het vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering 
van: 
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen 
rekening houden met voorgenomen  verkopen  van vastgoed in exploitatie. 
2. Inrekening  van de intern bepaalde  streefhuur in plaats van de markthuur,  vanaf het ingeschatte  moment van 
(huurders)mutatie. 
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de corporatie en 
het als onderdeel daarvan vastgestelde  meerjaren  onderhoudsprogramma voor het vastgoed- bezit, in plaats van 
onderhoudsnormen in de markt. 
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden 
verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks  zijn te relateren aan de verhuur- en beheer- activiteiten  van de 
corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de 
resultatenrekening. 

 
Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de 
gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de 
activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling  streefhuur,  onderhoudslasten en de lasten van verhuur 
& beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften  opgenomen in RTiV artikel 15. 

 

Woningbouwvereniging Heerjansdam  heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de 
beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. 

 
1.2 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 verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de 
lagere marktwaarde. 

 
Materiële vaste activa 

 
1.3 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 ingebruikneming. Op terreinen wordt 
niet afgeschreven. 

 

Onderhoud 
Kosten voor periodiek groot onderhoud  worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 
voordoen. 

 
2. Financiële vaste activa 

 
2.1 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 
(2,60%) 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  en op de aanwezige 
compensabele  verliezen. 

2.2 Andere deelnemingen 
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. 

 
2.3 Overige vorderingen 
De overige financiële  vaste activa worden bij eerste verwerking  opgenomen  tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd  tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale  waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen. 
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3. Overige voorraden 
Onder de post voorraden  zijn  grondposities  zonder concrete bouwbestemming opgenomen,  waarvan besloten is 
tot afstoting. De waardering  is tegen verkrijgingsprijs en daaraan toegerekende  directe kosten dan wel  lagere 
opbrengstwaarde. 

 
4. 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 mogelijke  verliezen  als gevolg van oninbaarheid  worden in mindering  gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 
5. Liquide middelen 
De 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. 

 
7. Voorzieningen 

 
7.1 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.  Op deze voorziening  de in de toekomst te verrekenen  belastingbedragen uit hoofde van 
beschikbare  voorwaartse  verliescompensatie in mindering  gebracht, voor zover het waarschijnlijk  is dat de toekomstige 
fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. 

 
De belastinglatentie heeft betrekking  op tijdelijke verschillen  tussen waardering  in de jaarrekening  en de fiscale 
waardering. De latentie is 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 
(2,60%) 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. 

 
8. Langlopende  schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd  tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 
De aflossingsverplichting voor het komende  jaar is opgenomen  onder de kortlopende  schulden. 

 
9. 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, die gelijk kan is aan de 
nominale waarde. 
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Grondslagen  voor de bepaling van het geconsolideerde resultaat 
 

10. Huuropbrengsten 
Hier worden de huuropbrengsten opgenomen  die uit de exploitatie  van het vastgoed worden gegenereerd.  Dit zijn zowel 
de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed. 

 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2018 bedroeg dit 
maximumpercentage 4,3%. 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. 

 
11. Opbrengsten en lasten servicecontracten 
Opbrengsten  servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen  van huurders en worden aangemerkt  als zijnde 
gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de 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 lasten 
servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 

 
12. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord  die rechtstreeks  zijn te relateren aan de verhuur- en 
beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 
- lonen en salarissen  voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie  van het vastgoed; 
- kosten klanten contact center; 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “22. Toerekening baten en lasten”. 

 
13. Lasten onderhoudsactiviteiten 
Aan deze post worden de lasten toegerekend  die betrekking  hebben op de onderhoudslasten. Dit betreffen naast 
onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder 
“22. Toerekening  baten en lasten”. 

 
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. 

 
Reeds aangegane  verplichtingen  waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd  op balansdatum  worden verwerkt 
onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 
14. Overige directe operationele  lasten exploitatie  bezit 
Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen 
betrekking  hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

 
- onroerendezaakbelasting; 
- verzekeringskosten. 
- verhuurderheffing 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “22. Toerekening baten en lasten”. 

 
15. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
Overige waardeveranderingen 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. 

 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door 
een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

 
16. Opbrengsten en kosten overige activiteiten 
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden  van woningzoekenden, de opbrengsten  van overige dienstverlening 
en incidentele opbrengsten verantwoord. 
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17. Afschrijvingen  (im)materiële  vaste activa ten dienste van exploitatie 
De afschrijvingen  (im)materiële  vaste activa ten dienste van exploitatie  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. 

 
De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “22. 
Toerekening  baten en lasten”. 

 
18. Overige organisatiekosten 
Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels de systematiek 
toegelicht in “22. Toerekening  baten en lasten”. 

 
19. Leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. Van 
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

 
20. Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van die 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen  leningen. 

 
Rentelasten  worden geactiveerd  voor kwalificerende  activa gedurende  de periode van vervaardiging  van een actief, 
indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt 
berekend  op basis van de verschuldigde  rente over specifiek voor de vervaardiging  opgenomen  leningen en van de 
gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding 
tot de uitgaven en periode van vervaardiging. 

 

21. 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 VSO 2 
getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst  gesloten 
vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, 
indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 

Woningbouwvereniging Heerjansdam heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie 
ultimo 2018 en het fiscale resultaat 2018 bepaald. Doordat jurisprudentie  inzake de uitwerking  van VSO 1 en VSO 2 
voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de 
jaarrekening  opgenomen  schatting. 

 
22. Toerekening baten en lasten 
Om tot de functionele  indeling van de winst-en-verliesrekening te komen worden de overige bedrijfskosten  toegerekend 
aan de betreffende categorie volgens de functionele indeling. Hierbij worden de uitgangspunten gehanteerd zoals 
opgenomen in de 'Handleiding functionele indeling 2018'. 
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Grondslagen  voor de opstelling van het geconsolideerde kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. 
 

De geldmiddelen  in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen  en vlottende  effecten. 
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. 

 
Winstbelastingen, ontvangen  interest, betaalde interest en ontvangen  dividenden  worden opgenomen  onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. 

 
De verkrijgingsprijs van verworven  groepsmaatschappijen wordt opgenomen  onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen 
aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs. 

 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen  plaatsvindt,  waaronder financiële  leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen.  De betaling van de leasetermijnen  uit hoofde van het financiële-leasecontract wordt 
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 
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2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
27.295.222 
25.353.588 
-2.224.291 

 
27.305.532 
28.968.433 
-1.649.078 

 
4.877.031 
1.483.968 
-487.433 

 
4.804.317 
1.174.004 
-448.702 

 
439.561 22.947 

0 0 
0 0 

50.424.519 54.624.887 5.873.566 5.529.619 439.561 22.947 

 
 

0 
350.731 

0 
0 
0 

-210.190 
4.489.100 

 
 

0 
282.460 

0 
0 

-340.687 
-224.677 

-3.917.463 

 
 

0 
21.835 

0 
0 

-62.225 
210.190 
400.591 

0 

 
 

0 
13.479 

0 
0 
0 

224.677 
105.791 

0 

 
 

0 0 
0 75.927 
0 0 
0 0 

-402.000 340.687 
0 0 
0 0 

-37.561 0 
4.629.641 -4.200.368 570.390 343.947 -439.561 416.614 

 
27.427.008 
28.884.485 
-1.257.333 

 
27.295.222 
25.353.588 
-2.224.291 

 
5.117.811 
1.580.063 
-253.919 

 
4.877.031 
1.483.968 
-487.433 

 
0 439.561 
0 0 
0 0 

55.054.160 50.424.519 6.443.956 5.873.566 0 439.561 

     
28.884.485 25.353.588 1.580.063 1.483.968 0 0 

 

 

Vastgoedbeleggingen (1) 
 
 
2018  2017 

1. DAEB vastgoed in exploitatie  55.054.160 50.424.519 
2. niet-DAEB vastgoed in exploitatie  6.443.956 5.873.566 
3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie    0  439. 561 

Totaal  61.498.116 56.737.646 
 
 
 
 

1. DAEB vastgoed in exploitatie 
2. niet-DAEB vastgoed in 

exploitatie 
3. Vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie 
 

1 januari 
Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
Cumulatieve herwaarderingen 
Cumulatieve waardeveranderingen 
Boekwaarde 1 januari 

 
Mutaties: 
Opleveringen 
Investeringen 
Verwervingen via fusie/ overname 
Ontvangen projectbijdragen 
Desinvesteringen 
Herclassificatie 
Aanpassingen marktwaarde 
Afwaarderingen 
Totaal van de mutaties 

 
Cum. verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
Cumulatieve herwaarderingen 
Cumulatieve waardeveranderingen 
Boekwaarde 31 december 

 
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering 

 
 

Marktwaarde 
 

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die is bepaald op basis 
van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) 
Methode bepaald. 

Bij het bepalen van de marktwaarde van de woongelegeheden en de parkeergelegenheden is de basisversie van het waarderingshandboek 
gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien de basisversie van het 
waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige 
taxateur. Voor het bepalen van de marktwaarde zijn de eenheden ingedeeld per complex. 

 
Complexindeling 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden wat betreft type 
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen 
minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat 
uit zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De waarderingscomplexen  ten behoeve van de berekening van de marktwaarde zijn door middel 
van de volgende indeling bepaald: 

 
Locatie (straat / postcode) Daeb / niet-Daeb Type 

Eengezinswoning 

 Meergezinswoning 
Bedrijfsonroerendgoed 
Maatschappelijk onroerend goed 
Parkeerplaats / garagebox 
Garagebox 



 

46 
 

2019 2020 2021 2022 ev. 
2,50% 
2,90% 
5,90% 
6,35% 

639 - 1034 
685 - 1078 

€ 0 
€ 0 

€ 883 
€ 663 

€ 0 
€ 0 

€ 436 
€ 428 

€ 0 
€ 0 

0,13% 
0,12% 

0,561% 
1,0% 
0,0% 
1,0% 

2,0% tot 50,0% 
2,0% tot 32,0% 

1,5% 
6,64% -  6,9% 

2,30% 
2,80% 
2,80% 
2,00% 

639 - 1034 
685 - 1078 

€ 0 
€ 0 

€ 883 
€ 663 

€ 0 
€ 0 

€ 436 
€ 428 

€ 0 
€ 0 

0,13% 
0,12% 

0,592% 
1,2% 
0,0% 
1,0% 

2,0% tot 50,0% 
2,0% tot 30,0% 

1,5% 
6,64% -  6,9% 

2,20% 2,00% 
2,70% 2,50% 
2,70% 2,50% 
2,00% 2,00% 

639 - 1034 639 - 1034 
685 - 1078 685 - 1078 

€ 0 € 0 
€ 0 € 0 

€ 883 € 883 
€ 663 € 663 

€ 0 € 0 
€ 0 € 0 

€ 436 € 436 
€ 428 € 428 

€ 0 € 0 
€ 0 € 0 

0,13% 0,13% 
0,12% 0,12% 

0,592% 0,593% 
1,3% 0,5% 
0,0% 0,0% 
1,0% 1,0% 

2,0% tot 50,0%    2,0% tot 50,0% 
2,0% tot 30,0%    2,0% tot 30,0% 

1,5% 1,5% 
6,64% -  6,9% 6,64% -  6,9% 

 
2019 2020 2021 2022 e.v. 

€ 5 
€ 7 

€ 9 
€ 11 

3,0% 
2,0% 

0,319% 
 

0,36% 
 

8,96% - 9,03% 
 
 

2019 

€ 5 
€ 7 

€ 9 
€ 11 

3,0% 
2,0% 

0,319% 
 

0,36% 
 

8,96% - 9,03% 
 
 

2020 

€ 5 € 5 
€ 7 € 7 

€ 9    € 9 
€ 11     € 11 

3,0% 3,0% 
2,0% 2,0% 

0,319% 0,319% 
 

0,36% 0,36% 
 

8,96% - 9,03% 8,96% - 9,03% 
 
 

2021 2022 e.v. 
€ 50 

€ 166 
€ 26 
€ 37 

0,319% 
0,24% 
6,55% 

€ 50 
€ 166 
€ 26 
€ 37 

0,319% 
0,24% 
6,55% 

€ 50 € 50 
€ 166 € 166 
€ 26 € 26 
€ 37 € 37 

0,319% 0,319% 
0,24% 0,24% 
6,55% 6,55% 

 

Parameters 
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende parameters: 

 
Par ameter s woongel egenheden 
Prijsinflatie 
Looninflatie 
Bouwkostenstijging 
Leegwaardestijging 
Instandhoudingsonderhoud per vhe -EGW 
Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW 
Instandhoudingsonderhoud per vhe – Studenteneenheid 
Instandhoudingsonderhoud per vhe – Zorgeenheid (extr.muraal) 
Mutatieonderhoud per vhe - EGW 
Mutatieonderhoud per vhe - MGW Mutatieonderhoud 
per vhe – Studenteneenheid Mutatieonderhoud per vhe 
– Zorgeenheid (extr.muraal) Beheerkosten per vhe - 
EGW 
Beheerkosten per vhe - MGW 
Beheerkosten per vhe – Studenteneenheid 
Beheerkosten per vhe – Zorgeenheid (extr.muraal) 
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 
Verhuurderheffing (% van de WOZ) 
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – zelfstandige eenheden 
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar – onzelfstandige eenheden 
Huurderving (% van de huursom) 
Mutatiekans bij doorexploiteren 
Mutatiekans bij uitponden 
Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 
Disconteringsvoet: 

 
Par ameter s bedr i j fsmati g en   maatschappel i j 
k onr oer end goed Instandhoudingsonderhoud 
per m2 bvo (BOG) Instandhoudingsonderhoud 
per m2 bvo (MOG) Mutatieonderhoud per m2 
bvo (BOG) Mutatieonderhoud per m2 bvo 
(MOG) Beheerkosten % van de markthuur - 
BOG Beheerkosten % van de markthuur - 
MOG Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 
Belastingen, verzekeringen en overige 
zakelijke lasten (% van de WOZ) 
Disconteringsvoet: 

 
 

Par ameter s par keer pl aatsen 
Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats 
Instandhoudingsonderhoud – garagebox 
Beheerkosten – parkeerplaats 
Beheerkosten – garagebox 
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 
Disconteringsvoet: 

 
Inschakeling taxateur 
Conform het handboek is bij het bepalen van de marktwaarde van het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed de full-versie van 
het waarderingshandboek gehanteerd. Dit betekent dat het bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed getaxeerd is door een 
onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Het taxatierapport 
en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en 
vastgelegd zijn in het bezit van Woningbouwvereniging  Heerjansdam en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 

 
De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende vrijheidsgraden: 
- disconteringsvoet 
- exit yield 
- gebruik van vrijheidsgraden op basis van inschatting van de externe taxateur 
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Beleidswaarde 
De ‘Beleidswaarde’ is een nieuw waardebegrip en vervangt met ingang van 1 juli 2018 de bedrijfswaarde. De beleidswaarde per 31 
december 2018 bedraagt circa € 34,7 miljoen. De berekening vindt plaats met behulp van 4 stappen, als afgeleide van de marktwaarde en 
is hieronder grafisch weergegeven: 

 

 
 

Uitgangspunten beleidswaarde: 
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang van het boekjaar 2018 de in 
voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden m.i.v. 
het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt 
een beleidsmatige beschouwing opgenomen. 
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningbouwvereniging  Heerjansdam en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van 
haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of 
samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van 
Woningbouwvereniging  Heerjansdam. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige 
woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario. Hierbij wordt tevens uitgegaan 
van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. 
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De 
streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- 
en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Woningbouwvereniging  Heerjansdam hanteert in haar beleid 
een streefhuur van 75% tot 85% van de maximaal redelijke huur. Voor het bepalen van de streefhuur is de maximale huur op basis van de 
wws-punten 2017 als basis genomen. 
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel 
daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma  voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt. 
Woningbouwvereniging  Heerjansdam hanteert hierbij het volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde: 
a. De onderhoudslasten zijn gebaseerd op de gerealiseerde onderhoudslasten van de voorgaande boekjaren. 
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de directe 
en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden 
opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. Woningbouwvereniging  Heerjansdam hanteert 
hierbij het volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde: 
a. De gemiddelde beheerlasten conform de gerealiseerde gemiddelde kosten voor Verhuur- en beheer in de jaren 2016 en 2017. 

 
De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten 
In onderstaande tabel is aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de 
beleidswaarde: 
Gevoeligheid beleidswaarde Aanpassing  Mutatie % 
Origineel  34.711.534   
Streef € 25 hoger 36.328.413 1.616.879 4,66% 
Beheer € 100 hoger 33.709.486 -1.002.048 -2,89% 
OHD € 100 hoger 33.509.842 -1.201.692 -3,46% 

 
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit 
waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, zoals ook geduid in het bestuursverslag. 

 
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. 



 

48 
 

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. 

 
Overig 
In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 509 (2017: 512) verhuureenheden opgenomen en in de post niet-DAEB zijn 39 (2017: 36) 
verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van deze verhuureenheden 
bedraagt € 80.135.000 (2017: € 77.183.000). 

 

Materiële vaste activa 
 

4. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
Een overzicht van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie is hierna opgenomen: 

 
 

Stand 1 januari: 
2018  2017 

Aanschafwaarde  501.727  479.299 
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen    -2 14.436  -1 91.065 
Boekwaarde  287.291  288.234 

 
Mutaties: 
Investeringen  22.645  22.428 
Desinvesteringen 
Afwaarderingen 
Terugname afwaarderingen 
Overige mutaties  31.855 
Afschrijvingen    -3 3.902  -2 3.371 
Totaal van de mutaties    20.597  -9 43 

 

Stand 31 december:  
Aanschafwaarde 556.226 501.727 
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen   -2 48.338   -2 14.436 
Boekwaarde 307.888 287.291 

 

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 
 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie: 
Terreinen geen afschrijvingen nvt 
Bedrijfsgebouwen lineair 50 jaar 
Installaties lineair 15 jaar 
Inventaris lineair 25 jaar 

Financiële vaste activa (2) 
 

5. Latente belastingvordering 
 

Er is sprake van fiscaal compensabele verliezen. Voor zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale 
winst beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latentie vordering wordt er een latente belastingvordering uit hoofde van de fiscaal 
compensabele verliezen gevormd. Eind 2017 zijn de verliezen volledig gecompenseerd met fiscale winsten. 

 
Het verloop van de in de balans tot waardering gebracht latente belastingvorderingen in het boekjaar is op totaalniveau als volgt: 

 
  2018  2017   

Boekwaarde per 1 januari 0 1.069.723 
Herrekende boekwaarde   
Dotaties ten laste van het resultaat  0 
Onttrekkingen  -1.069.723 
Vrijval ten gunste van het resultaat   
Boekwaarde 31 december 0 0 
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6. Deelnemingen 
 

Hieronder is het verloop van de overige deelnemingen opgenomen: 
 

  2018  2017   
Boekwaarde per 1 januari 
 
Mutaties: 

17.573 17.573 

Aankopen, verstrekte leningen 0 0 
Effecten vanwege (nieuwe) consolidaties 0 0 
Verkopen, aflossingen 0 0 
Effecten vanwege deconsolidaties 0 0 
Waardeverminderingen -17.573 0 
Terugnemingen waardeverminderingen 0 0 
Aandeel resultaat waarin wordt deelgenomen 0 0 
Dividend 0 0 
Aandeel in overige rechtstreekse 0 0 

Boekwaarde per 31 december 0 17.573 

 
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. De deelneming Stadsherstel Drechtsteden NV is eind 2018 opgeheven. 

 
Voorraden (3) 

 
8. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 
Deze post bestaat uit: 

 

 
  2018  2017   

Grondposities    402.000  0 
Totaal  402.000  0 

 

 
 
Vorderingen (4) 

 

   2018   2017   
9. Huurdebiteuren 16.441 18.622 
10. Overheid 0 0 
11. Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 427.036 
12. Overige vorderingen 0 0 
13. Overlopende activa    39.452  18.933 
Totaal  55.893  464.591 

 
Van de vorderingen heeft € 0 een looptijd langer dan één jaar. 

 
 

9. Huurdebiteuren 
Het saldo huurdebiteuren kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
  2018  2017   

 
Huurdebiteuren  51.454  28.232 
Af: voorziening wegens oninbaarheid    -3 5.013  -9.610 
Boekwaarde per 31 december  16.441  18.622 

 
De huurachterstand huurdebiteuren eind 2017 is 0,82% van de nettojaarhuur (2016: 1,4%). 

 

11. Belastingen en premies sociale verzekeringen  
2018  2017 

Verschuldigde vennootschapsbelasting  van het boekjaar  0  427.036 
Loonbelasting en sociale lasten  0  0 
Omzetbelasting  0  0 
Premies bedrijfsvereniging  0  0 
Totaal  0  427.036 
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Sociaal 
vastgoed in 
exploitatie 

Commercieel 
vastgoed in 
exploitatie  Totaal 

28.968.433 
-107.153 

-3.507.692 

1.174.005  30.142.438 
0  -107.153 

309.963  -3.197.729 
25.353.588 1.483.968  26.837.556 

 
25.353.588 

 
3.530.897 

 
1.483.968  26.837.556 

-30.371  -30.371 
126.467  3.657.364 

28.884.485 1.580.064  30.464.549 

 

13. Overlopende activa 
Het saldo overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
  2018  2017   

 
Vooruitbetaalde posten  22.421  18.933 
Nog te ontvangen posten  17.031 
Overige overlopende activa  0  0 
Totaal overlopende activa per 31 december  39.452  18.933 

 
De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot boekjaar 2019. 

 
Liquide middelen (5) 

 
 
 
  2018  2017 

Kas  735  178 
Kruisposten  0  0 
Rabobank    858.413  173.688 
Totaal  859.148  173.866 

 
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van Woningbouwvereniging  Heerjansdam. 

 
Eigen vermogen (6) 

 
14. Herwaarderingsreserve 

 
Het verloop van de herwaarderingsreserve  is als volgt: 

 
 
 
 

Stand per 1 januari 2017 
Desinvesteringen 
Mutatie herwaardering 
Stand per 31 december 2017 

 
Stand per 1 januari 2018 
Desinvesteringen 
Mutatie herwaardering 
Stand per 31 december 2018 

 
 
 
15. Overige reserves 
Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

 
  2018  2017   

Stand 1 januari  14.035.040  14.515.866 
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)    0  0 
Herrekende overige reserves  14.035.040  14.515.866 

 
 

Resultaat 2017 volgens jaarrekening 2017  -601.343 
Foutherstel 2017  -3.184.365 
Resultaat 2018   5.266.938   
Resultaat van het jaar    5.266.938  -3 .785.708 

 
Realisatie uit herwaarderingsreserve    -3 .626.993  3.304.882 
Stand 31 december  15.674.985  14.035.040 

 
 
Voorzieningen (7)  

  2018  2017 
16. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  0  0 
17. Voorziening latente belastingverplichtingen  12.544  15.282 
18. Overige voorzieningen    0  0 
Totaal  12.544  15.282 
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2018 2017 2018  2017 
 
 
 
 
 
 

12.544 

 
 
 
 
 
 

15.282 

 

12.544 15.282 0  0 

   

 

17. Voorziening latente belastingverplichtingen 
 

(in duizenden euro’s) Balans  Winst-en-verliesrekening 
 

Voorziening latente belastingen: 
Belastbare tijdelijke verschillen 
uit hoofde van herwaardering 
uit hoofde van vastgoedbeleggingen 
uit hoofde van onderhanden projecten 
uit hoofde van derivaten 
Overige belastbare tijdelijke verschillen 
Totaal voorziening latente belastingen 

 
 

Verloop latente belastingverplichtingen  tot waardering gebracht 
Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte voorziening latente belastingverplichtingen  in het boekjaar is op 
totaalniveau als volgt: 

 
  2018  2017   

Boekwaarde 1 januari  15.282  15.019 
Dotaties ten laste van het resultaat  -  262 
Onttrekkingen 
Vrijval ten gunste van het resultaat  -2.738  - 
Nieuwe/vervallen consolidaties 
Rentetoevoeging 
Boekwaarde 31 december  12.544  15.282 

 
De voorziening voor latente belastingverplichtingen  is overwegend langlopend van aard. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum 
een bedrag van € 133 binnen een jaar wordt gerealiseerd. De nominale waarde van de belastinglatentie bedraagt € 15.084 (2017: € 
18.653). 

 
Langlopende schulden (8) 

 
19. en 20. Schulden/leningen overheid en schulden/leningen kredietinstellingen 

 
Het verloop van de post schulden/leningen overheid schulden/leningen kredietinstellingen voor leningen van Woningbouwvereniging 
Heerjansdam is als volgt: 

 
Overheid    2018  2017 

 

Boekwaarde per 1 januari 3.348.966 3.520.016 
Bij: nieuwe leningen 
Af: aflossingen 

0 
-175.715 

- 
-171.050 

Af: naar kortlopende schulden    -1 80.556  -175.715 
Boekwaarde per 31 december  2.992.695  3.173.251 

 
Kredietinstellingen 

 
2018 

 
2017 

 
Boekwaarde per 1 januari 

 
12.842.908 

 
13.383.923 

Bij: nieuwe leningen 
Af: aflossingen 

0 
-548.930 

- 
-541.015 

Af: naar kortlopende schulden    -5 56.780  -548.930 
Boekwaarde per 31 december  11.737.198  12.293.978 

 
Totaal boekwaarde leningportefeuille per 31 december  14.729.893  15.467.229 

 
Marktwaarde per 31 december  18.044.891  18.789.637 

 
Aflossingsverplichtingen  binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 737.336 zijn niet begrepen in de hierboven 
genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 
De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen  contant gemaakt zijn tegen 
actuele rentetarieven. 
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2018 
Totaal  > 1 jaar 

2017 
Totaal  > 1 jaar 

104.921 
160.335 

0 
37.791 

0 
0 

86.115 

 156.562 
175.815 

0 
20.334 

0 
0 

105.142 
389.163 0 457.853  0 

 

Hieronder zijn de gemiddelde rentevoeten en de restant looptijd van de leningportefeuille aangegeven. 
 

Gemiddelde Restant looptijd 
rentevoet  > 5 jaar  > 1 < 5 jaar  Totaal 

Schulden/leningen overheid 4,05% 2.218.269 774.424 2.992.693 
Schulden/leningen kredietinstellingen 2,25% 9.424.239 2.313.039 11.737.278 
Totaal 2,62% 11.642.508 3.087.463 14.729.971 

 
2018 

Gemiddelde 

 

 
Restant looptijd 

rentevoet > 5 jaar > 1 < 5 jaar Totaal 
Totaal schulden/leningen  2,62%  11.642.508  3.087.463  14.729.971 

 
Bij deze langlopende leningen is geen sprake van achtergestelde leningen en verbintenissen tot bezwaring. 

 
 

21. Overige langlopende schulden 
 

2018 2017 
 

 
Waarborgsommen 

 
52.911 

 
47.575 

Rente waarborgsommen 0 - 
Boekwaarde per 31 december 52.911 47.575 

 
 
Kortlopende schulden (8) 

 
 
 

2018 

 
 
 

2017 
22. Schulden aan kredietinstellingen 737.336 724.645 
23. Schulden aan leveranciers 123.399 94.497 
24. Belastingen en premies sociale verzekeringen 938.265 1.291 
25. Overige schulden 0 0 
26. Overlopende passiva 389.163 457.853 
Totaal 2.188.163 1.278.286 

 
22. Schulden aan kredietinstellingen 

  

 2018 2017 
Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen 737.336 724.645 
Kasgeldlening (Bank) 0 0 
Rekening-courantkrediet (Bank) 0 0 
Totaal 737.336 724.645 

 
 
24. Belastingen en premies sociale verzekeringen 

  

 2018 2017 
Verschuldigde vennootschapsbelasting  van het boekjaar 932.539 - 
Loonbelasting en sociale lasten 4.508 0 
Omzetbelasting 1.218 1.292 
Premies bedrijfsvereniging 0 0 
Totaal 938.265 1.292 

 
26. Overlopende passiva 
De post overlopende passiva is als volgt samengesteld: 

 
 
 

Nog niet vervallen rente leningen 
Vooruitontvangen huren 
Nog te besteden projectbijdragen 
Nog te verrekenen servicekosten 
Verplichtingen inzake vakantiedagen 
Overige personele verplichtingen 
Overige 
Totaal 
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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 eningen, 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 2018 € 12.696.598,- 
(ultimo 2017 € 13.325.549,-). De hoogte van de obligoverplichting bedraag ultimo 2018 derhalve € 488.819,- (ultimo 2017 € 513.034,-). 

 
Huurverplichtingen 
Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen inzake roerende goederen bedraagt in totaal € 2.650. 
De verplichting heeft een restant looptijd van 2,4 jaar. 

 
Investeringsverplichting 
WBV Heerjansdam is een aanneemovereenkomst aangegaan voor de verduurzaming van een complex. Op balansdatum resteert 
een verplichting van €219.218 uit hoofde van die aanneemovereenkomst. 
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Woningbouwvereniging Heerjansdam 
 
 
Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

 
 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9) 
 

27. Huuropbrengsten 

 
 

2018 

 
 

2017 
Woningen en woongebouwen DAEB 3.030.647 3.013.831 
Woningen en woongebouwen niet-DAEB 273.683 241.436 
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 22.674 26.251 
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 66.278 97.966 

 
Huurderving wegens leegstand 

3.393.281 
-37.236 

3.379.483 
-29.694 

Huurderving wegens oninbaarheid -425 0 

Totaal 3.355.620 3.349.789 

 
 
28. Opbrengsten servicecontracten 

 
 

2018 

 
 

2017 
Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 40.512 51.395 
Derving wegens oninbaarheid -527 0 

Totaal 39.986 51.395 

 
 
29. Lasten servicecontracten 

 
 

2018 

 
 

2017 
Servicecontracten 31.885 54.145 
Toegerekende organisatiekosten 0 0 

Totaal 31.885 54.145 

 
De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende 
en roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, 
indien noodzakelijk, aangepast. 
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten 
over het voorgaande jaar. 

  

 

30. Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
 

2018 
 

2017 
Toegerekende organisatiekosten verhuur en beheeractiviteiten 96.251 0 
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten 208.867 332.211 

Totaal 305.118 332.211 

 
De afschrijvingen op de activa ten dienste van de exploitatie ad €33.902(2017: €23.371) zijn in de winst- en 
verliesrekening verwerkt onder de Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten. 

 

Toerekening organisatiekosten 
De toerekening van de organisatiekosten heeft plaatsgevonden op basis van de activiteiten van de fte's. 
Lonen en salarissen 

 

 
 

2018 
Lonen en salarissen 115.991 
Sociale lasten 13.389 
Pensioenlasten 9.378 

 138.758 

overige personeelkosten 1.880 
Toe te rekenen organisatiekosten 140.638 

 
Organisatiekosten toegerekend aan: 
Lasten verhuur en beheer activiteiten 

 
 

96.251 
Lasten onderhoudsactiviteiten 43.458 

Totaal toegerekende organisatiekosten 139.709 
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Aantal fte's (per balansdatum) 
Directie  0,6 
Verhuur en beheer  1,4 
Onderhoud  1,0 

Totaal  3,0 
 

31. Lasten onderhoudsactiviteiten  2018  2017 
Planmatig onderhoud  369.943 408.066 
Mutatieonderhoud  0 0 
Reparatie-/klachtenonderhoud  237.266 259.168 
Toegerekende organisatiekosten onderhoudsactiviteiten  43.458 0 

Totaal  650.667 667.234 
 

32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  
 
2018  2017 

Onroerende zaak belasting  105.019 108.594 
Waterschapslasten  42.384 34.706 
Verhuurderheffing  396.403 385.971 
Saneringsheffing  37.347 0 
Verzekeringen  32.799 22.600 
Overige directe kosten  61.603 236.882 
Toegerekende organisatiekosten  0 0 
Totaal  675.556 788.753 

 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10) 

 

 
De specificatie van het verkoopresultaat is als volgt : 

 
33. Verkoopopbrengst  0 0 
Af:    Verkoopkosten  0 0 
33. Toegerekende organisatiekosten  0 0 
33. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  0 0 
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  0 0 

 
De verkoopopbrengst betreft 0 verkochte woningen (2017: 0 woningen). 

 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11) 

 
34. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

 
2018 2017 

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling  -37.561 0 
Terugneming afwaardering vastgoed in ontwikkeling  0 0 
Afwaardering wegens onrendabel deel onroerende en roerende zaken  -30.371 0 
ten dienste van de exploitatie 
Terugneming eerder genomen afwaardering onroerende en roerende  0 0 
zaken ten dienste van de exploitatie 
Totaal  -67.932 0 

 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt 
verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa. 

 

35. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  
 

2018 

 
 

2017 
Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie 400.591 209.580 
Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie 4.489.100 -836.888 

Totaal 4.889.690 -627.308 

 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt 
verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen. 
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Netto resultaat overige activiteiten (12) 
 
36. Opbrengsten overige activiteiten 

 

 2018 2017 
Opbrengsten uit hoofde van warmte- en koudeopslaginstallaties 3.493 38.161 
Opbrengsten uit hoofde van beheersactiviteiten voor VvE’s 0 0 
Opbrengsten uit hoofde van overige dienstverlening 5.932 3.174 

Totaal 9.424 41.335 

 
 
37. Overige organisatiekosten 

 
 
 

2018 

 
 
 

2017 
Kosten ten aanzien van jaarverslaggeving 82.651 31.859 
Overige kosten toezicht 14.639 12.176 

Totaal 97.289 44.035 

 
Honoraria accountantsorganisatie: 

 
 

2018 

 
 

2017 
Onderzoek van de jaarrekening 45.423 28.859 
Andere controleopdrachten 0 3.000 
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 
Andere niet-controlediensten 0 0 
Totaal 45.423 31.859 

 
De kosten van het onderzoek van de jaarrekening worden opgenomen in het jaar waarin de accountant de werkzaamheden 
uitvoert. 

 
38. Leefbaarheid  

 
2018 2017 

Overige leefbaarheidsbijdragen  3.636 8.651 
Totaal  3.636 8.651 

 
 

Saldo financiële baten en lasten (13) 
 

 2018 2017 

39. Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten -542 -6.803 

40. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  0 

41. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
42. Rentelasten en soortgelijke kosten 
‒ Rente op langlopende schulden 
‒ Overige rentelasten en soorgelijke kosten 

0 

-363.779 
-363.779 

0 

14.102 

-421.785 
-417.405 

-4.379 

Totaal -364.321 -414.486 

 
In 2017 is onder de andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten een eenmalige bate verantwoord als gevolg van het 
vrijvallen van de reservering voor rente op waarborgsommen. Het bestuur heeft in 2017 besloten deze rente niet meer uit te 
keren, wanneer de waarborgsom wordt terugbetaald. 
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43. Belastingen 
 

Schattingen 
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels 
volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst  I 
en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en 

voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen 
onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de 
inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van 
beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de 
corporatie gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de 
jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn. 

 
Belastingdruk winst-en-verliesrekening 
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening  bestaat uit de 
volgende componenten: 

 
2018 2017 

Acute belastingen boekjaar  -871.172 -37.055 
Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren  0 0 
Mutatie latente belastingen  39.793 -1.069.985 

Totaal belastinglast/-bate  -831.379 -1.107.040 
 
 

Aansluiting commercieel en fiscaal resultaat 
 

Commercieel resultaat voor VPB 
Belastingdruk  13,6% 

 
Af: 
*  Fiscale afschrijving op activa 
*  Fiscale afschrijving op agio leningen O/G 
*  Niet gerealiseerde waardeverandering (fiscaal niet van toepassing) 
*  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 
*  Correctie geactiveerd onderhoud fiscaal instandhouding 

€ 6.098.316 
 
 
 
€ (77.792) 
€ (9.816) 
€ (4.889.690) 
€ (1.644) 
€ (28.986) 

 
Bij: 
*  Opwaardering vastgoed in explotiatie 
*  Correctie commerciële afschrijvingen 
*  Correctie Overige waardeverandering 
*  Correctie saneringsheffing 
*  Aftrekbeperking gemengde kosten 
*  Fiscale vrijval disagio leningen O/G 

 
€ 2.558.623 
€ 33.902 
€ 67.932 
€ 37.347 
€ 4.500 
€ 11.334 

 

Fiscaal resultaat 2018    € 3.804.027 
Verliesverrekening    € (279.340) 
Belastbaar bedrag 2018    € 3.524.686 

 
Vennootschapsbelasting: 
*  Eerste 

 
 

€ 

 
 

200.000 

 
 

20,0% 

 
 

€ 

 
 

(40.000) 
*  Daarna over restant   25,0% € (831.172) 

Totaal acute vennootschapsbelasting over 2018    € (871.172)  a) 
 

* Mutatie passieve latentie 2018 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil over 
de periode 2019 t/m 2033 met betrekking tot de leningportefeuille: 

* Aanpassing vpb-last eerdere jaren i.v.m. uitwerken en indienen aangiftes: 

 
€ 2.738   b) 
€ 37.055   c) 

 
 

Totale vennootschapsbelasting in W&V 2018    € (831.379) = a) t/m c) 
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Gescheiden verantwoording DAEB/ niet -DAEB 
 

 
Enkelvoudige gescheiden balans over 2018 

 
Activa 

 
 

Vaste activa 
Vastgoedbeleggingen (1) 

DAEB  niet-DAEB 

1.  DAEB vastgoed in exploitatie  55.054.160 
2.  Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  6.443.956 
3.  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie  0 
 

Materiële vaste activa 
4.  Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 

55.054.160  6.443.956 

exploitatie  307.177  711 
307.177  711 

 
Financiële vaste activa (2) 

Netto vermogenwaarde niet-DAEB  3.759.821 
Interne lening  2.600.000 

5.  Latente belastingvordering 
6.  Andere deelnemingen  0  0 
7.  Overige vorderingen 

6.359.821  0 
Som der vaste activa  61.721.158  6.444.667 

 
Vlottende activa 
Voorraden (3) 
8.  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 402.000  0 

402.000  0 
 

Vorderingen (3) 
9.  Huurdebiteuren  12.499  3.941 
10.  Overheidsinstellingen 
11.  Belastingen en premies sociale verzekeringen 
12.  Overige vorderingen 
13.  Overlopende activa  140.690  2.762 

153.189  6.703 
 

Liquide middelen (4) 767.059  111.790 

Som der vlottende activa 1.322.248  118.493 
Totaal activa 63.043.406  6.563.160 
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Passiva 
 
 

Eigen vermogen (5) 
DAEB  niet-DAEB 

14.  Herwaarderingsreserve  28.884.485  1.580.064 
15.  Overige reserves  17.274.596  2.179.757 

46.159.081  3.759.821  mutatie n 
Voorzieningen (6) 
16.  Voorziening onrend. invest. en herstructureringen 
17.  Voorziening latente belastingverplichtingen  12.544  0 
18.  Overige voorzieningen 

12.544  0 
 

Langlopende schulden (7) 
19.  Schulden/leningen overheid  2.992.695 
20.  Schulden/leningen kredietinstellingen  11.737.198 

Overige langlopende schulden  49.207  3.704 
21.  Interne lening  2.600.000 

14.779.100  2.603.704 
 

Kortlopende schulden (8) 
22.  Schulden aan kredietinstellingen  737.336 
23.  Schulden aan leveranciers  114.761  8.638 
24.  Belastingen en premies sociale verzekeringen  856.416  81.849 
25.  Overige schulden 
26.  Overlopende passiva  384.168  109.148 

2.092.681  199.635 
 
 
 
 

Totaal passiva  63.043.406  6.563.160 
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Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening over 2018 
 

 DAEB   niet-DAEB  
 
 
 
 
 
 

257.746 

27. Huuropbrengsten 3.024.591   331.029 
28. Opbrengsten servicecontracten 34.973   5.012 
29. Lasten servicecontracten -26.771   -5.114 
30. Lasten verhuur en beheeractiviteiten -284.412   -20.706 
31. Lasten onderhoudsactiviteiten -617.732   -32.935 
32. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -656.015   -19.541 
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (9)  1.474.634 

 
33.  Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

 
210.190    

33.  Toegerekende organisatiekosten     
33.  Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -210.190    
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (10)  0   0 

 
34.  Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
-37.561    

-30.371  
35.  Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 
 
4.489.100 

   
400.591 

 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (11)  4.451.539   370.220 

 
36.  Opbrengst overige activiteiten 

 
8.765    

660  
37.  Kosten overige activiteiten      
Netto resultaat overige activiteiten (12)  8.765   660 

 
37.  Overige organisatiekosten   

-90.479    
-6.810 

38.  Leefbaarheid  -3.381   -254 
Bedrijfsresultaat  5.841.077   621.560 

 
39.  Waardeveranderingen van financiële vaste activa en 

effecten 
 

0 
   

-542 
 

40.  Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 
behoren en van effecten 

 
0 

    
41.  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 104.000   0  
42.  Rentelasten en soortgelijke kosten -363.779   -104.000  
Saldo financiële baten en lasten (13)  -259.779   -104.542 
Resultaat voor belastingen  5.581.298   517.018 
43.  Belastingen  -765.673   -65.706 
44.  Resultaat niet-DAEB  451.313    
Resultaat na belastingen  5.266.938   451.313 
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Kasstroomoverzicht 
(in duizenden euro’s)  DAEB niet-DAEB 

 

 
Operationele activiteiten 
Ontvangsten: 
Huren 

 
 
 
 

3.013 

  
 
 
 

330 
Vergoedingen 51  6 
Overheidsontvangsten 0  0 
Overige bedrijfsontvangsten 10  1 
Renteontvangsten 104  0 

Saldo ingaande kasstromen 3.179  336 

 
Uitgaven: 
Erfpacht 

 
 

0 

  
 

0 
Personeelsuitgaven 132  9 
Onderhoudsuitgaven 576  31 
Overige bedrijfsuitgaven 475  36 
Renteuitgaven 415  104 
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 35  3 
Verhuurdersheffing 396  0 
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 3  0 
Vennootschapsbelasting -489  -37 
Saldo uitgaande kasstromen 1.545  146 
Kasstroom uit operationele activiteiten 1.634  191 

 

(Des)investeringsactiviteiten    

MVA ingaande kasstroom 
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 

 
210 

  

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode    
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden    
Verkoopontvangsten grond    
(Des)Investeringsontvangsten overig    
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 210  0 

 
 

MVA uitgaande kasstroom DAEB niet-DAEB 
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 351  22 
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 210 
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 
Aankoop grond 
Verwerving groepsmaatschappijen (25) 
Verkoop groepsmaatschappijen (26) 
Verwerving niet-geconsolideerde deelnemingen 
Verkoop niet-geconsolideerde deelnemingen 
Investeringen in overige financiële activa 
Desinvesteringen in overige financiële activa 
Investeringen in immateriële vaste activa 
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 
Investeringen overig 23 
Externe kosten bij verkoop 
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 373  232 
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -163  -232 
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FVA 
Ontvangsten verbindingen 
Ontvangsten overig 
Uitgaven verbindingen 
Uitgaven overig 
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 

 
Kasstroom uit (des)investeringen -163  -232 

 
 
 
Financieringsactiviteiten 
Ingaand DAEB niet-DAEB 
Nieuwe door WSW geborgde leningen 
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen 
Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen 

 

 
Uitgaand 
Aflossing door WSW geborgde leningen 629 
Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen 96 
Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen 

725 0 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -725  0 

 
Mutatie liquide middelen 746  -41 

 
Liquide middelen per 1 januari 21  153 
Liquide middelen per 31 december 767  112 



Woningbouwvereniging Heerjansdam  

63 
 

 
Functie {functienaam) 

A.H.G. Rouwars  S. de Zeeuw 
Ud  R..c  Ud  R..c 

2 In dien.st vanaf (datum begi'l functieveNUiing) 
3 In dien.st tot {datumeinde funetievervu5ng) 

1kt.-17 
heden 

 1-aug.-18 
heden 

 

 
 

25.Wet normeri ng bezoldiging topfunctionarissen publi eke en semipublieke sector (WNT} 
 

De be!Oidigi\g van de ledan van da Raad van Bastuur (an ovariga  topfunetiona.ris.sen] ovar hat jaar 2018 is als volgt: 
 

Leidinqqavende toofunctionarissen metbezoldiaino boven €" 1.70() 
 

Functie {funclienaam) 
2  In dien.st vanaf {datum begi'l functieveNUing) 
3 In dien.st tot (datumeinde funetievenru5ng) 
4  (Fdieve) dienstbetrekking? 
5  Oeellijdfactor (mininaal 0,025 fte) 
6  Bekming plus betastbare onkostenvergoedW'Igen 
7 Voorzieningen ten beho.eve van beloningen betaal>aar op teiTI"'jn 
8 Totaal bezoldiging 

 
9 lndMclueeltoepas.selijk bezokjigi'lgsmaximum 

 
Veroe!iikende difers 2017 
(Fdieve) dienstbetrekking? 

2  Oeellijdfactor (mininaal 0,025 fte) 
3 Bekming plus betastbare onkostenvergoedW'Igen 

4  Voorzieningen ten beho.eve van beloningen betaal>aar op teiTI"'jn  , 

 
G.I.C.Stolk  A. Stierman 
Bestuurder Bestuurder 

11kt.-94 3-jun.-14 
heden  heden 

Ja    Ja 
30%  30% 

17.165 15.010 
0 0 

17.165   15.010 
 

26.100 26.100 
 
 

Ja  Ja 
30%  30% 

17.165 15.010 

0 , 0 
5 Totaal bezoldiging   17.165     15.010 

 
6 lndMclueeltoepas.selijk bezoldigingsmaximum 

 
 
 

TMzichthoudotuM fDl!fiJnetionari.s.son mot M zoldiqinqbovon f 1.700 

25.200 25.200 
 
 
 
 
H. Vogel S.Legemaate 

Functie {functienaam)  VoorZitler RvC  Ud  R..c 
2 In dien.st vanaf (datum begi'l functieveNUiing)  1-jan.-12 1--jun.-14 
3 In dien.st tot {datumeinde funetievervu5ng) heden  30;!!n.-18 
4 Totaal bezoldiging in kader van de \NNT  4.620 2.010 

 
5 lndMclueeltoepas.selijk bezoldigingsmaximum 13.050 4.314 

 
Veroe!iikende difers 2017 
Totaal bezoldiging in kader van de \NNT    3.636  3.504 

 
2 lndMclueeltoepas.selijk bezoldigingsmaximum 8.400 8.400 

 
 
 
 
 

4 Totaal bezoldiging in kader van de \NNT    4.020  1 .685 
 

5 lndMclueeltoepas.selijk bezoldigingsmaximum 8.700 3.647 
 

Veroe!iiikende difers 2017 
Totaal bezoldiging in kader van de \NNT  876  n.v.L 

 
2 lndMclueeltoepas.selijk bezoldigingsmaximum 2.117 n.v.t. 

 
 

Toelichting 
De Raad van Coi'TY1"issaris.sen heeft confonnde Regaling bezoldig.,gsmaxima toegelaten inste5ng volkshuisvesti"'g 
Woni'lgbouwvereniging Heerjansdam ingedeeld in klas.se A, met een bijbehorend bezoldigingsma.ximum voor de Raad 
van Be.stuur van  € 87.000.Oil ma.QTI.Im wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur. 
Het bjbehorende bezoldigingsmaxn.Jm voor de  voorzitter van de Raad van Cormi:ssarissen bedraagt € 13.050 en voor 
de overige leden van de Raad van Cornris.saiis.sen € 8.700. Oeze maxima worden niet overschreden. 
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Bestemming van het resultaat 2018 
 

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat  over het boekjaar  2018 ad € 5.266.938 
als volgt te bestemmen: 

- Het gerealiseerde resultaat  over het boekjaar  2018 ad € 1.609.574 aan de overige reserves toe te voegen 
(keuze maken)/in mindering  gebracht op de overige reserves. 

- Het niet gerealiseerde resultaat ad € 3.657.364 (bestaande uit € 3.657.364 niet gerealiseerde 
waardeveranderingen vastgoed  in exploitatie) ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen. 

 
De resultaatbestemming is in de jaarrekening  verwerkt. 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum, en die geen nadere informatie geven over de 
toestand op balansdatum, voorgedaan. 

 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina. 
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Controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Nr. 1058 
Aan de raad van commissarissen van   
Woningbouwvereniging Heerjansdam 
 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Woningbouwvereniging Heerjansdam te Heerjansdam 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Woningbouwvereniging Heerjansdam te Heerjansdam op  
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de 
Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 
van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering topinkomens (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2018; 
2 de winst- en verliesrekening over 2018; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Woningbouwvereniging Heerjansdam zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie  
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening. Hierin staat beschreven dat Woningbouwvereniging 
Heerjansdam een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in 
overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 
2018) in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de 
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg 
van deze aangelegenheid. 
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Benadrukking van de uitgangspunten van de beleidswaarde 
Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de beleidswaarde van activa in exploitatie zoals opgenomen 
in de jaarrekening. Hierin staan de voornaamste uitgangspunten van de beleidswaarde beschreven alsmede 
dat de invulling van dit waardebegrip in de komende jaren nog nader wordt uitgewerkt waardoor de 
beleidswaarde in de komende jaren zal kunnen afwijken ten opzichte van het verslagjaar 2018. In de 
uitgangspunten is toegelicht dat voor het bepalen van de streefhuur de maximale huur gebaseerd op de  
wws-punten 2017 als basis is genomen, dat de onderhoudslasten zijn gebaseerd op de gerealiseerde 
onderhoudslasten van de voorgaande boekjaren en dat de gemiddelde beheerlasten conform de 
gerealiseerde gemiddelde kosten voor Verhuur- en beheer in de jaren 2016 en 2017 zijn. Ons oordeel is niet 
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die 
bestaat uit: 
• jaarverslag met daarin opgenomen het bestuursverslag en het verslag van de raad van commissarissen 

en; 
• volkshuisvestelijk verslag; 
• overige gegevens.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol 
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 
2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
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In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of 
de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemd artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
 
Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de toegelaten instelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 
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 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 
Dordrecht, 13 juni 2019 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
 
was getekend, 
drs. J. de Groot RA MPA 



Ondertekening 
 

Het bestuur heeft het jaarrapport 2018 opgesteld, de Raad van Commissarissen heeft het jaarrapport 2018 
goedgekeurd op 13 juni 2019 en in de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2019 wordt het jaarrapport 2018 
aangeboden aan de leden ter goedkeuring. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd decharge te 
verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid en voor de Raad van Commissarissen voor het gehouden 
toezicht.  

 

Was getekend, 

 

Bestuur: 

Voorzitter:   G.I.C. Stolk   

Penningmeester:  A. Stierman   

 

Raad van Commissarissen: 

 

Voorzitter:  H. Gool    

Lid:   A. Rouwers   

Lid:    S. de Zeeuw    
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