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Beste leden en anderen,  

Voor u ligt de Jaarrekening 2017 van huurdersorganisatie WijWonen Delft. Dit document beschrijft de 
financiën van de vereniging over het boekjaar 2017. De jaarrekening bevat de volgende twee delen: 

− De Balans en de Staat van Baten en Lasten 2017: Omvat de balans en de baten en lasten over het 
boekjaar 2017 

− De Toelichting bij de Balans en de Staat van Baten en Lasten 2017: de toelichting bespreekt de 
belangrijkste posten van de Balans en verduidelijkt waar nodig de verschillen in de Staat van Baten 
en Lasten ten opzichte van de begroting voor 2017 

Conform de statuten wordt de Jaarrekening 2017 aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering ter 
goedkeuring. 

 

Namens het bestuur van WijWonen, 

 

 

Bart Cox 

Penningmeester 2017 



Jaarrekening 2017 

 

BALANS 

Debet (Bezittingen)          Credit (Schulden)   

  01/01/2018 01/01/2017   01/01/2018 01/01/2017 

 Vaste activa    Eigen vermogen  

10 Computers en apparatuur  €              -     €                 -    130 Eigen vermogen  €  79,800.60   €  54,229.44  

 Totaal Vaste activa  €              -     €                 -     Totaal Eigen Vermogen  €  79,800.60   €  54,229.44  

        

 Vlottende activa   Reserveringen  

50 Debiteuren  €  59,753.19   €    40,633.62  150 Algemene reserve  €    3,500.00   €    3,500.00  

70 Vooruitontvangen 
facturen 

 €              -     €         296.35  153 Voorziening Rechtsbijstand  €              -     €    6,000.00  

71 Vooruitbetaalde 
bedragen 

 €              -     €                 -     Totaal Reserveringen  €    3,500.00   €    9,500.00  

 Totaal Vlottende Activa  €  59,753.19   €    40,929.97      

        

        

 Liquide middelen   Vreemd vermogen  

30 Kas  €              -     €                 -    170 Crediteuren  €              -     €       296.35  

31 Rekening  €       724.34   €         742.08  171 Openstaande declaraties  €              -     €              -    

34 Spaarrekening 2236367  €  22,823.07   €    22,353.74  190 Nog te ontvangen facturen  €              -     €              -    

 Totaal liquide middelen  €  23,547.41   €    23,095.82   Totaal Vreemd Vermogen  €              -     €       296.35  

        

 Totaal debet  €  83,300.60   €    64,025.79   Totaal credit  €  83,300.60   €  64,025.79  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Lasten Baten 

  Werkelijk Begroot   Werkelijk Begroot 

 Bestuur    Contributies en bijdragen   

510 Bestuursvergoedingen  € 12,900.00  €14,000.00 710 Contributies leden  € 40,453.19  €40,000.00 

511 Bestuursonkosten  €   2,389.09  €4,000.00 711 Bijdrage DUWO  € 19,300.00  €19,300.00 

512 Representatie  €   1,497.84  €1,000.00     

513 Werving bestuursleden  €      375.66  €250.00     

        

 Kantoor    Overige baten  

530 Huur ruimten  €   1,100.00  €1,200.00 720 Rentebaten  €      180.43  €250.00 

532 Kantoorartikelen  €      520.16  €500.00 721 Acquisitie  €              -     €               -    

534 Automatisering  €        46.54  €100.00 722 Afrondingsverschillen  €              -     €               -    

535 Inventaris   €   1,043.06  €1,000.00     

        

 Contact achterban   Resultaten   

540 Communicatiestrategie  €   1,358.27  €2,000.00 910 Incidentele resultaten  €               -    

541 Consumpties 
vergaderingen 

 €   1,090.62  €1,000.00 911 Negatief Mutatie Eigen 
Vermogen 

-€ 22,818.81  €3,200.00 

542 Promotie & PR  €   2,137.33  €4,000.00     

544 Ondersteuning BC's  €      174.70  €400.00     

545 Ondersteuning complexen  €   1,669.14  €4,000.00     

        

 Koepel       

590 Onkostenvergoedingen  €      472.16  €600.00     

591 Extern advies  €      987.50  €4,000.00     

592 Ondersteuningsorganisatie  €   1,866.66  €6,000.00     

        

 Kennis & educatie      

552 Cursussen  €   3,738.50  €4,000.00     

553 Extern advies  €   2,565.20  €10,000.00     

        

 Beheerskosten      

570 Bankkosten  €      162.45  €200.00     

571 Overig  €              -    €2,500.00     

572 Verzekeringen  €      274.07  €300.00     

573 Boekhouding  €      617.10  €700.00     

        

 Mutaties Reserveringen      

610 Mut. Algemene reserve  €               -     €               -        

613 Mut. Voorziening 
Rechtsbijstand 

 €               -  €               -     

        

 Onvoorzien       
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800 Onvoorziene kosten  €      128.76  €1,000.00     

        

 Resultaten       

910 Incidentele resultaten  €              -     €                     -        

 Totale Lasten  € 37,114.81   €       62,750.00    Totale Baten  € 37,114.81   € 62,750.00  
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING  

DE BALANS 

ACTIVA 

Debiteuren zijn rentebaten die we nog ontvangen van de ING en de contributie van de leden over het jaar 
2017 vanuit DUWO, de bedragen kunnen onder de staat van baten en lasten gevonden worden.  

PASSIVA 

Zoals vermeld in de toelichting bij de Staat van Baten en Lasten hebben we een positief resultaat van 
€22,818.81, dat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen van de vereniging op 01-
01-2018 bedraagt  € 79,800.60. 

DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BESTUUR 

De bestuursvergoedingen zijn iets lager uitgevallen dan begroot, de inwerkperiode voor nieuwe 
bestuursleden is niet altijd even lang geweest. Tevens was er een periode een bestuurlid niet actief in 
functie wat de kosten lager doen uitvallen. De bestuursonkosten zijn binnen de begrootte uitgaven 
gebleven. De kosten voor de werving van bestuursleden zijn hoger uitgevallen door de vele pogingen om 
voldoende geschikte kandidaten te vinden.  

KANTOOR 

De huur van het kantoor is zoals begroot. De posten Kantoorartikelen en Inventaris zijn een fractie hoger 
uitgevallen. De post automatisering daarentegen is lager uitgevallen dan begroot. Onder automatisering 
worden alleen de kosten voor de gebruikte cloudopslagdienst geboekt. Uit de inventaris is afgelopen jaar 
een nieuwe koelkast aangeschaft. 

CONTACT ACHTERBAN  

Onder communicatiestrategie vallen de posters en flyers voor de ALV’s en het boosten van Facebook-posts. 
Tevens worden uit deze post het beheer van de website en het abonnement voor de mail-service betaald.  
De consumpties voor de vergaderingen zijn een fractie hoger uitgevallen, dit komt voornamelijk door 
bijeenkomsten met adviseurs van de woonbond en de verschillende voor leden georganiseerde borrels. De 
uitgaven van de post Promotie zijn binnen budget gebleven. De uitgaven onder de posten ondersteuning 
BC’s en ondersteuning complexen zijn dit jaar niet volledig benut.  De post ondersteuning BC’s zal gebruikt 
worden voor financiële bijdragen aan BC’s, de post ondersteuning complexen zal gebruikt worden voor alle 
uitgaven ten behoeve van de verbetering van complexen of huizen.  

KOEPEL 

De onkostenvergoedingen voor de koepel zijn lager uitgevallen. Onder de ondersteuningsorganisatie 
worden de adviseringskosten op het koepel niveau verstaan.  
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KENNIS & EDUCATIE 

De uitgaven onder de post cursussen vallen lager uit. De kosten voor de permanente externe adviseur 
waren op jaarbasis begroot maar de adviseur werd pas in het tweede deel van het jaar actief gebruikt. 

BEHEERSKOSTEN 

De bank- en boekhoudkosten zijn een fractie lager uitgevallen dan begroot. Dit jaar waren de posten voor 
bank- en boekhoudkosten verhoogd naar aanleiding van de resultaten van 2016.  

MUTATIES RESERVERINGEN 

De mutaties reserveringen waren ten behoeve van de eventuele uitzettingen van enkele leden en de 
bijstand in hun kosten. Deze kosten zijn niet gemaakt waardoor de uitgaven op deze post op nul blijven 
steken.  

CONTRIBUTIES EN BIJDRAGEN 

De contributie vanuit de leden is over 2017 is stabiel gebleven. De baten uit de contributie bedragen dit 
jaar €40.453,19.  

OVERIGE BATEN 

De rentebaten over de vermogensspaarrekening bedragen een magere €180,43. Deze werden pas in 2018 
bijgeschreven op de rekening.  

RESULTAAT 

Over 2017 is het resultaat positief met een bedrag van €22,818.81. Dit zal bij het eigen vermogen 
toegevoegd worden. Afgelopen jaar had WijWonen een nieuwe vorm van inkomsten (bijdrage vanuit 
DUWO) wat uit benut is door lager uitvallende kosten van onder andere Kennis en Educatie.  
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