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JAARVERSLAG 2011 

 
ALGEMEEN 
 
Wonen Vierlingsbeek behoort tot de kleine woningcorporaties in Nederland. 
Zij wil uitstralen dat het bekende gezegde: “klein maar fijn” geen loze kreet is en daarbij wil 
de organisatie ook laten zien dat een kleine woningcorporatie zeker bestaansrecht heeft! 
 
In het voorbije jaar is het ondernemingsplan voor de periode 2011-2014 “Vitale Kernen” 
samen met ondersteuning van de belanghouders (gemeente, zorginstelling, alle zes dorps-
raden en huurders) gepresenteerd. In november heeft Wonen Vierlingsbeek zich laten visi-
teren en bij dat proces zijn de belanghouders ook weer nadrukkelijk betrokken. 
 
Na een lange periode van voorbereiding is direct na de zomer van 2011 de schop de grond 
ingegaan voor de bouw van het medisch centrum met 23 woningen in het centrum van Vier-
lingsbeek en is er groen licht gekomen voor de bouw van 4 huurwoningen in Maashees. (De 
bouw hiervan zal beginnen in de loop van 2012). 
 
In de loop van 2012 zullen we beginnen met de uitwerking van de opgaven in het onderne-
mingsplan. Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag worden de eerste stappen 
gezet naar de uitwerking van dorpsvisies voor de zes kernen van het werkgebied van Wo-
nen Vierlingsbeek. Bij die voorbereiding naar de dorpsvisies zullen de verschillende belang-
houders natuurlijk ook weer worden betrokken. 
 
In het verslagjaar dreigden in het werkgebied als gevolg van door de gemeente Boxmeer 
opgelegde bezuinigingen de twee openbare bibliotheken op slot te gaan of in elk geval 
drastisch in de service verlening te worden beperkt. Samen met vrijwilligers heeft Wonen 
Vierlingsbeek door een bijdrage van twee maal € 3.000,-- met daarlangs een borgstelling 
van twee maal € 3.500,-- voor 5 jaar er mede voor gezorgd dat beide bibliotheken open 
kunnen blijven. Wonen Vierlingsbeek is van mening dat een bibliotheek een belangrijke bij-
drage aan de leefbaarheid geeft. In het ondernemingsplan is daarom opgenomen dat er 
jaarlijks een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar is voor leefbaarheid. 
 
Landelijk is de sector vaak in het nieuws geweest. Het is triest te constateren dat woning-
corporaties daarbij vaak in een negatief daglicht worden geplaatst door een beperkt aantal 
incidenten bij een zeer klein aantal woningcorporaties. Het is natuurlijk waar dat al een aan-
tal jaren de incidenten elkaar opvolgen.  Dat is natuurlijk niet goed. 
 
De wijze waarop de landelijke politiek daar weer op reageert verdient echter ook niet de 
schoonheidsprijs. Het lijkt er wel eens op dat het bij de politici meer gaat om hard roepen 
waardoor aandacht in de media of het aantal zetels bij volgende verkiezingen belangrijker 
lijkt dan een doordachte en verstandige reactie met een lange termijn visie. Het lijkt onmo-
gelijk om deze cultuur, die blijkbaar past bij de huidige tijdgeest,  te doorbreken. 
Het is dan des  te bewonderenswaardiger  hoe de ruim 400 hardwerkende woningcorpora-
ties in Nederland zich blijven inzetten voor leefbaarheid en woongenot voor de bewoners 
van de bijna 2,5 miljoen woningen in Nederland die zij verhuren en ook hoe zij zich inspan-
nen om de sector zodanig in te richten dat dergelijke incidenten steeds minder voor kunnen 
komen.  
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Binnen de ledenorganisatie Aedes is een groot gevoel van solidariteit. De sector wil  zelf 
haar problemen oplossen. In de de notitie “Toezicht met Bite” wordt echter gesteld dat je 
dan elkaar ook moet kunnen aanspreken op risicovol handelen om het zo maar te noemen. 
Niet als het  al te laat is, maar op het moment dat er nog gecorrigeerd kan worden. Dit uit-
gangspunt lijkt in de sector op grote steun te kunnen gaan rekenen. Het moet echter in de 
wetgeving ook een plek krijgen. 
 
De stagnerende woningmarkt gaat ook aan Wonen Vierlingsbeek niet voorbij. 
Het meest zichtbare merken we dat natuurlijk aan het feit dat de verkoop van de 13 koop-
woningen in ons plan Merletgaarde maar erg traag van de grond komt. De verkoop is een 
jaar geleden gestart en van de 13 te verkopen woningen zijn er (eind april 2012) 3 verkocht. 
(In 2011 2 en 1 in 2012). 
We merken het ook aan het fors dalende aantal mutaties. Was een mutatiepercentage van 
8 à 9 in het verleden gebruikelijk (voor ons betekende dat altijd rond de 40 verhuizingen), 
over 2011 is dat percentage teruggelopen naar ongeveer 4,5. 
Bij het zo noodzakelijke openbreken van de woningmarkt zijn de politieke gevoeligheden 
weer een grote belemmering om te komen tot noodzakelijke keuzes. 
 
De Europese economische situatie, de politieke onstabiliteit in Nederland, en dat overgoten 
met een sausje van incidenten in de sector zal er de komende periode wel voor zorgen dat 
de aandacht voor ons werk niet zal verslappen. 
 
Toelating en inschrijving 
Bij notariële akte werd op 13 januari 1970 Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek opge-
richt.  
Op 14 november 1970 werd bij Koninklijk Besluit nummer 12 Stichting Volkshuisvesting 
Vierlingsbeek toegelaten als instelling uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuis-
vesting. In 2008 werd de naam veranderd in Stichting Wonen Vierlingsbeek. 
De statuten werden voor het laatst bij notariële akte gewijzigd op 30 juni 2009, waarbij de 
bestuursstructuur werd omgevormd van een drielaags- naar een tweelaagsmodel. 
Bij het ministerie van VROM staat Wonen Vierlingsbeek geregistreerd onder nummer  
L 1864. 
Wonen Vierlingsbeek is werkzaam in de gemeente Boxmeer. 
De inschrijving in het Openbare Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken vond plaats op 21 maart 1983 onder nummer 16045467.  
 
 
Relatie met andere rechtspersonen 
 
Gemeente 
Wonen Vierlingsbeek is werkzaam in de gemeente Boxmeer. 
Bestuurlijk, maar zeker ambtelijk zijn er vele contacten met de gemeente. 
In het jaar 2011 waren die contacten er in relatie tot het bouwplan aan de Merletgaarde te 
Vierlingsbeek, de opstelling van het ondernemingsplan, maar ook de volkshuisvestingssitu-
atie in de gehele gemeente Boxmeer.. 
 
Aedes 
Wonen Vierlingsbeek is lid van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties.  
Met Aedes zijn regelmatig contacten, vooral wat betreft het geven van toelichtingen over 
ontwikkelingen in de sector en de consequenties daarvan voor Wonen Vierlingsbeek. 
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MKW platform voor woningcorporaties 
Wonen Vierlingsbeek is ook lid van het “MKW platform voor woningcorporaties”.  
Het doel van het MKW (Middelgrote en Kleine Woningcorporaties) is onder de paraplu van 
Aedes op te komen voor de belangen van de middelgrote en kleine woningcorporaties.  
 
Domaas 
Eind 2008 is Wonen Vierlingsbeek toegetreden tot Domaas. Domaas is een samenwer-
kingsverband van kleine woningcorporaties (tot 2.500 vhe´s) in Limburg. Wonen Vierlings-
beek is als enige (eerste) Brabantse woningcorporatie toegetreden tot deze groep. Binnen 
Domaas wordt geprobeerd door gezamenlijk optreden voordeel te behalen en er worden 
ervaringen en informatie uitgewisseld. 
 
Verbindingen 
Wonen Vierlingsbeek is in 2011 geen verbindingen met andere rechtspersonen, zoals be-
doeld in het BBSH,  aangegaan. 
 
Regionaal overleg 
Met de toegelaten instellingen in de regio zijn, op ad hoc basis, goede contacten. 
 
Organisatie en werkapparaat 
 
Structuur  
Wonen Vierlingsbeek is ingericht volgens het tweelaags bestuursmodel, waarbij sprake is 
van een raad van commissarissen, een directeur-bestuurder en een werkapparaat.  
 
Werkapparaat 
Het werkapparaat bestaat per 31-12-2011, naast de directeur-bestuurder, uit een admini-
stratief medewerker, een medewerkster bewonerszaken/secretariaat en een bouwkundig 
opzichter. 
 
Naam      Functie   Datum benoeming 
H.G.M. Sijmons   administratief medewerker          01-04-1983 
G.M.J. Willems   bouwkundig opzichter      01-09-1992 
H.J.P. van Schijndel van Hoeij bewonerszaken/secretariaat     01-01-2005 
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 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 
 
 
KWALITEIT VAN DE WOONGELEGENHEDEN 
 
Uitgangspunten kwaliteitsbeleid 
Uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid van Wonen Vierlingsbeek is het realiseren en in 
standhouden van een woningbezit met zowel een bouw- als woontechnisch goede en be-
taalbare kwaliteit. Voor wat betreft de bouwtechnische kwaliteit worden door de Stichting de 
uitgangspunten van het duurzaam bouwen onderschreven. Dat de Stichting deze uitgangs-
punten onderschrijft blijkt uit de ondertekening van het "Regionaal Convenant Duurzaam 
Bouwen 2009-2012”  in januari 2009. Dit convenant is een aanscherping van het al enkele 
jaren eerder getekende convenant. Ondertekenaars zijn de woningcorporaties in de regio 
Noord-Oost Brabant, de gemeenten en bouwers. 
 
Onder woontechnische aspecten wordt verstaan de woonbehoeften volgens de eisen van 
deze tijd. Bij nieuwbouw worden zoveel als mogelijk de uitgangspunten gehanteerd die ho-
ren bij het programma “Woonkeur”, dus levensloopbestendig. Bij mutaties worden indien 
nodig, de woningen aangepast aan de nu geldende eisen. 
De veiligheids- en leefbaarheidseisen evenals de normen met betrekking tot energiebespa-
ring worden steeds verder opgevoerd. Elke nieuw gebouwde woning voldoet aan de eisen 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en ook bij grotere renovaties wordt er naar gestreefd 
aan deze eisen te voldoen. 
 
Kwaliteit van de voorraad 
De kwaliteit van het woningbezit is goed te noemen.  
Een aantal (verspreid in dit volkshuisvestingsverslag beschreven) aspecten vormt een indi-
recte graadmeter voor het hoogwaardige kwaliteitsniveau. In dit verband kunnen worden 
genoemd het beperkt aantal klachtenmeldingen met betrekking tot het dagelijks onderhoud, 
geen structurele leegstand en het ontbreken van aan de geschillen- of huurcommissie voor-
gelegde zaken.  
Door verhoging van de veiligheid wordt de kwaliteit van de woningvoorraad verder verbe-
terd.  
Wonen Vierlingsbeek heeft haar woningen nog niet voorzien van energielabels. De inventa-
risatie en de daaropvolgende labeling  zal in 2012 plaatsvinden. 
 
Onderhoud 
Het doel dat Wonen Vierlingsbeek met haar onderhoudsbeleid wil bereiken, is het realiseren 
van een goede en gewenste woonkwaliteit, het voorkomen of beperken van klachtenonder-
houd en het inzicht krijgen in de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten op lange termijn. 
Naast onderhoud wordt tevens aandacht besteed aan woningverbetering. 
In de meerjarenonderhoudsplanning is het toekomstig onderhoud geprognosticeerd. Met 
deze planning kan het onderhoudsprogramma worden uitgevoerd en getoetst. 
Voor de komende 10 jaar (2012 t/m 2021) wordt voor het totale onderhoud een bedrag be-
groot van  € 6.667.000 (incl. btw). Per verhuureenheid is dat bijna € 1.400,-- per jaar.  
Deze bedragen zijn inclusief een renovatie in het 25e levensjaar.  
Het onderhoud wordt verdeeld in planmatig en niet-planmatig onderhoud. 
Onder het niet-planmatig onderhoud vallen het dagelijks onderhoud en het klachten- en mu-
tatieonderhoud. 
Als serviceverlening richting bewoners is dit onderhoud er op gericht klachten en storingen 
te voorkomen c.q. zo snel mogelijk te verhelpen.  
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Ter voorkoming en/of vermindering van het klachtenonderhoud vindt preventief onderhoud 
plaats aan daarvoor in aanmerking komende onderdelen van de woning.  
 
De totale kosten van het dagelijks- en klachtenonderhoud bedroegen in 2011  € 35.850,--,           
(in 2010 € 64.882,--, in 2009 € 52.055,--. 2008  € 53.993,-- en 2007:  € 69.087,--). De kos-
ten van het mutatieonderhoud bedroegen € 39.112,-- (in 2010 € 68.387,-- in 2009 € 
69.756,--, 2008: € 34.679,-- en in  2007: € 38.947,-- ). 
 
Er waren 28 mutaties in het bestaand bezit, waarvan er 4 betrekking hadden op sloop i.v.m. 
het project Merletgaarde. Drie van de 24 overgebleven beschikbaar komende woningen 
werden toegewezen aan huurders van de te slopen woningen, zodat in 2011 21 woningen 
voor toewijzing aan woningzoekenden beschikbaar kwamen. (In 2010 waren er 40 mutaties) 
Gemiddeld bedroegen de kosten van het mutatieonderhoud per gemuteerde woning  
€ 1.630,--. (in 2010 was dit € 1.710,--, in 2009 € 1.993,--, in 2008  € 913,-- en in 2007  
€ 1.145,--. 
Mutatieonderhoud is er steeds op gericht om de woning in het kader van het strategisch 
voorraadbeleid geschikter te maken voor de doelgroep(en) en aan te passen aan de (com-
fort)eisen van de tijd.  
Vrijkomende seniorenwoningen bijvoorbeeld zullen, indien mogelijk,  worden opgeplust en 
aangepast zodat ze geschikt worden voor rolstoelgebruik. 
Over de uitvoering van grootonderhoud of andere ingrijpende onderhoudswerkzaamheden 
wordt altijd overleg gepleegd met en inspraak gegeven aan de desbetreffende huurders. 
Aan grootonderhoud en renovaties is in het verslagjaar € 605.547,--  uitgegeven. (In 2010 
was dit € 788.759,--) 
De totale onderhoudsuitgaven in 2011 beliepen een bedrag van € 680.510,--. 
 
Bij een aantal HAT-eenheden, waarvan de boven-appartementen geen buitenruimte had-
den, zijn in het verslagjaar balkons aangebracht. Het daarmee gemoeide investeringsbe-
drag is geactiveerd met daarbij een kleine verhoging van de huurprijs. 
 

Onderhoudsuitgaven 2006-2011 

 
Zoals al eerder in dit verslag is vermeld, worden de uitgangspunten uit het vernieuwde en 
bijgestelde "Regionaal convenant duurzaam bouwen" onderschreven.  
Hierbij wordt ondermeer gedacht aan het gebruik van duurzame materialen en het nemen 
van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
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VERHUREN VAN WONINGEN/PASSEND HUISVESTEN VAN DE DOELGROEP 
 
De belangrijkste taakstelling van Wonen Vierlingsbeek is het realiseren van betaalbare en 
kwalitatief goede huisvesting voor die groepen mensen die niet of onvoldoende in staat zijn 
op eigen kracht in hun huisvesting te voorzien. 
 
Verdeling van het woningbezit over de zes dorpen 
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De totale voorraad in exploitatie is 484 woningen. 
 
Doelgroepen van beleid 
De volgende categorieën worden onderscheiden: 
1. Lage inkomensgroepen 
2. ouderen en zorgvragers 
3. asielzoekers 
4. overige doelgroepen 
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Lagere inkomensgroepen 
Het huisvesten van deze doelgroep is de primaire taak van de woningcorporatie, voortko-
mend uit het BBSH.  
Het woningbezit van Wonen Vierlingsbeek is vrij jong en daarom is het aantal woningen met 
een lage huur beperkt.  
 
Als gevolg van overheidsmaatregelen hebben woningzoekenden met een gezinsinkomen 
onder de € 33.614,-- (peiljaar 2011) voorrang bij het toewijzen van vrijkomende woningen. 
Kandidaten met een hoger gezinsinkomen komen alleen dan in aanmerking als géén wo-
ningzoekenden met een lager inkomen reageren. In 2011 zijn alle woningen toegewezen 
aan huishoudens met een inkomen lager dan € 33.614,--. 
 
 
De verdeling woningbezit in goedkope huur, betaalbare en dure huur per  
31 december 2011 
 

 
 
 
De enige woning in de categorie “dure huur” betreft de woning die is verhuurd als gezins-
vervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. 
 
De hoogten van de begrippen goedkope en betaalbare huur zijn afgestemd op de bedra-
gen, genoemd in het BBSH en gekoppeld aan de Wet op de Huurtoeslag. 
 
Per 1 januari 2012 bedraagt de maximale huurgrens om voor huurtoeslag in aanmerking te 
komen € 664,66. 
Uitgaande van het gegeven dat huurwoningen tot een huurprijs van € 561,98 per maand 
voor de primaire doelgroep bereikbaar zijn, zijn er 477 woningen voor deze doelgroep toe-
gankelijk ofwel 99% van het woningbezit.  
In totaal zijn 70 woningen toegankelijk voor jongeren tot 23 jaar (huur < € 366,37 per 
maand) waarbij toekenning van huurtoeslag mogelijk is. 
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Ouderen en zorgvragers 
Wonen Vierlingsbeek bezit momenteel 138 seniorenwoningen op een totaal bestand van 
484 woningen ofwel 29%.  
De afgelopen jaren zien we een geleidelijke stijging van het aantal ingeschreven woning-
zoekenden gecombineerd met een daling van het aantal vrijkomende woningen. Dat kan 
niet anders betekenen dan dat ook de wachttijden ook geleidelijk gaan oplopen. 
 
Asielzoekers 
In het afgelopen jaar heeft de gemeente Boxmeer geen beroep gedaan op Wonen Vier-
lingsbeek in verband met de huisvesting van statushouders. 
 
Toewijzingsbeleid 
De vrijgekomen huurwoningen worden verdeeld volgens het zogenaamde aanbodmodel en 
te huur aangeboden via de website van Wonen Vierlingsbeek en via advertenties in het 
Boxmeers Weekblad, een regionale krant die huis-aan-huis wordt verspreid. 
Op deze advertenties kan alleen worden gereageerd door woningzoekenden die bij Wonen 
Vierlingsbeek zijn ingeschreven. 
Ter bepaling van de volgorde is de opgebouwde woonduur bij doorstromers of de inschrijf-
duur bij starters van belang.  
Doorstromers zijn zij die na verhuizing een zelfstandige huurwoning van Wonen Vierlings-
beek achterlaten, die aansluitend weer voor verhuur beschikbaar komt. 
In alle overige gevallen is men een starter op de woningmarkt. 
In het voorjaar van 2011 is de lijst van woningzoekenden opgeschoond.  
Op 31 december 2011 stonden 255 personen ingeschreven als woningzoekende. Op 31 
december 2010 waren dat er 219, (in 2009 waren dat er 200, in 2008 187, in 2006 136; in 
2005 172) Op 31 december 2011 waren hiervan 57 personen ouder dan 65 jaar. Op 31-12-
2010 waren er 46 ingeschreven ouder dan 65. 
 

Aantal woningzoekenden per 31-12 
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In 2011 kwamen door beëindiging van de huurovereenkomst 24 woningen voor verhuur be-
schikbaar. Dat is 4,95% van het totale bezit. 
Van de totaal 24 toewijzingen betrof het 11 eengezins-, 6 hat- en 7 seniorenwoningen . 
 

 
 

Het verloop van de mutatiegraad in % van het totaal bezit 
 

  
 
 
Door de woonruimteverdeling via het aanbodmodel kunnen de woningzoekenden zelf bepa-
len voor welke huurwoning men in aanmerking wenst te komen. 
Op elke vrijkomende woning in 2011 werd door gemiddeld 6 woningzoekenden gereageerd.  
Het gemiddelde aantal reacties op een gezinswoning bedroeg 7, op een HAT-eenheid  4 en 
op een seniorenwoning 6,75. 
 
Voor de woningzoekenden die uiteindelijk een woning accepteerden was de gemiddelde 
wachttijd 24 maanden. Indien bij de berekening van de gemiddelde wachttijd woningzoe-
kenden met een inschrijftijd van 3 jaar of langer uit de berekening worden verwijderd is de 
gemiddelde wachttijd nog 11 maanden.  
 
Huurbeleid 
In het verleden, in de periode dat het huurbeleid mogelijkheden bood met de huurstijging 
boven het inflatieniveau uit te gaan, heeft Wonen Vierlingsbeek steeds een gematigd huur-
beleid gevoerd met lagere percentages dan toegestaan. 
Nu de huurstijging van elke individuele woning is gemaximeerd tot het inflatiepercentage, 
wordt dit percentage gehanteerd als verhogingspercentage. 
De gerealiseerde huurverhoging van 1,3 % per 1 juli 2011 (op basis van het inflatiepercen-
tage over 2009) week af van de in de meerjarenprognose voorziene huurverhoging van 
1,5%. 
In de prognose 2012 wordt uitgegaan van een huurverhoging van 2% per 1 juli 2012.  In-
middels is bekend dat de huurverhoging per 1 juli 2012 (op basis van de inflatie over 2011) 
2,3% zal bedragen. Voor de berekening van de bedrijfswaarde in de jaarrekening 2011 is 
voor 2012 gerekend met een verhogingspercentage van 2.3. Bij de bedrijfswaarde bereke-
ningen wordt vanaf 2013 uitgegaan van een jaarlijkse huurverhoging van 2%. 
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Huurtoeslag 
Huurtoeslag is een kerninstrument om het wonen voor mensen met lagere inkomens be-
taalbaar te houden. 
Met ingang van 1 januari 2006 is de afhandeling van de aanvragen huurtoeslag onderge-
bracht  bij de belastingdienst. 
Voor de berekening van de huurtoeslag wordt door de belastingdienst zoveel mogelijk uit-
gegaan van het huidige inkomen van de aanvrager. 
Van huurders, die in het voorafgaande jaar een bijdrage genoten, wordt de huurtoeslag au-
tomatisch gecontinueerd.  
Eerste aanvragen moeten zonder tussenkomst van gemeente en verhuurder, rechtstreeks 
naar de belastingdienst worden gestuurd. 
 
Door deze uitvoeringssystematiek is de rol van gemeenten en verhuurders in het proces 
van de huurtoeslagverstrekking beperkt tot enkele indirecte activiteiten.  
 
 

  

                                                                      
 
 
HET BETREKKEN VAN BEWONERS BIJ BEHEER EN BELEID 
 
Bewonersparticipatie 
In het BBSH is in de een of andere vorm een huurdersbelangenorganisatie voorgeschreven. 
Wonen Vierlingsbeek kent geen georganiseerd huurdersoverleg. Omdat het BBSH  tenmin-
ste eenmaal per jaar overleg tussen huurders en verhuurders voorschrijft, maar ook omdat 
Wonen Vierlingsbeek de rechtstreekse contacten met haar huurders belangrijk vindt,  wor-
den alle huurders jaarlijks in april uitgenodigd voor een bijeenkomst.  
Naast de bespreking van de voorgenomen huurverhoging vertelt het bestuur ook waar Wo-
nen Vierlingsbeek mee bezig is, wat de plannen zijn voor de toekomst, aan welke woningen 
planmatig onderhoud wordt verricht enz. 
Daarnaast wordt jaarlijks een specifiek onderwerp gekozen, waarover informatie wordt ge-
geven. Op het overleg in april 2008 heeft een consulent van de Nederlandse Woonbond 
nog eens het belang van een georganiseerde huurdersbelangenorganisatie onder de aan-
dacht gebracht. In 2009 werd, in samenwerking met de regionale thuiszorgorganisatie en de 
in de regio werkzame woningcorporaties een serviceorganisatie gepresenteerd waarvoor 
Wonen Vierlingsbeek in de proefperiode (2009 en 2010) het volledige abonnementsgeld 
heeft  betaald. Voor de avond in 2010 is een budgetcoach uitgenodigd. 
De bijeenkomst in 2011 is aangegrepen om, in het kader van het op te stellen onderne-
mingsplan, met de huurders te discussiëren over de toekomst van Wonen Vierlingsbeek. 
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In 2012 is door een cabaretgroep het reilen en zeilen bij een woningcorporatie op een luch-
tige manier gepresenteerd. 
 
Afhankelijk van de omvang van het planmatig onderhoud heeft overleg plaats met de des-
betreffende groepen van huurders of met huurders afzonderlijk.  
 
Geschillencommissie  
De twee woningcorporaties in het Land van Cuijk, Woonmaatschappij Maasland en Wonen 
Vierlingsbeek, hebben gezamenlijk de regionale geschillencommissie Regio Maasland ge-
vormd. In het verslagjaar is aan deze commissie géén geschil uit het werkgebied van Wo-
nen Vierlingsbeek voorgelegd.  
 
LEEFBAARHEID 
Leefbaarheid is in de kleine kernen op het platteland, daar waar Wonen Vierlingsbeek actief 
is, een belangrijk aandachtspunt. De accenten liggen echter wel anders dan in stedelijke 
gebieden. In de kleine kernen zijn vooral het stimuleren van de gemeenschappen en het 
behoud van de voorzieningen belangrijke items. De mogelijkheid voor jongeren om in het 
geboortedorp te kunnen blijven wonen maakt daarvan een wezenlijk onderdeel uit. 
Wonen Vierlingsbeek wil dan ook graag, in nauw contact met de dorpsraden, een vinger 
aan de pols houden als het gaat over het inzicht krijgen in behoeften. 
 
In het ondernemingsplan “Vitale kernen” is aan dit onderwerp dan ook nadrukkelijk aan-
dacht besteed. 
In de komende periode wil Wonen Vierlingsbeek de partijen die een rol spelen in de leef-
baarheid van de verschillende dorpen met elkaar verbinden, zodat ieder vanuit eigen kennis 
en kunde, maar vooral met gezamenlijke verantwoordelijkheid, bijdragen levert aan die 
leefbaarheid. Een afgestemd aanbod van woningen, voorzieningen, maar ook leefbaar-
heidsactiviteiten is daarin gewenst. Ook de bewoners hebben daarin hun verantwoordelijk-
heid. 
Vanuit deze filosofie heeft Wonen Vierlingsbeek door middel van de hierboven al genoemde 
financiële bijdrage ook het behoud van de openbare bibliotheken in Overloon en Vierlings-
beek mogelijk gemaakt. 
Vanaf 2011 neemt Wonen Vierlingsbeek jaarlijks een bedrag van € 20.000,-- op om in te 
zetten voor het verbeteren van de leefbaarheid. 
 
De realisatie van een medisch centrum in Vierlingsbeek door Wonen Vierlingsbeek, in 2012, 
levert een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp. 
Op een aantal plaatsen neemt Wonen Vierlingsbeek ook verantwoording voor het onder-
houd van openbaar groen. 
Tenslotte wordt de realisatie van een vernieuwd gemeenschapshuis in Overloon weer actu-
eel en daarmee ook de eerder gedane toezegging onder voorwaarden daaraan een bijdra-
ge te leveren. 
 
Met betrekking tot sponsoring voert Wonen Vierlingsbeek een terughoudend beleid. In 2011 
zijn geen sponsorbijdragen toegekend. 
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WONEN EN ZORG 
Ongeveer 30% van de woningvoorraad van Wonen Vierlingsbeek bestaat uit seniorenwo-
ningen. Daarnaast bezit ook Mooiland Maasland een substantieel aantal seniorenwoningen 
in het werkgebied van Wonen Vierlingsbeek (met name in de kernen Overloon, Vierlings-
beek en Maashees.  
In de regio Noordoost-Brabant is de thuiszorgorganisatie van Pantein werkzaam. Vanuit die 
thuiszorgorganisatie is, samen met de woningcorporaties Mooiland Maasland, Wonen Vier-
lingsbeek en Dichterbij (een instelling die mensen met een verstandelijke beperking onder-
steunt),  een servicedienst in het leven geroepen. Deze dienst levert gemaksdiensten, maar 
ook zorggerelateerde services. Bovendien kunnen via deze dienst zorgproducten worden 
gekocht, geleend of gehuurd. Door gebruik te maken van deze service wordt het mogelijk 
langer in de eigen thuissituatie te wonen als zich beperkingen gaan voordoen. Leden van 
deze dienst krijgen op de verschillende producten korting. 
Het abonnement voor deze servicedienst is tijdens de eerste twee jaar (2009 en 2010) voor 
alle huurders gratis geweest. In die periode moest de dienst zijn bestaansrecht bewijzen. 
Vanaf 2011 zijn de abonnementskosten voor rekening van de huurders. Zo’n 70 huurders 
van Wonen Vierlingsbeek zijn betalend abonnee geworden. 
 
Het nieuwbouwplan Merletgaarde is gericht op een goede integratie van “wonen-welzijn-
zorg”. De plaatselijke huisarts, tandarts en fysiotherapeut vestigen er hun praktijk. Direct 
naast het plan is een steunpunt voor ouderen van Zorgcentra Pantein gevestigd met daarin 
een vestiging van de thuiszorg. In dat steunpunt kunnen ouderen deelnemen aan diverse 
activiteiten. Voor alle (16) levensloopbestendige woningen in het plan (zowel koop als huur) 
bestaat de mogelijkheid zich aan te sluiten op een zorgpakket van Zorgcentra Pantein. Dat 
geldt ook voor de reeds bestaande ouderenwoningen in het plangebied. 
Na het gereedkomen is er een woonzorgzone ontstaan met een steunpunt voor ouderen, 
een medisch centrum met praktijken van huisarts, tandarts en fysiotherapie, een dependan-
ce van de thuiszorg te midden van (inclusief bestaande ouderenwoningen in de directe om-
geving) in totaal 41 levensloopbestendige woningen.  
 
 
FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 
Het spanningsveld dat is ontstaan tussen het leveren van optimale volkshuisvestelijke pres-
taties binnen de randvoorwaarden enerzijds en handhaving van de financiële continuïteit 
anderzijds, vraagt om een professionele en doelmatige bedrijfsvoering. In dit spanningsveld 
streeft Wonen Vierlingsbeek  naar het voorzien in goede en betaalbare huisvesting voor de 
doelgroepen in combinatie met het optimaal investeren in nieuwbouw, woningverbetering, 
onderhoud, milieu en leefbaarheid.  
 
De vermogenspositie dient daarbij van dien aard te zijn dat zowel de buffer- als de financie-
ringsfunctie te allen tijde worden gewaarborgd. 
Het eigen vermogen dient onder andere om verliezen in de exploitatie van het woningbezit 
en onrendabele investeringen op te vangen.  
 
Met name door de investeringsopgave van corporaties op de prestatievelden van het  
BBSH zal het eigen vermogen in de toekomst in toenemende mate worden aangesproken 
ter financiering van onrendabele investeringen.  
De invoering van de integrale vennootschapsbelasting vanaf 2008 en de wijkentoeslag, ook 
wel “Vogelaarheffing” genoemd doet een aanslag op de vermogenspositie of op de investe-
ringcapaciteit. Vanaf 2014 zullen, naar verwachting, woningcorporaties zelf in de huurtoe-
slag moet gaan voorzien. Geraamd wordt op een jaarlijkse uitgavenpost van de totale sec-
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tor van zo’n € 750 miljoen. Voor Wonen Vierlingsbeek zal dat neerkomen op € 125.000,-- 
jaarlijks. 
 
De renterisico's dienen zo veel mogelijk te worden gereduceerd door middel van het sprei-
den van de (her)financieringsbehoefte in de tijd. Het op lange termijn beheersbaar houden 
van de rentecomponent is essentieel voor het behoud van financiële continuïteit.  
 
Mede in relatie tot de financiële continuïteit wordt voorzichtig geopereerd als het gaat om 
het verwerven van grondposities. In 2011 is ten behoeve van het project Merletgaarde van 
de gemeente Boxmeer een perceel grond van 350m2 aangekocht voor een bedrag van  
€ 32.803,--. Onderdeel van deze transactie was de overdracht van 1112 m2 voor de symbo-
lische prijs van € 1,-- van Wonen Vierlingsbeek naar de gemeente Boxmeer. Dit perceel 
krijgt in het plan Merletgaarde een openbare bestemming. 
Nieuwe grondposities zonder concrete bouwplannen zijn in 2011 niet verworven.  
 
 
Vermogenspositie 
 
Ontwikkeling eigen vermogen en vreemd vermogen. 
Volgens de prognoses zal de omvang van het eigen vermogen (overige reserves) geduren-
de de periode 2011 tot en met  2016 rond de € 3 miljoen blijven schommelen.  
Op 31 december 2011 bedraagt het eigen vermogen € 3.104.508,-- Dit is € 6.413,-- per  
woning.  
 

 
 
 
Het vreemd vermogen van  € 15,3 miljoen per ultimo 2011 loopt in de periode tot 2013 op 
tot ongeveer 18 miljoen om daarna geleidelijk weer te dalen. 
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Ontwikkeling solvabiliteit 
Een belangrijke ratio bij de beoordeling van het eigen vermogen is de solvabiliteit.  
Een woningcorporatie is solvabel indien kapitaal- en vermogensstructuur de mogelijkheid 
biedt om aan de verplichtingen op lange termijn te voldoen.  
Het eigen vermogen geeft de kracht weer om in tijden van financiële tegenslagen de conti-
nuïteit te waarborgen. 
 
Door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het totale vermogen wordt 
een graadmeter voor solvabiliteit verkregen. Hoe hoger deze verhouding hoe meer solvabel 
de corporatie is.  
Ultimo 2011 bedraagt de solvabiliteit 14,66% (In 2010 13,56% in 2009 13,12%, in 2008 
16,60%, in 2007 13,36% en in 2006 13,27%). 
  
 

 
 

 

 
Ontwikkeling liquiditeit 
De mate waarin een woningcorporatie in staat is aan haar korte termijnverplichtingen te vol-
doen, wordt beoordeeld aan de hand van de liquiditeitspositie. Deze positie wordt weerge-
geven door de vlottende activa uit te drukken in een percentage van de kortlopende schul-
den. (current ratio) 
Ultimo 2011 is de current ratio 1,64, in 2010 was dit 2,35, in 2009 0,58, in 2008 4,96, in 
2007 5,33 en in 2006 9,2.  
In het algemeen wordt een ratio van 1 als voldoende aangemerkt.  
 
Jaarresultaat 
Het jaarresultaat over 2011 is na belastingen € 296.724,-- positief.  
De afwijking van het jaarresultaat ten opzichte van de begroting wordt vooral bepaald door 
het nog niet vervallen van de bijdrage aan het Overloons gemeenschapshuis.. 
 
Beleggingsbeleid 
Indien de aanwezige reserves niet volledig kunnen worden benut voor de interne financie-
ring, dient erop toegezien te worden dat ze maximaal renderen, waarbij risico's zoveel mo-
gelijk worden vermeden.  
Bij interne financiering wordt gedacht aan de financiering van de nieuwbouw e.d.  
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De overtollige liquide middelen zijn belegd in BNG Fido Kapitaalmarktselect Relatief Ren-
dement Tranche 1 participaties en Rabobank ledencertificaten. Deze beleggingen zijn ove-
rigens begin 2012 liquide gemaakt ter financiering van het bouwproject Merletgaarde. 
 
Exploitatie 
Om betaalbare huren te realiseren kan een deel van de investeringen als onrendabel ten 
laste van de exploitatie worden gebracht. 
Een exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van de overige reserves geboekt, re-
serves die uitsluitend worden aangesproken voor uitgaven in het belang van de volkshuis-
vesting. 
 
 
 

 
VERKLARING VAN HET BESTUUR 

 
 
 
 
Het bestuur van Wonen Vierlingsbeek verklaart dat alle uitgaven in 2011 zijn gedaan in het 
belang van de volkshuisvesting. 
 
 
Vierlingsbeek, 14 mei 2012 
 
 
De directeur-bestuurder 
 
 
A.P.J. Strijbosch. 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 
 

Algemeen 
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de 
algemene gang van zaken bij Wonen Vierlingsbeek en de Raad staat tevens het bestuur 
met raad ter zijde. 
De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op: 

- de realisatie van de doelstellingen van de corporatie; 
- de realisering van de volkshuisvestelijke opgave; 
- het beheersen van risico’s en de controle daarop; 
- het kwaliteitsbeleid 
- het financieel verslaggevingsproces 
- en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn 
in artikel 17 van de statuten omschreven en verder uitgewerkt in het reglement van de Raad 
van Commissarissen van 2 juli 2009. 
 
In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk 
ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling 
heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in  het afgelopen jaar. 
Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Commissaris-
sen: 

- het Besluit Beer Sociale Huursector (het BBSH) 
- de Governancecode 
- het jaarplan 
- de jaar- en meerjarenbegroting 
- de investerings- en exploitatieramingen ten behoeve van bouwprojecten 
- het ondernemingsplan “Vitale kernen” (vanaf 2012). 
- Het bestuursreglement 
- Het Treasurystatuut 
- Het reglement voor de Raad van Commissarissen 
- Vanaf 2012 het vastgestelde aanbestedingsbeleid 

 
Taak en werkwijze 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissaris-
sen zich regelmatig mondeling en schriftelijk laten informeren door het bestuur. Deze infor-
matie had hoofdzakelijk betrekking op de voortgang met betrekking tot nieuwbouwplannen 
in relatie tot de ramingen, de inhoud van het ondernemingsplan “Vitale kernen”, de visitatie 
relevante ontwikkelingen in de sector en relevante zaken die zich voordeden in de zes ker-
nen van het werkgebied van Wonen Vierlingsbeek. 
 
De Raad van Commissarissen is in het afgelopen jaar 6 keer bijeen geweest, waarvan 4 
maal in een reguliere vergadering . In een ingelaste vergadering zijn risicoscenario’s door-
genomen met betrekking tot het plan Merletgaarde. In een andere ingelaste vergadering 
was het concept-ondernemingsplan onderwerp van gesprek. 
Het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en het functioneren van de be-
stuurder heeft plaatsgevonden in de eerste vergadering in 2012. 
De zelf evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een evaluatiemodel en de statuten 
en reglementen en tevens aan de hand van de aanwezige integriteitscode en klokkenlui-
dersregeling. 



 19 

De aspecten die bij de zelfevaluatie van de raad aan bod kwamen waren de rol als werkge-
ver, de rol van toezichthouder en de rol van sparringpartner, adviseur en klankbord van het 
bestuur  en het aspect bemensing, waarbij mede het eigen functioneren werd besproken. 
. 
Behalve bij de vergadering waarin de raad het eigen functioneren en het functioneren van 
de bestuurder besprak is bij elke vergadering steeds de bestuurder aanwezig.  
 
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten ge-
nomen en gesproken over de volgende onderwerpen: 

- goedkeuren jaarverslag 2010 
- goedkeuren jaarrekening 2010 
- goedkeuren begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2016 
- besloten tot opdrachtverlening accountantscontrole 2011 
- bespreken van diverse rapportages van CFV, Ministerie en Corpodata n.a.v. jaar-

stukken en prognoses 
- bespreken voortgangsrapportages diverse projecten op basis van vastgestelde ra-

ming 
- goedkeuren  van het  ondernemingsplan “Vitale Kernen” en het daarbij horende stra-

tegisch voorraadbeleid 
- bespreken van de kwartaalrapportages 
- risico-analyse bouwplan Merletgaarde (medisch centrum, 10 huurappartementen, 11 

koopappartementen en twee halfvrijstaande grondgebonden koopwoningen) 
- Wijze van financiering mogelijk tijdelijk liquiditeitstekort Merletgaarde 
- benoeming commissaris in de vacature van het aftredend lid Bardoel 
- bespreken aanbestedingsbeleid 
- verstrekken van de opdracht tot visiteren 

 
Onafhankelijkheid 
De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van haar leden onafhanke-
lijk is in de zin van de in de Governancecode woningcorporaties bepaling III.2.2 aangeduide 
criteria. 
In 2009 heeft de Raad van Commissarissen voor haar eigen leden het Reglement voor de 
Raad van Commissarissen en een Reglement voor de directeur-bestuurder vastgesteld. In 
deze reglementen zijn bepalingen over onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen vastge-
legd. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen is in overeen-
stemming met bepaling III.2.2 van de Governancecode Woningcorporaties. Tevens heeft de 
Raad van Commissarissen in 2009 de”Integriteitscode” vastgesteld en van toepassing ver-
klaard op de gehele organisatie. 
In 2011 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van 
Commissarissen of de directeur-bestuurder betrokken waren. 
Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Commissarissen of de directeur-
bestuurder een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad of de 
functie van bestuurder. 
 
Werkgeversrol 
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door 
benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. 
Per 1 juli 2009 is de huidige bestuurder in zijn functie benoemd. In 2011 is de bestuurssa-
menstelling niet gewijzigd. 
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In zijn eerste vergadering in 2012 heeft de RvC het functioneren van de bestuurder bespro-
ken. De Raad was daarover positief.  
Nadere informatie over de vergoeding van de bestuurder is verder in dit verslag opgeno-
men. 
 
 
Samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2011 
 
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt: 

Naam:    H.H.J. Bardoel (m)                                                        . 
Functie:    Lid (tot 29-08-2011) 
Functieprofiel:   financieel-economisch en bestuurlijk 
Geb. datum en leeftijd  24 juli 1953 ( 58 jaar) 
Beroep:    zelfstandig makelaar/taxateur 
Eerste benoeming:  19 juni 2000 

 
Naam:    R.J.J.B. van Daal (m)                                                       . 
Functie:    Voorzitter (vanaf 1-1-2011) 
Functieprofiel:   financieel-economisch en management-organisatie 
Geb. datum en leeftijd  30 november 1971 ( 40 jaar) 
Beroep:    Controller M&S BU Hendrix 
Eerste benoeming:  27 mei 2005 
Lopende benoeming:  Aftredend in 2015 (herbenoembaar) 

 
Naam:    G.E.T. Fleuren (m)                                                       . 
Functie:    Lid 
Functieprofiel:   volkshuisvestelijk en juridisch 
Geb. datum en leeftijd  13 mei 1949 (62 jaar) 
Beroep:    nvt 
Eerste benoeming:  11 maart 2002 
Lopende benoeming:  Aftredend in 2014 (niet herbenoembaar) 

 
Naam:    C. de Boer (m)                                                       . 
Functie:    Lid 
Functieprofiel:   bouwkundig (huurderszetel) 
Geb. datum en leeftijd  7 januari 1951 (60 jaar) 
Beroep:    Projectleider Bouw en Facilitair bij Min. Van Justitie 
Eerste benoeming:  1 april 2006 
Lopende benoeming:  Aftredend in 2013 (herbenoembaar) 
 
 
Naam:    I Kroezen (v)                                                       . 
Functie:    (huurderszetel) Vice-voorzitter (vanaf 1-1-2011) 
Functieprofiel:   sociaal-maatschappelijk  
Geb. datum en leeftijd  25 mei 1979 (32 jaar) 
Beroep:    directeur bewindvoerderskantoor 
Eerste benoeming:  1 januari 2006 
Lopende benoeming:  Aftredend in 2012 (herbenoembaar) 
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Naam:    H.M.C.A. van Mil (m)                                           .   
Functie:    Lid 
Functieprofiel:   bestuurlijk en sociaal-maatschappelijk 
Geb. datum en leeftijd  15 augustus 1947 (64 jaar) 
Beroep:    Maatschappelijk werker 
Eerste benoeming  29-08-2011  
Lopende benoeming:  Aftredend in 2015 (herbenoembaar) 
                  

 
Honorering Bestuur en Raad van Commissarissen 
 
Over 2011 heeft de bestuurder de volgende beloning ontvangen: 

Naam Periodiek 
fiscaal 
loon-  
vaste 
component 

Variabele 
beloning 
(belast en 
onbelast) 

Beloningen be-
taalbaar op ter-
mijn (pensioen-
premie werkge-
ver) 

Uitkeringen 
bij beëindi-
ging dienst-
verband 

Totaal 

A.P.J. Strijbosch €   71.019       €    0         €    13.248      €       0 €  84.267 
 

 
 
Over het jaar 2011 ontvingen de leden van de Raad van Commissarissen op jaarbasis een 
bruto-honorarium  van €  3.081,--. Voor de voorzitter geldt  een jaarhonorarium van  
€ 4.622,-- bruto.  
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Governance 
 
 

Wonen Vierlingsbeek onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode woningcor-
poraties vastgelegde beginselen. De Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd 
voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. In deze paragraaf verantwoorden wij ons 
over de inrichting van de governancestructuur binnen Wonen Vierlingsbeek. 
 
Wonen Vierlingsbeek heeft de principes en uitwerkingen zoals opgenomen in de Governan-
cecode Woningcorporaties in 2010 opgevolgd met uitzondering van de volgende punten: 
 
 

- Hoofdstuk V uit de Code. 
In 2011 wordt een ondernemingsplan, cq. beleidsplan gepresenteerd. Bij de samen-
stelling van dat beleidsplan worden de belanghebbenden (gemeente, huurders, 
dorpsraden en zorginstelling) betrokken.  Tot nu toe is er geen gestructureerd over-
leg met de belanghebbenden geweest. 
 

 
In het verslagjaar is Wonen Vierlingsbeek conform de governance-code gevisiteerd. 
Met betrekking tot het governance aspect merkt de visitatiecommissie in zijn algemeenheid 
het volgende op: “gezien de in de komende jaren complexer wordende omstandigheden 
voor woningcorporaties lijkt een uitgebreidere “Plan-Do-Check-Act-cyclus”(PDCA-cyclus) 
wenselijk”. 
 
 
Organogram 
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Raad van Commissarissen 
 
De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 personen. De Raad heeft tot taak toezicht te 
houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat 
tevens het bestuur met raad ter zijde. In het verslag van de Raad van Commissarissen in dit 
jaarverslag zijn de taak en de werkwijze van de Raad van Commissarissen nader beschre-
ven, evenals de wijze waarop de Raad van Commissarissen hieraan in 2011 invulling heeft 
gegeven. 
 
Het bestuur 
 
Taak en werkwijze 
 
Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie, hetgeen onder meer in-
houdt dat het bestuur verantwoordelijk is voor: 

- de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie 
- de strategie 
- de financiering 
- het beleid 
- de resultaatontwikkeling 
- het beleid ten aanzien van eventuele deelnemingen van de corporatie. 

Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur 
richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie in het licht 
van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aan-
merking komende belangen van de bij de woningcorporatie betrokkenen af. Het bestuur 
verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening 
van de taak van de Raad van Commissarissen. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheer-
sen van de risico’s, verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie. Het bestuur 
rapporteert hierover naar de Raad van Commissarissen. 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in artikel 4 van de 
statuten omschreven en verder uitgewerkt in het Bestuursreglement. 
Een aantal materiële besluiten van de bestuurder, waaronder het doen van investeringen 
boven een limiet van € 25.000,-- is op basis van de statuten en het bestuursreglement on-
derworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 
 
 
De bestuurder 
Bestuurder is de heer A.P.J. Strijbosch, die een benoeming heeft voor onbepaalde tijd. 
In 2013 zal hij zeer waarschijnlijk gebruik maken van de mogelijkheid vervroegd met pensi-
oen te gaan. 
 
Tegenstrijdige belangen 
 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Wonen Vierlingsbeek en de be-
stuurder wordt vermeden. Het bestuursreglement bevat een uitwerking van dit belangrijke 
uitgangspunt Hierin is tevens de handelwijze in geval van belangenverstrengeling geregeld. 
In 2011 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-
bestuurder zoals bedoeld in principe II.3 van de Governancecode voor Woningcorporaties. 
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Beleidsdoelstellingen en horizontale dialoog 
In het verslagjaar heeft Wonen Vierlingsbeek zijn voornemens voor de komende jaren vast-
gelegd in het ondernemingsplan “Vitale kernen”. Dit ondernemingsplan is opgesteld met 
inbreng van de belanghouders, zoals gemeente, dorpsraden, bonden van ouderen, de regi-
onale zorginstelling en natuurlijk de huurders. Eén van de doelstellingen die de Raad van 
Commissarissen met dit beleidsplan voor ogen heeft is het te gebruiken als een toetsings-
kader voor het interne toezicht. In dit beleidsplan zijn de missie en het belangrijke beleid 
van Wonen Vierlingsbeek op het gebied van volkshuisvestelijke, maatschappelijke, operati-
onele en financiële doelstellingen opgenomen. 
Met de opstelling van dit beleidsplan is een begin gemaakt met een dialoog met belanghou-
ders zoals de gemeente, de dorpsraden, Bonden van Ouderen, huurders, de regionale 
zorginstelling en de werkorganisatie van Wonen Vierlingsbeek. Deze dialoog heeft inmid-
dels tijdens het proces van visiteren al een vervolg gekregen. 
 
 
Interne risicobeheersing 
Het bestuur van Wonen Vierlingsbeek is verantwoordelijk voor het managen van de strate-
gische, financiële en operationele risico’s en voor het beperken van de impact van mogelij-
ke incidenten. 
Hieronder enkele voorbeelden van risico’s (zonder volledig te zijn) waar Wonen Vierlings-
beek mee te maken heeft. 
 
 
Strategische risico’s 
Wonen Vierlingsbeek is er van overtuigd dat zij, als kleine toegelaten instelling, zelfstandig 
bestaansrecht heeft. Overheidsmaatregelen vragen echter steeds meer van die kracht van 
kleine woningcorporaties. Het gaat dan niet alleen om regelgeving die financiële conse-
quenties heeft, ook organisatorisch wordt steeds meer gevraagd van de toegelaten instel-
ling. 
 
Financiële risico’s 
Financiële risico’s bij Wonen Vierlingsbeek liggen vooral op het vlak van de projectfinancie-
ring. De risico’s worden inzichtelijk gemaakt door een uitgebreide projectraming die ook ge-
bruikt wordt om risico’s te beperken en om het project financieel te monitoren. 
 
Operationele risico’s 
Van de bestuurder van kleine corporaties met een daarbij horende kleine werkorganisatie 
wordt verwacht dat er extra aandacht is voor de kwetsbaarheid van de organisatie.  
Een dergelijke kleine organisatie is enerzijds een sterk punt, maar aan de andere kant ook 
een gegeven waarin de kwetsbaarheid van de organisatie naar voren komt. Een taak voor 
het bestuur hierin een goede balans te vinden. 
 
Externe accountant 
Elk jaar opnieuw, na het vaststellen van de jaarstukken van het voorgaande jaar, wordt de 
externe accountant benoemd. Wonen Vierlingsbeek heeft geen uitgebreid beoordelingspro-
tocol daarvoor. De huidige accountant, Deloitte Accountants, verricht de controlewerkzaam-
heden naar volle tevredenheid. 
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De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de Raad van 
Commissarissen bij, waarin het verslag van de externe accountant over het onderzoek van 
de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de 
jaarrekening. De externe accountant kan tijdens deze vergadering over zijn verklaring van 
getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen. 
 
Visitatie 
Wonen Vierlingsbeek heeft zich eind 2011 laten visiteren. In de visitatie is het onderne-
mingsplan en het tegelijk daarmee op te zetten strategisch voorraadbeleid betrokken. 
De overall-score over alle aspecten waarop is gevisiteerd is een 7.  
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Verklaring van de Raad van Commissarissen 
 

De Raad van Commissarissen van Wonen Vierlingsbeek heeft kennis genomen van het 
Volkshuisvestings- en jaarverslag met jaarrekening 2011 en heeft deze laten onderzoeken 
door Deloitte accountants uit Maastricht en deze vervolgens goedgekeurd. 
De bijbehorende controleverklaring is opgenomen in deze jaarverslaglegging. 
De raad spreekt haar waardering uit aan de medewerkers voor de resultaten die in 2011 
zijn bereikt. 
 
Vierlingsbeek, 21 mei 2012. 
 
 
 
R.J.J.B. van Daal,      I. Kroezen 
Voorzitter Raad van Commissarissen   Vice-voorzitter Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
 
 

G.E.T. Fleuren     C. de Boer 
Lid Raad van Commissarissen    Lid Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
 
 

H.M.C.A. van Mil 
Lid Raad van Commissarissen 
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1.  BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming)

in euro' s in euro' s

A  C  T  I  V  A 2011 2010

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Onroerende zaken in exploitat ie 16.194.663 16.445.469
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.611.424 1.678.700
Onroerende zaken in ontw ikkeling 1.458.743 1.131.442
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitat ie 14.763 22.253

19.279.592 19.277.864

Financiële vaste activa

Actieve belast inglatent ie 0 35.113

0 35.113

VLOTTENDE  ACTIVA

Onderhanden projecten 728.088 99.132

Vorderingen

Huurdebiteuren 28.937 28.861

Overige vorderingen 60.825 78.111
Overlopende act iva 12.664 10.383

102.426 117.355

Effecten 872.686 897.320

Liquide middelen 187.449 295.553

BALANSTOTAAL 21.170.241 20.722.336
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming)

in euro' s in euro' s

P  A  S  S  I  V  A 2011 2010

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves 3.104.508 2.807.783

VOORZIENINGEN
Voorziening latente belast ingverplicht ingen 6.124 0

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen overheid en krediet instellingen 15.287.275 15.629.814
Verplicht ingen uit  hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.611.424 1.678.700
Waarborgsommen 5.752 5.752

16.904.451 17.314.266

KORTLOPENDE  SCHULDEN
Schulden aan krediet instellingen 579.971 209.180
Schulden aan leveranciers 240.113 53.916

Belast ingen en premies sociale verzekeringen 35.337 19.457

Overlopende passiva 299.737 317.733

1.155.158 600.287

BALANSTOTAAL 21.170.241 20.722.336
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2.  WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2011

in euro' s in euro' s

2011 2010

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

 
Huren 2.516.649 2.509.350

Vergoedingen 12.529 12.548

Verkoop onroerende zaken 67.276 0

Wijziging in onderhanden werk 0 17.892
Overige bedrijfsopbrengsten 19.488 4.446

Som der bedrijfsopbrengsten 2.615.942 2.544.236

BEDRIJFSLASTEN
 
Afschrijvingen op materiële vaste act iva 261.872 260.655
Overige waardeveranderingen van materiële vaste act iva 160.072 -3.971
Lonen en salarissen 176.269 178.410
Sociale lasten 18.560 19.493
Pensioenlasten 39.450 34.284
Lasten onderhoud 680.510 922.028
Overige bedrijfslasten 361.836 308.497

Som der bedrijfslasten 1.698.568 1.719.396

BEDRIJFSRESULTAAT 917.374 824.841

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 105.217 65.411

Waardeveranderingen f inanciële vaste act iva en effecten -24.634 17.258

Rentelasten en soortgelijke kosten -652.605 -737.862

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING (voor belastingen) 345.352 169.647

Belast ingen -48.627 -41.731

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING (na belastingen) 296.724 127.916

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

Buitengewone baten 0 0
Buitengewone lasten 0 0
Belast ingen buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 296.724 127.916
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3.  KASSTROOMOVERZICHT
2011 2010

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo bedrijfsopbrengsten - bedrijfslasten 917.374 824.841

Aanpassingen voor:

*  Ontvangen/ (betaalde) vennootschapsbelast ing 15.291 75.368

*  Ontvangen/ (betaalde) dividendbelast ing -1.862 -5.118

*  Afschrijvingen 261.872 260.655

*  Waardeveranderingen materiële vaste act iva 92.796 -3.971

*  Waardeveranderingen f inanciële vaste act iva en effecten -24.634 17.258

*  Mutat ie voorzieningen 0 0

*  Verandering w erkkapitaal

    - mutat ie voorraden/ onderhanden projecten -369.024 -65.452

    - mutat ie vorderingen 16.874 -30.246

    - mutat ie kort lopende schulden (inclusief kredietfaciliteit ) 564.667 -1.151.891

212.517

Kasstroom uit  bedrijfsoperat ies

*  Ontvangen rente 107.087 84.277

*  Betaalde rente -662.402 -769.217

-555.315 -684.940

Kasstroom uit  operat ionele act iviteiten 918.039 -763.496

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste act iva -683.604 -411.690

Desinvesteringen in materiële vaste act iva 0 114.493

Afw aardering materiële vaste act iva 0 0

Mutat ie f inanciële vaste act iva 0 0

Kasstroom uit  investeringsact iviteiten -683.604 -297.197

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit  langlopende schulden 0 2.500.000

Aflossingen langlopende schulden -342.539 -1.149.829

Kasstroom uit  f inancieringsact iviteiten -342.539 1.350.171

Mutat ie liquide middelen -108.104 289.478

Beginstand liquide middelen 295.553 6.076

Mutat ie liquide middelen -108.104 289.478

Eindstand liquide middelen 187.449 295.553

Liquide middelen per ultimo boekjaar 187.449 295.553
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4.     TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

ACTIVITEITEN

Sticht ing Wonen Vierlingsbeek, statutair gevest igd en kantoorhoudende te gemeente Boxmeer, stelt  zich

ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvest ing w erkzaam te zijn.

Zij t racht dit  doel onder meer te bereiken door:

- het verw erven, verbeteren en beheren van w oningen;

- het bouw en en/of behulpzaam zijn bij het tot  stand komen van w oningen in het kader van eigen w oningbezit ;

- het meew erken aan en bevorderen van een goede w oonomgeving respect ievelijk goed w oonklimaat;

- het verhuren van w oningen en het daarbij voeren van een sociaal en rechtvaardig toew ijzings- en verhuurbeleid;

- het vervreemden van daartoe aangew ezen w oningen;

- het onderhouden van goede contacten met haar bew oners onder andere door het inhoud geven aan een mogelijke

  Huurders Belangen Organisat ie

- het samenw erken met andere organisat ies, die zich direct of  indirect bew egen op het gebied van de volkshuisvest ing.

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het BBSH en dientengevolge de w ettelijke bepalingen

zoals vastgelegd in Titel 9 Boek 2 BW en de Richt lijnen voor de Jaarverslaggeving met in het bijzonder Richt lijn 645.

De w aardering van de act iva en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van verkrijgings-

of vervaardigingsprijs onder toepassing van de minimumw aarderingsregeling respect ievelijk nominale w aarde,

tenzij anders vermeld.

De gehanteerde grondslagen voor w aardering en resultaatbepaling zijn ongew ijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode w ordt het bedrijfsresultaat aangepast

voor posten van de w inst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar,

mutat ies in de balansposten en posten van de w inst- en verliesrekening w aarvan de ontvangsten en uitgaven niet

w orden beschouw d als behorende tot de operat ionele act iviteiten.

In het kasstroomoverzicht w ordt onderscheid gemaakt tussen operat ionele, investerings- en f inancieringsact iviteiten. 

4.1.  GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Onroerende zaken in exploitat ie

De w oningcomplexen met de daarbij behorende installat ies (lif ten, cv-installat ies, w armw atertoestellen), de garages,

parkeerplaatsen, de investeringen in w oningverbetering en de w oningaanpassingen, zijn gew aardeerd tegen

verkrijgingsprijs- of  vervaardigingsprijs verminderd met cumulat ieve afschrijvingen, bepaald op basis van de economische

levensduur danw el tegen bedrijfsw aarde indien deze naar verw acht ing lager zal zijn. Er w ordt afgeschreven vanaf

het moment van ingebruikneming. De afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire systeem.

De grond is gew aardeerd tegen historische kostprijs; hierop w ordt niet  afgeschreven.

Tot de verkrijgingsprijs- of  vervaardigingsprijs w ordt tevens gerekend de rente t ijdens de bouw periode op

vreemd vermogen, alsmede direct toerekenbare interne kosten.

De geact iveerde rente w ordt berekend tegen de rentevoet van specif iek voor de onroerende zaken aangetrokken

f inanciering.

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

Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden

Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden zijn gew aardeerd tegen de reële (actuele) w aarde van deze w oningen.

Bij de verkoop w orden deze w oningen hiertoe init ieel gew aardeerd tegen de verkoopprijs onder toepassing van een kort ing.

Conform de verkoopovereenkomst heeft  Wonen Vierlingsbeek echter een terugkoopverplicht ing met betrekking tot  deze w oningen.

De w aardeontw ikkeling van deze w oningen komt bij de terugkoop voor rekening van Wonen Vierlingsbeek. Dit  aandeel in de

verw achte w aardeontw ikkeling w ordt jaarlijks gemuteerd in de w aardering van de onroerende zaken verkocht onder voorw aarden.

Onroerende zaken in ontw ikkeling

De onroerende zaken in ontw ikkeling betreffen w oningcomplexen in aanbouw  en zijn gew aardeerd tegen de

nominale w aarde van de tot en met balansdatum betaalde kosten, inclusief de rente t ijdens de bouw periode

op vreemd vermogen en de direct toerekenbare kosten, voor zover zij het bedrag van de voorziening voor onrendabele

investeringen in nieuw bouw  overschrijden.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitat ie

Deze act iva zijn gew aardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulat ieve afschrijvingen bepaald op

basis van de verw achte economische levensduur.

De afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire systeem.

Financiële vaste activa

Actieve belast inglatent ie
a. Te verrekenen belast ingen uit  hoofde van mogelijke verliescompensat ie
Voor latente belast ingvorderingen voortvloeiend uit  de mogelijkheid tot  voorw aartse verliescompensat ie w ordt
een act ieve belast inglatent ie gevormd. Uitgangspunt hierbij is dat naar verw acht ing in de toekomst voldoende f iscale
w inst beschikbaar zal zijn w aarmee verliezen kunnen w orden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen
w orden benut. Aangezien het onzeker is op w elk moment deze verliescompensat ie plaats zal vinden, w ordt deze
belast inglatent ie volledig opgenomen onder de vaste act iva en vindt w aardering plaats tegen nominale w aarde.
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b. Leningportefeuille
De act ieve latent ie heeft  betrekking op het verschil tussen de commerciële w aardering van de leningportefeuille
(nominale w aarde) en de f iscale w aarde (marktw aarde). Als gevolg van de lagere f iscale w aardering ontstaat er
f iscaal een disagio w elke naar rato van de loopt ijd van de leningen ten laste van de f iscale w inst w ordt gebracht. 
De act ieve belast inglatent ie die hiervoor w ordt gevormd is gebaseerd op het geldend tarief  van de vennootschapsbelast ing
en w ordt contant gemaakt tegen de disconteringsvoet voor de bedrijfsw aardeberekening minus het geldend
vennootschapsbelast ingtarief . Indien de verw acht ing is dat de latent ie binnen één jaar gerealiseerd w ordt, w ordt deze
onder de overlopende act iva opgenomen. Indien de verw acht ing is dat de realisat ie langer dan één jaar gaat duren
w ordt de latent ie onder de f inanciële vaste act iva opgenomen.

Onderhanden werken (woningen t.b.v. verkoop)

Onderhanden w erk betreft  w erkzaamheden cq. nieuw bouw projecten in uitvoering, die op balansdatum nog niet

gereed zijn. De w aardering en resultaatbepaling is gebaseerd op de " percentage of complet ion"   methode.

Bij deze methode w ordt de w inst genomen naar rato van het gereedkomen van het project, rekening houdend

met de daadw erkelijk gerealiseerde verkopen. De voortgang van de projecten w ordt bepaald op basis van de kostprijs

van het verrichte w erk in relat ie tot  de verw achte kostprijs van het project als geheel.

De onderhanden w erken w orden gew aardeerd tegen vervaardigingsprijs of  tegen verkrijgingsprijs, verminderd

met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De reeds gefactureerde termijnen w orden op de onderhanden

w erken in mindering gebracht danw el verantw oord onder de kort lopende schulden.

Vorderingen

De vorderingen w orden gew aardeerd tegen nominale w aarde onder aftrek van een voorziening voor eventuele

oninbaarheid. Deze voorzieningen w orden bepaald op basis van individuele beoordeling.

De vorderingen hebben een verw achte loopt ijd van maximaal één jaar.

Effecten

De effecten zijn gew aardeerd tegen marktw aarde.

De effecten staan, voorzover niet anders vermeld, vrij ter beschikking.

Liquide middelen

Dit betreft  het kasgeld en de banktegoeden.

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, vrij ter beschikking.

Voorziening latente belastingverplichtingen

Voor in de toekomst te betalen belast ingbedragen uit  hoofde van verschillen tussen commerciële en f iscale

balansw aarderingen w ordt een passieve belast inglatent ie getroffen ter grootte van de som van deze

verschillen vermenigvuldigd met het geldende belast ingtarief . Indien de verw acht ing is dat de latent ie

binnen een jaar gerealiseerd w ordt, w ordt deze onder de overlopende passiva opgenomen.

De passieve latent ie heeft  betrekking op het verschil tussen de commerciële w aardering van de

leningportefeuille (nominale w aarde) en de f iscale w aarde (marktw aarde). Als gevolg van de hogere

f iscale w aardering ontstaat er f iscaal een agio w elke naar rato van de loopt ijd van de leningen ten

gunste van de f iscale w inst w ordt gebracht. De passieve belast inglatent ie die hiervoor w ordt gevormd is

gebaseerd op het geldend tarief  van de vennootschapsbelast ing en w ordt contact gemaakt tegen de

disconteringsvoet voor de bedrijfsw aardeberekening minus het geldend vennootschapsbelast ingtarief .

Langlopende schulden

De aangetrokken leningen zijn gew aardeerd tegen de nominale w aarde verminderd met af lossingen.

De leningen w orden ineens afgelost (f ixe-leningen), lineair of  op basis van het annuïteitensysteem.

De schulden hebben een resterende loopt ijd van meer dan één jaar met dien verstande dat het af lossingsbestanddeel

van de langlopende schulden dat in het volgend verslagjaar vervalt  eveneens als langlopende schuld is verantw oord.

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

De terugkoopverplicht ing van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden w ordt gew aardeerd tegen de reële (actuele)

w aarde van de w oningen verkocht onder voorw aarden per balansdatum.

Conform de verkoopovereenkomst heeft  Wonen Vierlingsbeek een terugkoopverplicht ing met betrekking tot  deze w oningen.

De w aardeontw ikkeling van deze w oningen komt bij de terugkoop voor rekening van Wonen Vierlingsbeek. Dit  aandeel in de

verw achte w aardeontw ikkeling w ordt jaarlijks gemuteerd in de w aardering van de terugkoopverplicht ing.

Indien de verw acht ing bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplicht ing onder de kort lopende

schulden verantw oord.

Kortlopende schulden

De kort lopende schulden zijn gew aardeerd tegen de nominale w aarde en hebben een verw achte loopt ijd van

maximaal één jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat w ordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde w aarderingsgrondslagen.

Baten w orden verantw oord in het jaar w aarin deze w orden gerealiseerd.

Lasten w orden verantw oord in het jaar w aarin de prestat ies w orden geleverd.

Huren

Betreft  de te ontvangen huren (exclusief de vergoedingen voor leveringen en diensten) onder aftrek van

huurderving.

Vergoedingen

Betreft  van huurders (boven de netto-huurprijs) ontvangen vergoedingen voor leveringen en diensten onder

aftrek van gederfde vergoedingen.

Wijzigingen onderhanden werk

Betreft  de resultaten uit  de verkoop van koopw oningen, w aarbij de w inst w ordt genomen naar rato van het

gereed komen van het project, rekening houdend met de daadw erkelijk gerealiseerde verkopen. De voortgang

van de projecten w ordt bepaald op basis van de kostprijs van het verrichte w erk in relat ie tot  de verw achte kostprijs

van het project als geheel.

Overige bedrijfsopbrengsten

Hieronder zijn voornamelijk verantw oord de aan derden doorberekende kosten voor administrat ie.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijving op onroende zaken in exploitat ie vindt plaats volgens de annuïtaire methode op basis van de

geschatte economische levensduur, afschrijving op act iva ten dienste van de exploitat ie vindt eveneens plaats

volgens de annuïtaire methode.

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa

Hieronder zijn de onrendabele investeringen opgenomen inzake nieuw bouw  alsmede de w aardeverandering van

de materiële vaste act iva op basis van de toetsing aan de bedrijfsw aarde.

Wonen Vierlingsbeek is verplicht om w oningen verkocht onder voorw aarden terug te kopen indien deze aangeboden w orden.

Deze verplicht ing vervalt  na een onafgebroken w oonduur van 15 jaar. Onder deze post w ordt jaarlijks het aandeel in de

w aardeontw ikkeling van de onroerende zaken verkocht onder voorw aarden verantw oord.

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Deze posten omvatten de salariskosten alsmede de sociale lasten en pensioenlasten.

Lasten onderhoud

Hierop w orden de jaarlijkse totale uitgaven w egens onderhoud verantw oord.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten omvatten onder andere de kosten van leveringen van goederen en diensten,

belast ingen en verzekeringen, automatisering, huisvest ing en algemene kosten. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

De rentebaten betreffen de ontvangen en toegerekende opbrengsten uit  hoofde van (t ijdelijke) belegging van onder

de vlottende act iva begrepen effecten en liquide middelen alsmede rente nieuw bouw projecten.

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

Betreft  de w aardeverandering van de onder de vlot tende act iva begrepen effecten.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Hieronder vallen de betaalde en verschuldigde rentelasten inzake de langlopende schulden.

Belastingen

De vennootschapsbelast ing w ordt berekend op basis van het resultaat uit  normale bedrijfsuitoefening voor

belast ingen, rekeninghoudend met niet in de belast ingheff ing betrokken bestanddelen, (gedeeltelijk) niet

aftrekbare kosten, alsmede de mutat ie in de belast inglatent ies.

Buitengewone baten en lasten

Dit betreffen uitsluitend die baten en lasten w elke niet uit  de normale bedrijfsact iviteiten voortvloeien en van

dusdanige omvang en incidentele aard zijn dat zij het beeld van de normale bedrijfsopbrengsten

en -lasten verstoren, indien deze tot het normale bedrijfsresultaat zouden w orden gerekend.
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4.2.  TOELICHTING OP DE BALANS

A C T I V A

VASTE ACTIVA 2011 2010

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Onroerende zaken in exploitat ie        16.194.663 16.445.469

Onroerend zaken verkocht onder voorw aarden (V.O.V.) 1.611.424 1.678.700

Onroerende zaken in ontw ikkeling 1.458.743 1.131.442

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitat ie 14.763 22.253

Materiële vaste activa per balansdatum 19.279.592 19.277.864

Het verloop van de materiële vaste act iva is als volgt w eer te geven:

onroerende onroerende onroerende   

 zaken in zaken  in en roerende  

 exploitatie  ontwikkeling zaken ten dienste

van de exploitatie

Boekw aarde per 1 januari:

Aanschafw aarde 21.434.705 1.131.442 208.272

-4.989.236 0 -186.019

16.445.469 1.131.442 22.253

Mutat ies in de boekw aarde:

Investeringen 90.422 587.232 5.950

Overboekingen 0 0 0

Overboeking naar onderhanden projecten 0 -264.332 0

Overboeking van onderhanden projecten 0 4.400

Desinvesteringen 0 0 0

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0

Afschrijving -248.431 0 -13.441

Overige w aardeveranderingen -92.796 0 0

-250.806 327.301 -7.491

Boekw aarde per 31 december:

Aanschafw aarde 21.525.126 1.458.743 214.222

-5.330.463 0  -199.460

16.194.663 1.458.743 14.763

Onroerende zaken in exploitatie

Investeringen

Betreft  het aanbrengen van balkons bij complexen 30 en isolat ie bij de complexen 3, 6, 15, 35 en 41.

Overige w aardeveranderingen

De overige w aardeverandering is de afboeking van het verschil tussen de boekw aarde en de lagere bedrijfsw aarde van een aantal complexen.

Onroerende zaken in ontwikkeling

Investeringen

Betreft  de investeringen die op balansdatum zijn gedaan voor de aanloopinvesteringen voor de complexen 54 (Gemeentew erf),

55 (Merletgaarde) en 56 (Maashees).

Overboekingen

De overboeking naar en van onderhanden projecten betreft  respect ievelijk de overheveling van een deel van de aankoop van

een bebouw d perceel naar het koopdeel in project Merletgaarde en respect ievelijk van het koopdeel naar het huurdeel in Maashees.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Investeringen

Betreft  de investering die betrekking heeft  op automatisering (hardw are).

 

Afschrijvingen en overige 

w aardeveranderingen

Afschrijvingen en overige 

w aardeveranderingen
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Verkoop van woningen

In het boekjaar zijn geen huurw oningen verkocht.

Per ult imo boekjaar zijn er geen w oningen behorende tot de onroerende zaken in exploitat ie geclassif iceerd voor verkoop.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn als volgt bepaald:

Systematiek Termijnen

Onroerende zaken in exploitat ie:

Grond n.v.t . n.v.t .

Bouw annuïtair 50 jaar

Centrale verw arming annuïtair 15, 20, 25 jaar

Isolat ie annuïtair 20 jaar

Groot onderhoud/verbeteringen annuïtair 10, 15, 25 jaar

c.q. restant levensduur

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitat ie:

Kantoorgebouw annuïtair 20 jaar

Inventaris kantoorpand annuïtair 3-10 jaar

Automatisering annuïtair 3-6 jaar

Zekerheden

Voor de als zekerheid voor leningen verbonden materiële vaste act iva w ordt verw ezen naar 

de toelicht ing op de langlopende schulden.

Verzekeringen

De onroerende zaken in exploitat ie zijn verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade. De

premie w ordt gebaseerd op het aantal verhuureenheden en niet op basis van een verzekerde w aarde.

Op de betreffende polissen is de indexclausule van toepassing, zodat de verzekerde som op de premie-

vervaldatum automatisch w ordt aangepast aan de gew ijzigde herbouw kosten.

Het kantoorgebouw  is verzekerd voor een bedrag van € 199.596. De kantoorinventaris inclusief

automatiseringsapparatuur is op balansdatum verzekerd voor een bedrag ad € 99.400.

 

Onroerendzaakbelasting

De WOZ-w aarde van het in exploitat ie zijnde bezit  per 31 december 2011 bedraagt € 84.113.000 (peildatum 1 januari 2011).

De WOZ-w aarde van de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitat ie (kantoorpand)

per 31 december 2011 bedraagt € 142.000 (peildatum 1 januari 2011).

Actuele waarde

De w aarde van de onroerende zaken in exploitat ie gebaseerd op de gecorrigeerde bedrijfsw aarde bedraagt per

ult imo 2011 € 21.330.957 (2010: € 22.118.621).

De gecorrigeerde bedrijfsw aarde betreft  de contante w aarde van de kasstromen uit  hoofde van toekomstige exploitat ieopbrengsten

en toekomstige exploitat ielasten over de geschatte resterende loopt ijd rekeninghoudend met de rentabiliteitsw aarde van de leningen.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouw de veronderstellingen die de beste schatt ing van het bestuur

w eergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur

van het act ief .

Clustering van kasstroomgenererende eenheden sluit  aan bij het interne beleid en bedrijfsvoering.

Bij de bedrijfsw aardeberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

2011 2010

- verw achte jaarlijkse huurst ijging gemiddeld: jaar 1: 2,30%  1,30

vanaf jaar 2: 2,00% 2,00

- verw achte jaarlijkse huurderving gemiddeld: vanaf jaar 1: 0,00% 0,00

- verw achte jaarlijkse st ijging variabele kosten gemiddeld: jaar 1: 2,00% 2,00

vanaf jaar 6: 3,00% 3,00

- verw achte jaarlijkse st ijging onderhoud gemiddeld: jaar 1: 2,00% 2,00

vanaf jaar 6: 3,00% 3,00

- algemeen beheer per w oning (norm): € 1.119 € 986

- planmatig onderhoud: o.b.v. geactualiseerde MJOB op basis van MJOB

- norm niet planmatig onderhoud (norm): € 438 € 422

- disconteringsvoet: 5,25% 5.25%

Discontering vindt plaats onder de veronderstelling dat kasstromen per het einde van het jaar plaatsvinden (postnumerando).

- verw achte resterende levensduur van de betreffende act iva: maximaal 50 jaar maximaal 50 jaar

met een minimum van 10 jaar met een minimum  

van 10 jaar

Er is geen verkoop van w oningen ingerekend in de bedrijfsw aarde.

Er is geen sloop van w oningen ingerekend in de bedrijfsw aarde.

Gezien het feit  dat de restw aarde van de w oningen bij einde exploitat ie onzeker is, w ordt er voorzicht igheidshalve geen rekening gehouden

met een eventuele restw aarde.
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Toelichting mutatie bedrijfswaarde

De bedrijfsw aarde in het verslagjaar is afgenomen met een bedrag van € 787.664 ten opzichte van de

bedrijfsw aarde ult imo het voorgaande verslagjaar. De mutat ie in de bedrijfsw aarde laat zich als volgt verklaren:

(a) Jaarresultaat (x € 1.000)

- ef fect contante w aarde en restant levensduur -151

-151

(b) Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters en uitgangspunten (x € 1.000)

- in de huurprijscomponent 111

- in de onderhoudslasten -225

- in de variabele lasten -831

- in de vermogenskostenvoet 0

- inf lat ie/lasten st ijging 0

- in de levensduur 232

- in de restw aarde-inschatt ing 0

- in de verkoop en de sloop 0

-713

(c) Gevolgen van mutaties in het bezit (x € 1.000)

- nieuw bouw 0

- aankopen 0

- verkopen 0

- sloop 0

0

(d) Rentabiliteitswaardecorrectie (x € 1.000)

- autonome ontw ikkeling -10

- w ijzigingen in lopende leningen 86

- nieuw e leningen 0

- discontovoet 0

76

Mutat ie bedrijfsw aarde verslagjaar t .o.v. de bedrijfsw aarde ult imo het voorgaande verslagjaar (x € 1.000) -788

ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN 2011 2010

Stand per 1 januari 1.678.700 1.678.700
Mutat ies in het boekjaar:

- bij: actuele w aarde in verslagjaar verkochte w oningen 0 0
- bij/af : w aardemutat ie verslagjaar -67.276 0
Stand per 31 december 1.611.424 1.678.700

Per ult imo 2011 heeft  Wonen Vierlingsbeek 8 w oningen verkocht onder voorw aarden (per ult imo 2010: 8).

Indien deze w oningen aan Wonen Vierlingsbeek ter koop w orden aangeboden, heeft  zij hiertoe een terugkoopplicht w aarbij de

w aardeontw ikkeling voor rekening van Wonen Vierlingsbeek komt. De terugkoopplicht met betrekking tot  deze w oningen staat op de balans

verantw oord onder het lang vreemd vermogen " verplicht ing onroerende zaken verkocht onder voorw aarden" .

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

ACTIEVE BELASTINGLATENTIE

Te verrekenen belast ingen uit  hoofde van mogelijke verliescompensat ie 0 13.421
Leningportefeuille 0 21.692

Actieve belastinglatentie per balansdatum 0 35.113

a. Te verrekenen belast ingen uit  hoofde van mogelijke verliescompensat ie

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari

Fiscaal verlies boekjaar 2008 0 10.981
Fiscaal verlies boekjaar 2009 0 2.440
Stand per 31 december 0 13.421

De aangif ten vennootschapsbelast ing over zow el 2008 als 2009 zijn ingediend.

Er zijn nog geen def init ieve aanslagen opgelegd.

b. Leningportefeuille

Het verloop van deze post is als volgt:   
Stand per 1 januari 21.692 19.990
Mutat ies in het boekjaar: -21.692 1.702
Stand per 31 december 0 21.692

De latent ie is gebaseerd op het verschil tussen de commerciële en f iscale w aarde van de leningportefeuille.

Per ult imo 2011 heeft  er een herziene bepaling van de act ieve belast inglatent ie met betrekking tot  de leningportefeuille plaatsgevonden.

Doordat de Belast ingdienst het standpunt hanteert  dat de lopende rente niet in mindering mag w orden gebracht bij de bepaling van de f iscale w aarde

is er per heden sprake van een passieve latent ie (f iscaal hogere w aardering dan commerciële w aardering).

Dientengevolge is de act ieve belast inglatent ie vervallen en een passieve belast inglatent ie gevormd in de jaarrekening 2011.
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VLOTTENDE ACTIVA
2011 2010

ONDERHANDEN PROJECTEN

Koopprojecten in ontw ikkeling 728.088 99.132

Onderhanden projecten per balansdatum 728.088 99.132

De specif icat ie is als volgt:

  
Stand Merletgaarde per 1 januari 91.059 25.107
Bij: investeringen dit  boekjaar 367.024 65.952
Bij: overboeking van onroerende zaken in ontw ikkeling 264.332 0
Bij: w instneming 0 0
Af: ontvangen termijnen 0 0
Stand per balansdatum 722.415 91.059

Stand Groeningen per 1 januari 0 2.900
Bij: investeringen dit  boekjaar 0 260.748
Bij: w instneming 0 17.892
Af: ontvangen termijnen 0 -281.539
Stand per balansdatum 0 0

Stand Gemeentewerf per 1 januari 5.673 5.673
Bij: investeringen dit  boekjaar 0 0
Bij: w instneming 0 0
Af: ontvangen termijnen 0 0
Stand per balansdatum 5.673 5.673

Stand Jan de Kuperstraat per 1 januari 2.400 0
Bij: investeringen dit  boekjaar 2.000 2.400
Bij: w instneming 0 0
Af: overboeking naar onroerende zaken in ontw ikkeling -4.400 0
Stand per balansdatum 0 2.400
 

HUURDEBITEUREN

Huurdebiteuren zit tende huurders 26.966 28.937
Huurdebiteuren vertrokken huurders 1.971 6.212
Af: voorziening dubieuze debiteuren 0 -6.287

Huurdebiteuren per balansdatum 28.937 28.861

Het  van " zit tende huurders"  te vorderen achterstallige bedrag aan huur is naar maand van ontstaan en aantal huurders als volgt

te specif iceren:

Achterstand Aantal huurders Achterstand

t/m 1 maand 22 5.892
t /m 2 maanden 8 5.819
t /m 3 maanden 2 3.583
4 of meer maanden 5 11.671

37 26.966

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

Stand per 1 januari 6.287 10.866
Bij: dotat ie 0 0

Af: onttrekking -6.287 0

Af: vrijval 0 -4.579

Stand per 31 december 0 6.287

Het totaal van " zit tende huurders"  te vorderen achterstallige huurbedrag ult imo boekjaar bedraagt 1,06% 

(ult imo vorig boekjaar 1,15%) van de bruto jaarhuur.
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OVERIGE  VORDERINGEN 2011 2010

Vennootschapsbelast ing 2009; te verrekenen voorschotten 0 75.700
Vennootschapsbelast ing 2011; te verrekenen voorschotten 60.825 0
Omzetbelast ing 0 2.411

Overige vorderingen per balansdatum 60.825 78.111
  

OVERLOPENDE  ACTIVA

Nog te ontvangen interest 0 1.869

Dividendbelast ing 2.569 8.513

Vooruitbetaalde kosten automatisering 10.096 0

Overlopende activa per balansdatum 12.664 10.383

EFFECTEN

Ledencert if icaten Rabobank 337.569 364.045
BNG euro-obligat iefonds 535.117 533.275

Effecten per balansdatum 872.686 897.320

De verkrijgingsprijs van de ledencert if icaten Rabobank bedraagt per ult imo 2011 € 344.452, tegen een marktw aarde van € 337.569.

De verkrijgingsprijs van het BNG euro-obligat iefonds bedraagt per ult imo 2011 € 461.153, tegen een marktw aarde van € 535.117.

Eind 2011 heeft  Wonen Vierlingsbeek besloten om de effecten te verkopen.

De effecten zijn eind januari 2012 verkocht tegen de op dat moment geldende marktw aarde. 

De totale verkoopw aarde bedraagt € 873.115; de verkoopkosten bedragen € 1.956, w aardoor de verkoopopbrengst € 871.159 bedraagt.

Het verkoopresultaat van € -/- 1.527 w ordt in het jaar 2012 verantw oord (jaar van verkoop effecten).

LIQUIDE MIDDELEN

a: Direct opvraagbaar:

Kas 2.077 2.001
Postbank 3.405 3.814
Rekening courant banken 181.967 289.737

Sub-totaal a 187.449 295.553

Per 31-12-2011 is er één rekeningcourant (Rabobank) met een debetsaldo.

Dit  saldo is verantw oord onder de kort lopende schulden (Schulden aan krediet instellingen).

b: Op termijn uitgezet: 0 0
  
Sub-totaal b 0 0

Liquide middelen per balansdatum 187.449 295.553
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P A S S I V A 2011 2010

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Stand per 1 januari 2.807.783 2.679.867
Jaarresultaat 296.724 127.916

Stand per 31 december 3.104.508 2.807.783

VOORZIENING LATENTE BELASTINGVERPLICHTINGEN

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari 0 0

Mutat ies in het boekjaar: 6.124 0
Stand per 31 december 6.124 0

De latent ie is gebaseerd op het verschil tussen de commerciële en f iscale w aarde van de leningportefeuille.

Contante w aarde verschil uitgaande van een netto-disconteringsvoet van 3,9375% 24.497
Latent ie gebaseerd op huidig vennootschapsbelast ingtarief  25% 6.124

LANGLOPENDE SCHULDEN

De langlopende schulden zijn als volgt samengesteld:

Leningen overheid en krediet instellingen 15.287.275 15.629.814

Waarborgsommen 5.752 5.752

Langlopende schulden per balansdatum 15.293.027 15.635.566

Waarvan loopt ijd langer dan 5 jaar 12.793.027 13.129.814

Van het totaal der langlopende schulden w ordt in 2012 een bedrag van € 355.832 afgelost.

Rentevoet en af lossingssysteem:

De gemiddelde rentevoet van de langer dan één jaar uitstaande leningen bedraagt circa 4,13% (2010: 4,15%).

De leningen w orden ineens afgelost (f ixe-leningen), lineair of  op basis van het annuïteitensysteem.

Zekerheden:

St icht ing Wonen Vierlingsbeek heeft  zich verplicht de w oningcomplexen, w aarvan de f inanciering door het WSW is

geborgd, niet  te bezw aren of te vervreemden. Borgstelling ten bedrage van circa € 14,3 miljoen heeft  plaatsgevonden

door de gemeente en het WSW.

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:

Stand per 1 januari 15.629.814 14.279.643
Mutat ies in het boekjaar:

- bij: nieuw e leningen 0 2.500.000

- af : af lossingen -342.539 -1.149.829
Stand per 31 december 15.287.275 15.629.814

Derivaten

Wonen Vierlingsbeek heeft  per 31-12-2011 een derivaat (rente-cap) in haar bezit .

Deze rentecap is afgesloten ter dekking van het renterisico op een lening.

Zodra de variabele rente op de lening de rente van de cap overst ijgt  w ordt de cap geëffectueerd en is op de onderliggende lening

maximaal de rente van de cap verschuldigd.

De loopt ijd en de hoofdsom van de cap stemt overeen met de afgedekte contractposit ie en de cap w ordt aangehouden tot

einde loopt ijd.

De aankoopw aarde van dit  derivaat is verantw oord ten laste van het jaarresultaat in het jaar van aankoop.

Een specif icat ie van het derivaat per 31-12-2011 is als volgt:

Hoofdsom Aankoopw aarde Rente cap Loopt ijd Rente lening

€ 2.500.000 € 43.000 3,5% 1 juni 2010-1 juni 2015 3mnds Euribor+ 0,35



41

VERPLICHTINGEN ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN 2011 2010

Stand per 1 januari 1.678.700 1.678.700

Mutat ies in het boekjaar:

- bij: actuele w aarde in verslagjaar verkochte w oningen 0 0

- bij/af : w aardemutat ie verslagjaar -67.276 0
Stand per 31 december 1.611.424 1.678.700

Per ult imo 2011 heeft  Wonen Vierlingsbeek 8 w oningen verkocht onder voorw aarden (per ult imo 2010: 8).

Indien deze w oningen aan Wonen Vierlingsbeek te koop w orden aangeboden, heeft  zij hiertoe een terugkoopplicht w aarbij het grootstste deel van

de w aardeontw ikkeling voor rekening van Wonen Vierlingsbeek komt. De terugkoopplicht met betrekking tot  deze w oningen staat op de balans

verantw oord onder het lang vreemd vermogen " verplicht ing onroerende zaken verkocht onder voorw aarden" .

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

 

Schulden aan krediet instellingen 579.971 209.180

Schulden aan kredietinstellingen per balansdatum 579.971 209.180

Dit betreft  het saldo van een kredietfaciliteit  met een maximum van € 5.400.000.

Schulden aan leveranciers

 

Schulden aan leveranciers 240.113 53.916

Schulden aan leveranciers per balansdatum 240.113 53.916

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Loonheff ing en sociale lasten 6.198 17.489

Pensioenpremies 3.920 1.968

Omzetbelast ing 25.219 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen per balansdatum 35.337 19.457

OVERLOPENDE  PASSIVA

Niet-vervallen rente 245.300 255.096
Vooruitontvangen huur 4.586 6.388
Nog te verrekenen servicekosten met huurders 13.120 13.120
Reservering vakant ietoeslag 8.851 11.145
Vooruitontvangen huursubsidie 7.539 10.885
Controlekosten jaarrekening 20.000 20.000
Overige posten 341 1.099

Overlopende passiva per balansdatum 299.737 317.733

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 

WSW obligoverplichting:

Obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  uit  hoofde van een door het Fonds geborgde lening, w elke opeisbaar

w ordt indien blijkt  dat het aan het Fonds betaalde disagio en de achtergestelde leningen niet voldoende zijn om de

aanspraken op het Fonds te dekken. Ult imo boekjaar bedraagt het obligo € 550.819.

Zolang het risicovermogen van het WSW echter voldoende is om eventuele betalingsverplicht ingen van WSW-deelnemers

over te nemen, w ordt geen beroep gedaan op deze obligoverplicht ing.

Het WSW verw acht op basis van haar meerjarenliquiditeitenbegrot ing de komende vijf  jaar geen beroep te doen op deze obligoverplicht ing.

Aanspraken tekorten pensioenvoorzieningen

Sticht ing Wonen Vierlingsbeek is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de w oningcorporat ies (SPW).

Ult imo 2011 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW 101% (ult imo 2010: 105%). De Nederlandsche Bank stelt  een minimale

dekkingsgraad van 105% en een buffervereiste die uitkomt op een dekkingsgraad van 120%.

Personeelsverplichtingen

Er is geen voorziening opgenomen voor toekomstige jubileaverplicht ingen.

Er is geen voorziening opgenomen voor de op balansdatum bestaande verplicht ingen in verband met individuele

loopbaanontw ikkelingsbudgetten van w erknemers.

Er zijn geen voorzieningen gevormd omdat er onzekerheden zijn ten aanzien van de navolgende criteria voor het vormen van

een voorziening: ' w aarschijnlijkheid uitstroom van middelen'  en ' betrouw bare schatt ing van de omvang van de verplicht ing' .

Leefbaarheid

Wonen Vierlingsbeek heeft  aan de St icht ing Gemeenschapshuis Overloon onder (nog) nader overeen te komen

voorw aarden een bijdrage van € 200.000 toegezegd om nieuw bouw  van een gemeenschapshuis mogelijk te maken.

Investeringsverplichtingen nieuwbouw

Er zijn niet in de balans opgenomen verplicht ingen voor investeringen in w oningen bestemd voor het huursegment voor € 1.459.440.

Er zijn niet in de balans opgenomen verplicht ingen voor investeringen in w oningen bestemd voor het koopsegment voor € 1.283.380.
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4.3.  TOELICHTING  OP  DE  WINST-  EN  VERLIESREKENING

B E D R I J F S O P B R E N G S T E N 2011 2010

 

HUREN

Woningen en w oongebouw en 2.517.175 2.512.024
Af: huurderving w egens leegstand -526 -2.674
Af: huurderving w egens oninbaar 0 0

Huren per saldo 2.516.649 2.509.350

De nettohuur-opbrengst ten opzichte van het vorig boekjaar is gestegen

als gevolg van:

a. de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2010 die gemiddeld 12.500
    voor het gehele bezit  1,2% bedroeg  
b. de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2011 die gemiddeld 17.600
    voor het gehele bezit  1,3% bedroeg

c. uit  exploitat ie nemen van 10 w oningen Merletgaarde -35.402
d: het in juni 2010 in exploitat ie nemen van complex 53 5.075
d. huurverhoging als gevolg van geriefsverbeteringen en huurharmonisat ie 5.378

5.151

VERGOEDINGEN

Overige goederen, leveringen en diensten 12.529 12.548
 

De vergoedingen zijn gebaseerd op de w erkelijke kosten.
 

WIJZIGINGEN ONDERHANDEN WERK

Resultaat uit  w oningverkopen Groeningen 0 17.892

Wijzigingen onderhanden werk per saldo 0 17.892

VERKOOP ONROERENDE ZAKEN

Waardemutat ie w oningen verkocht onder voorw aarden 67.276 0

Verkopen onroerende zaken per saldo 67.276 0

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Inschrijfgelden 3.150 3.811
Toerekening toezichtskosten 16.338 635

Overige bedrijfsopbrengsten per saldo 19.488 4.446
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B E D R I J F S L A S T E N

AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA 2011 2.010

Onroerende zaken in exploitat ie 248.431 249.188
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitat ie 13.441 11.467

Afschrijvingen op materiële vaste activa per saldo 261.872 260.655

OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA

Waardeverandering bestaand bezit  op basis van de bedrijfsw aarde 92.796 -3.971
Waardemutat ie w oningen verkocht onder voorw aarden 67.276 0

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa per saldo 160.072 -3.971

De toetsing van de uitkomsten van de bedrijfsw aardeberekening aan de boekw aarde van het materiële vaste act iva heeft

aanleiding gegeven tot een w aardeverandering.

Deze w aardeverandering is als volgt te specif iceren:

- afw aardering naar lagere bedrijfsw aarde 92.796 63.329
- terugneming afw aardering voorgaande jaren 0 -67.300

92.796 -3.971

LONEN EN SALARISSEN

Lonen en salarissen 176.269 178.410

Lonen en salarissen per saldo 176.269 178.410

Werknemers

Ult imo boekjaar heeft  de corporat ie 4 w erknemers in dienst (ult imo 2010: 4).

Het aantal daarbij herleid op full-t ime basis bedraagt 3,47 (2010: 3,47). De indeling is als volgt:

- Directeur-bestuurder 1 1
- Administrat ie 1 1
- Bew onerszaken/secretariaat 1 1
- Technische Dienst 1 1

4 4

Wonen Vierlingsbeek heeft  geen medew erkers in dienst w aarvan de som van het belastbaar loon en de voorzieningen

ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn boven de WOPT-grens (Wet openbaarmaking uit

publieke middelen gef inancierde topinkomens) komt.

De bezoldiging van de (gew ezen) commissarissen over boekjaar 2011 bedraagt € 18.267.

De hierin opgenomen vergoeding van de voorzit ter bedraagt € 4.980 op jaarbasis.

De bezoldiging van de (gew ezen) commissarissen is opgenomen onder de overige bedrijfslasten.

SOCIALE LASTEN

Sociale lasten 18.560 19.493

Sociale lasten per saldo 18.560 19.493

PENSIOENLASTEN

Pensioenlasten 39.450  34.284

Pensioenlasten per saldo 39.450 34.284

De pensioenen zijn verzekerd bij pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). St icht ing Wonen Vierlingsbeek verw erkt

de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de w inst- en verliesrekening. Voor zover de aan de pensioenuitvoerder

te betalen premie nog niet is voldaan, w ordt deze als verplicht ing op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde premiebedragen

de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, w ordt het meerdere opgenomen als een overlopend act ief  voor zover

sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Er zijn geen aanvullende regelingen voor individuele w erknemers of het bestuur afgesloten.

De st ijging van de pensioenlasten w ordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het, ten laste van het resultaat 2011, verantw oorden van

een niet terug te vorderen pensioenlast uit  voorgaande jaren.
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LASTEN ONDERHOUD

Kosten planmatig onderhoud 605.547 788.759
Kosten niet planmatig onderhoud 74.963 133.269

Lasten onderhoud per saldo 680.510 922.028

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN 2011 2010

Directe bedrijfskosten:

Belast ingen 137.121  129.446
Verzekeringen 7.501 7.083
Contribut ies landelijke federat ie 5.459 5.581
Leveringen en diensten:

- w ater- en stroomverbruik 1.934 2.006
- schoonmaakkosten, kosten rioolverzekering 3.302 3.524
- kosten alarmering 327 2.344
- kosten glasverzekering 264 0

155.909 149.984

Huisvest ingskosten:

Onderhoud kantoorgebouw 318 3.860
Schoonmaakkosten kantoorgebouw 1.357 1.373
Gas, w ater en electra 3.272 3.164
Belast ingen en verzekeringen 1.223 1.222
Overige huisvest ingskosten 1.186 1.218

7.356 10.836

Kosten Bestuur en Raad van Commissarissen:

Present ie- en vacat iegelden 18.267 19.500
Overige bestuurskosten 9.582 7.702

27.849 27.202

Overige personeelskosten:

Reis- en verblijfkosten 1.248 1.611
Overige 8.582 7.597

9.830 9.208

Algemene kosten:

Onderhoud en verzekering inventaris 2.031 1.224
Drukw erk en kantoorbenodigdheden 3.376 2.049
Port i en telefoon 4.594 4.209
Contribut ies en abonnementen 9.895 7.882
Kosten automatisering 20.899 18.313
Kosten w oonruimteverdeling 2.530 7.145
Kosten controle jaarrekening 20.016 20.000
Advieskosten 44.138 7.612
Kosten leefbaarheid 11.948 5.391
Bijdrageheff ing w ijkenaanpak/ saneringssteun 29.951 29.051
Overige algemene kosten 11.514 12.968
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren 0 -4.579

160.892 111.267

Overige bedrijfslasten per saldo 361.836 308.497

Honorarium accountant

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1. Onderzoek van de jaarrekening 20.016 20.016
2. Andere controleopdrachten 0 0
3. Adviesdiensten op f iscaal terrein 6.712 8.598
4. Andere niet-controlediensten 0 0

Totale honoraria accountant 26.728 28.614
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RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 2011 2010

Rente op f inanciële vaste act iva en effecten 37.964 24.165
Rente op uitgezette liquide middelen 5.060 7.503
Bouw rente Merletgaarde (5%) 62.193 33.743

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten per saldo 105.217 65.411

WAARDEVERANDERINGEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN EFFECTEN

Waardeverandering ledencert if icaten Rabobank -26.476 17.209
Waardeverandering BNG euro-obligat iefonds 1.842 48

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten per saldo -24.634 17.258

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Rente langlopende schulden 647.220 664.817

Overige rentelasten 5.385 29.545

Aankoopkosten rentecap 0 43.500

Rentelasten en soortgelijke kosten per saldo 652.605 737.862

BELASTINGEN

Mutat ie belast inglatent ie (leningportefeuille) -27.816 1.702

-2.440 -124.665

-10.981 86.350
Vennootschapsbelast ing over 2008 0 0
Vennootschapsbelast ing over 2009 416 0
Vennootschapsbelast ing over 2010 0 0
Vennootschapsbelast ing over 2011 0 0
Dividendbelast ing -1.862 -2.182
Correct ie dividendbelast ing voorgaande jaren -5.945 -2.936

Belastingen per saldo -48.627 -41.731

Het effect ieve tarief  voor de vennootschapsbelast ing bedraagt: -14,08% -24,60%
Het toepasselijke tarief  voor de vennootschapsbelast ing bedraagt: 25,00% 25,00%

Mutat ie act ieve belast inglatent ie (Te verrekenen belast ingen uit  hoofde van mogelijke 

verliescompensat ie; VPB 2009)

Mutat ie act ieve belast inglatent ie (Te verrekenen belast ingen uit  hoofde van mogelijke 

verliescompensat ie; VPB 2008)
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De aangif ten vennootschapsbelast ing over zow el 2008 als 2009 zijn ingediend. Voor de aangif te over het jaar 2010 is uitstel aangevraagd.

Er zijn nog geen def init ieve aanslagen opgelegd.

Belast ingen resultaat uit  gew one bedrijfsuitoefening boekjaar:

Resultaat uit  gew one bedrijfsuitoefening voor belast ingen 345.352

Correct ies naar f iscaal resultaat:

Bij:

- verschil afschrijvingen 233.163

- bijdrageheff ing w ijkenaanpak/ saneringssteun 29.951

- niet af trekbare gemengde kosten 4.300

- resultaat leningen 14.435

- afw aardering bedrijfsw aarde 92.796

- lager verlies effecten 17.751

392.396

Af:

- 0

0

Fiscaal resultaat 737.748

Af:

- herbestedingsreserve -737.748

Belastbaar bedrag 0
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Ondertekening door het bestuur en het toezichthoudend orgaan

Het bestuur van Wonen Vierlingsbeek heeft  de jaarrekening 2011 opgemaakt op 17 april 2012.

A.P.J. Strijbosch

Statutair directeur-bestuurder

De Raad van Commissarissen van Wonen Vierlingsbeek heeft  de jaarrekening 2011 vastgesteld op 21 mei 2012.

R.J.J.B. van Daal I. Kroezen

Voorzit ter Raad van Commissarissen Vice-voorzit ter Raad van Commissarissen

G.E.T. Fleuren C. de Boer

Lid Raad van Commissarissen Lid Raad van Commissarissen

H.M.C.A. van Mil

Lid Raad van Commissarissen
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5.  OVERIGE GEGEVENS

5.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten van St icht ing Wonen Vierlingsbeek is geen nadere bepaling omtrent de resultaatbestemming opgenomen.

5.2 Resultaatbestemming

Door het bestuur w ordt voorgesteld om het behaalde resultaat de volgende bestemming te geven:

Resultaat na belast ingen: 296.724

Ten gunste brengen van de overige reserves: 296.724

0

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verw erkt.

5.3 Controleverklaring van een onafhankelijk accountant

Hiervoor w ordt verw ezen naar de hierna opgenomen verklaring.


