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1.1 Werkzaamheden

gang van ZaKen tIJdens het veRslagJaaR
De belangrijkste werkzaamheden van de R.K. Woning-

bouwvereniging in het verslagjaar is het huisvesten van 

mensen. Anders dan in voorgaande jaren is die doelgroep 

sinds 1 januari 2011 door de overheid gedefinieerd als 

huishoudens met een inkomen tot ¤ 33.614,–. Slechts 

in uitzonderlijke gevallen (door het college vastgesteld) 

mag van deze inkomensgroep worden afgeweken met 

een maximum van 10% van de verhuringen. De R.K. 

Woningbouwvereniging heeft zich, conform de afspraken 

binnen het bRu, strikt gehouden aan de regels van de 

overheid.

In 2011 is er niet gebouwd of gesloopt waardoor de 

hoofdzakelijke activiteiten bestonden uit het beheer en 

onderhoud van de complexen. Wel is er gewerkt aan de 

voor bereiding en uitvoering van projecten die dit jaar of 

de jaren daarna zullen worden opgeleverd.

Wat betreft het project Choisyweg is ,nadat de RvC het 

ontwikkelbesluit heeft gefiatteerd in december 2010, de 

RKWbV op 7 maart eigenaar geworden van de school. 

Na de asbestsanering is aansluitend aan de bouwvak-

vakantie een bouwondernemer (Vios bouwgroep utrecht 

b.V.) begonnen met de verbouwing tot kindcentrum van 

deze voormalige school.

In het project Dr. Schaepmanlaan hebben vier bewoners 

bij de rechter bezwaar aangetekend tegen het besluit om 

de woningen in de laan te renoveren. Deze bezwaren zijn 

alle vier afgewezen. Daarna is begonnen met de architec-

tonische uitwerking van het plan en is met de gemeente 

de vergunningsprocedure in gang gezet.

De fusie met bouwvereniging Ons Huis is een belangrijk 

bestuurlijk onderwerp geweest. Het bestuur van Ons Huis 

heeft inmiddels ingestemd met de fusie en het gemeente-

bestuur reageert welwillend op het voornemen. De direc-

teur doet onderzoek naar zowel de financiële, als bouw-

kundige als juridisch consequenties van een fusie.  

In november 2011 stemde de ALV in met een wijziging van 

de statuten om de fusie in 2012 mogelijk te maken.

Andere belangrijke bestuursbesluiten in 2011 betreffen:

O de vaststelling van het protocol crisiscommunicatie;

O de vaststelling van het strategisch voorraadbeleid;

O op het gebied van personeel:

 —  het dienstverband van mevrouw Smit omgezet 

naar een dienstverband voor onbepaalde tijd;

 —  zo ook met het dienstverband van de heer 

Smeulders;

 —  en een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangegaan 

met mevrouw Van Spanje ter vervanging van een 

verlof.

1 bestuursverslag
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O  Een aantal maatschappij-ondersteunende overeen-

komsten gesloten zoals een partnerschap 2011 met 

Samen Voor Zeist en een samenwerkingsovereen-

komst met de VAC Wonen.

In 2011 heeft de R.K. Woningbouwvereniging Zeist de 

Choisyschool met bijbehorende perceel verworven. In de 

koopovereenkomst is een restauratieplicht opgenomen 

en het geheel moet een maatschappelijke bestemming 

krijgen. Dat past geheel bij de doelstelling van de woning-

bouwvereniging om cultuurhistorisch erfgoed met een 

nuttige bestemming te bewaren voor het nageslacht.

Op voordracht van huurdersbelangenvereniging Prisma  

is er een nieuwe commissaris benoemd in de ALV van 

16 juni 2011 in de persoon van de heer Willie de Groot. 

Verder zijn de leden in een extra ALV op 

21 november 2011 akkoord gegaan met een wijziging van 

de  statuten die het mogelijk moet maken dat leden van 

bouwvereniging Ons Huis ook lid kunnen worden van de 

R.K. Woningbouwvereniging.

de veRWaChte gang van ZaKen
De twee eerder genoemde projecten zullen het komende 

jaar veel aandacht vragen. De oplevering van de Choisy-

school staat gepland vóór de zomervakantie. In het 

 project Dr. Schaepmanlaan wordt er hard gewerkt om in 

2012 nog te kunnen starten met de eerste woningen aan 

de Anne de Vrieslaan (voormalige achterpad).

Het in 2011 opgestelde ondernemingplan 2012–2017 zal 

worden vastgesteld. Zie kopje ‘Doelstellingen’ even 

verderop.

Na de inspanningen van de afgelopen jaren, met name 

2011, zullen volgens de planning de R.K. Woningbouw-

vereniging Zeist en bouwvereniging Ons Huis uit Zeist 

fuseren.

WeRKZaaMheden OP het geBIed  
van OndeRZOeK
Niet van toepassing op onze organisatie.

geBeuRtenIssen na BalansdatuM
In de periode vanaf de balansdatum tot aan de vast-

stelling van het jaarverslag zal de Visitatie, die in 

 december 2011 is opgestart en wordt uitgevoerd door het 

geaccrediteerde bedrijf Ecorys, worden afgerond. uiteraard 

zullen de aanbevelingen die daar uit voortkomen worden 

uitgewerkt en worden opgepakt.

1.2 governance

gOveRnanCeCOde
Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de 

implementatie en de werking van de interne risico-

beheersing- en controlesystemen. Deze omvatten beleids-

vorming, processen, taken, het beïnvloeden van gedrag 

en andere aspecten van de organisatie die het mogelijk 

maken de doelstellingen te realiseren en potentieel 

wezenlijke fouten, verliezen of fraude of de overtreding 

van wetten en regelgeving te voorkomen, dan wel vroeg-

tijdig te signaleren.

Als lid van Aedes heeft de R.K. Woningbouwvereniging 

Zeist zich verplicht om de Governancecode Woning-

corporaties na te leven. Goed maatschappelijk onder-

nemerschap, waarin begrepen integer en transparant 

handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop 

door de Raad van Commissarissen zijn essentiële voor-

waarden voor het stellen van vertrouwen in het bestuur en 

het toezicht door belanghebbenden.

De R.K. Woningbouwvereniging is in het bezit van een 

aantal documenten die de interne veiligheid bevorderen:

O  een integriteitscode en klokkenluidersregeling, waarin 

een vertrouwenspersoon is aangewezen in de persoon 

van de voorzitter van de RvC en waarin een regeling is 

opgenomen die belangenverstrengelingen regelt

O het treasurystatuut

O  In het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen 

om te zorgen dat begin 2012 de visitatie kan worden 

uitgevoerd

O  reeds in 2009 is een lijst opgesteld waarin staat welke 

bevoegdheden – zoals besluit, goedkeuring, advies 

en vaststelling – onder verantwoordelijkheid van de 

 directeur/bestuurder vallen en welke onder bevoegd-

heid van de Raad van Commissarissen vallen.
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In het kader van good governance is het goed eens in 

de zoveel jaren van accountant te wisselen. Dit is niet 

noodzakelijkerwijs van accountantskantoor. Eind 2011 is 

een aantal kantoren verzocht een offerte uit te brengen 

voor de beoordeling van het boekjaar 2012. Ons huidig 

accountantskantoor – Ernst & Young – heeft logischer-

wijze ook een offerte uitgebracht. In de loop van 2012 zal 

definitief een keuze worden gemaakt door de Raad van 

Commissarissen.

dOelstellIngen
De volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële 

doelstellingen voor 2011 staan vermeld in het beleidsplan 

2007–2011. Daarin wordt ons beleid aan de hand van de 

prestatievelden uit het bbSH weergegeven.

Gedurende het verslagjaar is de woningbouwvereniging 

bezig geweest met het opstellen van het ondernemings-

plan voor de periode 2012–2017, welke begin 2012 zal 

 worden vastgesteld.

In die periode zal de RKWbV zich moeten afvragen of de 

huidige organisatievorm (vereniging) nog past bij een 

maatschappelijke onderneming als de RKWbV. Daar komt 

bij, de rol van de R.K. identiteit.

Onze missie luidt: goede huisvesting verzorgen voor 

mensen die dat niet zelfstandig kunnen organiseren. 

Met aandacht voor de mens, de kwaliteit van het wonen 

en de woonomgeving, keuzevrijheid, betaalbaarheid en 

duurzaamheid.

De mens staat centraal. De RKWbV kiest voor instand-

houding boven sloop/nieuwbouw en voor behoud 

van cultuurhistorisch erfgoed, met hoge eisen voor 

duurzaamheid.

Samenwerking, primair met onze collegacorporaties 

en secundair met organisaties op het gebied van zorg 

en  welzijn en met de gemeente Zeist is een belangrijk 

 uitgangspunt. Wij zullen een betrouwbare partner zijn.

Er zal een focus liggen op het gebied van doelgroepen 

(studenten, ouderen en zorgbehoevenden). De RKWbV zal 

blijven inzetten op leefbaarheid via de samenwerking met 

het wijkgericht werken.

De RKWbV acht de bedrijfseconomische focus en risico-

beheersing van groot belang. Het management, bestuur 

en commissarissen moeten bij afwegingen beschikken 

over volledige en juiste informatie. Het scala van para-

meters, interne controlemechanismen en accountants-

richtlijnen worden, o.a. door de controller, geïmplemen-

teerd. Elk majeur besluit is voorzien van een uitgebreide 

risicoanalyse. Interne beheersingsmaatregelen en de 

administratieve organisatie worden periodiek getoetst en 

waar nodig aangepast. Het effect dat hiermee gesorteerd 

wordt is enerzijds het waarborgen van financiële, bedrijfs-

economische continuïteit en anderzijds het creëren van 

maatschappelijke legitimiteit van de activiteiten.  

Het juridisch speelveld van corporaties beperkt onze 

mogelijkheden, toch streeft de RKWbV naar maximaal 

(maatschappelijk) rendement op de inzet van middelen. 

De RKWbV streeft naar een bedrijfsvoering zoals deze in 

de private sector gebruikelijk is.

Het vernieuwde strategisch voorraad beleid is in 

 augustus 2011 vastgesteld. Dit beleidsdocument 

bestaat uit twee delen: een portefeuillestrategie en een 

complexenbeheerplan.

De portefeuillestrategie is opgesteld aan de hand van het 

conceptondernemingsplan (dat begin 2012 zal worden 

vastgesteld). Na een analyse van de vooraard, de omge-

vingsaspecten, beleidsuitgangspunten en de prestatie-

afspraken met de gemeente worden uitspraken gedaan 

over de doelstellingen. Zo worden er uitspraken gedaan 

over hoe wij onze portefeuille willen inrichten naar doel-

groepen, kwaliteitsniveaus, omvang, duurzaamheid en 

prijs- en huurbeleid. uiteindelijk zegt dat wat over de 

financiële opgave.

In het complexenbeheerplan wordt per complex, na een 

korte analyse, de opgave beschreven. Voor de meeste 

complexen betekent dat ze worden doorgeëxploiteerd 

tot het einde van de economische levensduur. Daar waar 

sprake is van levensduurverlenging wordt uiteraard o.m. 

gedacht aan verbetering van de energetische staat.
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Onze inspanningen op het gebied van de leefbaarheid zijn 

tevens vastgelegd in een convenant met onze partners 

van het wijkgericht werken. Er is een gezamenlijke visie 

neergelegd en er zijn speerpunten benoemd waaraan de 

komende jaren wordt gewerkt. Het gaat daarin vooral om 

het versterken van de band met de burgers en tussen de 

partners. burgers moeten met plezier kunnen wonen en 

zij moeten betrokken worden bij het beheer van ‘hun’ 

buurt. De wijken moeten aantrekkelijker worden. In de 

loop van 2012 zal er gewerkt gaan worden aan een ver-

nieuwd convenant.

Wat betreft de operationele en financiële doelstellingen 

speelt de meerjaren onderhoudsbegroting een belangrijke 

rol. Een taakstellende begroting voor 2011 is daar onder-

deel van.

Evenals in 2010 is in 2011 op een aantal belangrijke  punten 

door het bestuur en de organisatie gewerkt aan een 

 efficiëntere financiële manier van werken. Het betrof hier:

O verlagen van de onderhoudskosten per VHE;

O verlagen van de bedrijfslasten;

O  de financiële risico’s beter aangeven in de verschil-

lende rapportages waaronder de kwartaalrapportages/

managementrapportages;

O  de in 2010 gestarte projecten is in de ontwikkel-

besluiten (Dr. Schaepmanlaan en Choisyweg) het 

risico- en control mechanisme prominent opgenomen.

RIsICO’s
bij alle besluiten worden de risico’s in beeld gebracht 

waarop periodiek via o.a. de kwartaalrapportage wordt 

gemonitord. bij grote besluiten (zoals de Dr. Schaepman-

laan) wordt het voorzichtigheidsprincipe extra prudent 

gehanteerd.

Speciaal om de risico’s in kaart te brengen en te beheersen 

heeft de directeur/ bestuurder een controller aangesteld 

voor 8 uur per week.

OM WelKe RIsICO’s gaat het?

Externe risico’s:

O Rijksoverheid (o.a. politiek);

O  marktrisico’s (met name lokale en regionale 

woningmarkt);

O waardeontwikkeling vastgoed;

O  huurmarktontwikkelingen (verhuurbaarheid, 

huurderving);

O nakomingsrisico’s (huurbetalingen);

O nakomingsrisico’s leveranciers;

O bouwkosten;

O procesgang projectontwikkeling;

O renteontwikkelingen;

O technische staat van gebouwen;

O milieurisico’s.

Interne risico’s:

O  operationele risico’s (o.a. feilbaarheid en 

kwetsbaarheid van medewerkers);

O continuïteit (ziekteverzuim, vacatures);

O gedrag;

O informatiesystemen (betrouwbaarheid ICT);

O  strategische risico’s (aanwezigheid 

toetsingskader);

O  interne risicobeheersing- en controlesysteem 

(o.a. opstellen kwaliteitsrapportages, kwartaal 

en jaarcijfers);

O bestuursaansprakelijkheidrisico.
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IntegRIteIt
bij de RKWbV is een integriteitscode en een klokken-

luidersregeling van kracht. De voorzitter van de RvC is 

daarin aangewezen als vertrouwenspersoon. In het ver-

slagjaar zijn geen meldingen geweest van (mogelijke) 

integriteitsschendingen.

statutaIRe BePalIngen BestuuR en  
Raad van COMMIssaRIssen
De samenstelling van de raad van commissarissen en de 

bestuurder is in het verslagjaar conform de statutaire 

bepalingen daarover, zoals bedoeld in artikel 7, lid 1 c, d 

en e en lid 2a van het bbSH. De bestuurder en de leden 

van de RvC hebben geen zitting in het college van b&W 

van de gemeente Zeist, hebben geen zitting in het college 

van Gedeputeerde Staten van de provincie utrecht en de 

leden van de RvC hebben geen arbeidsovereenkomst met 

de R.K. Woningbouwvereniging Zeist. Tevens zijn zij niet 

benoemd door het college van GS en b&W. Twee van de 

vijf commissarissen van de R.K. Woningbouwvereniging 

Zeist zijn op bindende voordracht van de huurders-

belangenvereniging Prisma in de RvC benoemd.

gesChIllenadvIesCOMMIssIe
De R.K. Woningbouwvereniging heeft in samenwerking 

met haar twee collega corporaties uit Zeist een gezamen-

lijke Geschillenadvies Commissie. Deze commissie brengt 

advies uit over geschillen aan de directie. De samen-

stelling is conform het reglement: er zijn leden en plaats-

vervangende leden voorgedragen door de corporaties en 

de huurdersorganisaties (waaronder huurdersbelangen-

vereniging Prisma). Die leden hebben gezamenlijk 

een onafhankelijke voorzitter (en plaatsvervanger) 

voorgedragen.

bij een klacht deelt de Commissie binnen vier weken haar 

advies schriftelijk mee aan de corporatie en stuurt een 

afschrift daarvan aan de klager. Deze ontvangt binnen 

twee weken na dit advies, van de corporatie, de beslis-

sing of deze het advies overneemt. De corporatie kan 

alleen onder opgave van redenen afwijken van het door de 

Commissie gegeven advies. De directeur van de  corporatie 

stelt de Commissie op de hoogte van het door haar 

 genomen besluit.

De gezamenlijke Geschillenadvies Commissie is in het 

jaar 2011 één keer gevraagd een advies uit te brengen 

voor een geschil betreffende een bewoner van de R.K. 

Woningbouwvereniging. Deze bewoner uit de Verzetslaan 

had last van schimmel. Hij was van mening dat het kwam 

door lekkage, terwijl de woningbouwvereniging vond dat 

het door het woongedrag kwam. De geschillenadvies-

commissie heeft de woningbouwvereniging in het gelijk 

gesteld. De woningbouwvereniging heeft de betreffende 

bewoner hulp geboden bij het schilderen van zijn huis.

vOlKshuIsvestIngsveRslag en 
BestuuRsveRslag

behalve het op grond van art. 26 lid 2 bbSH vereiste 

volkshuisvestingsverslag, dienen corporaties op 

grond van art. 26 lid 1a bbSH tevens een bestuurs-

verslag (jaarverslag) op te stellen, waarop art. 2:391 

bW van toepassing is. Volgens laatstgenoemd 

artikel moeten in het bestuursverslag de volgende 

elementen aan de orde komen:

a.  gang van zaken en gevoerde beleid tijdens het 

verslagjaar en toestand per balansdatum

b.  bijzondere gebeurtenissen waarmee in de 

 jaarrekening geen rekening behoeft te worden 

gehouden

c. verwachte gang van zaken

d.  activiteiten op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling

e.  doelstellingen en beleid van risicobeheer in 

verband met financiële instrumenten

In het onderhavige jaarverslag zijn overeen-

komstig de aanbevelingen van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving (RJ 645.401) de specifieke 

 elementen van het volkshuisvestingsverslag en het 

bestuursverslag tot één stuk gecombineerd.
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2.1 Kwaliteit van woongelegenheden

WOnIngen
In het verslagjaar zijn geen woningen gebouwd, 

 verworven, bezwaard of gesloopt, waardoor het aantal 

woningen aan het eind van het verslagjaar op 845 staat. 

Het statutair vastgestelde werkgebied is de gemeente 

Zeist. Daarbuiten heeft de R.K. Woningbouwvereniging 

geen activiteiten verricht. Gedurende het jaar zijn onder-

houdswerkzaamheden uitgevoerd aan diverse complexen. 

Zowel cyclisch als bij mutaties. De volgende cyclische 

onderhoudswerken – met enige omvang*) – zijn uit-

gevoerd (zie tabel 2.1 op de volgende pagina).

OMgevIng
Werkzaamheden aan de omgeving worden doorgaans 

in samenwerking met het wijkgericht werken (zie ook 

paragraaf 2.2 leefbaarheid) uitgevoerd. Te denken valt 

aan het opknappen van de directe woonomgeving, het 

extra snoeien van groen voor de sociale veiligheid of het 

plaatsen van speeltoestellen. Maar ook op het sociale 

vlak zijn er diverse zaken opgepakt, zoals het organiseren 

van buurtbijeenkomsten, mogelijkheden tot ontplooiing 

van allochtone vrouwen, inspraak in de inrichting van de 

buurt (buurtagenda), etc.

2 Prestatievelden

* De onderhoudswerken met geringe omvang zijn niet genoemd.

asBestBeleId en asBestsaneRIng
Na een asbestinventarisatie is er medio 2010 een asbest-

beleid vastgesteld voor de wooncomplexen van de 

woningbouwvereniging. Daarbij is tevens een uitvoerings-

schema opgesteld en een communicatieplan gemaakt. 

In dat jaar hebben de noodzakelijke saneringen plaats-

gevonden. In 2011 is er in de bestaande complexen geen 

asbest gesaneerd. Wel in het in aanbouw zijnde complex 

Choisywegschool.

PROJeCten
Niet alleen het in standhouden van het woningbestand is 

een doelstelling van de R.K. Woningbouwvereniging, maar 

ook het zoeken naar maatschappelijk verantwoord uit-

breiden van haar woningbezit en het uitbreiden van haar 

maatschappelijk vastgoed is een doel van de organisatie. 

De woningbouwvereniging heeft een portefeuille met 

projecten waarbij het afgelopen jaar het volgende heeft 

gespeeld:

dR. sChaePManlaan
Eind december 2010 heeft een 70% meerderheid 

 ingestemd met het schriftelijk redelijk voorstel. Van de 

nee- of nietstemmers hebben er 4 gebruik gemaakt om 

bezwaar aan te tekenen bij een kantonrechter.  

Deze heeft de ingediende bezwaren afgewezen.
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Kievitlaan keukens vernieuwen 18.800

 schuttingen plaatsen 13.000

Couwenhoven eengezinswoningen dakkapellen repareren 4.300

 gevels reinigen 12.500

 douche verbeteringen 29.700

 dakgoten vernieuwen 148.500

Couwenhoven flats schilderwerk 169.000

Schermerslaan Schilderwerk + houtrot 50.000

 douches vernieuwen 26.400

 ventilatieroosters 18.800

De Clomp CV vernieuwen 57.600

 douchevernieuwing 28.300

 hekwerk reinigen 6.000

Dahliastraat riolering 4.500

 schilderwerk 5.300

Complex 12 dak herstellen 5.200

J.C. Meijerlaan schilderwerk 4.400

Oranjerie alarminstallatie aanpassen 8.900

Maria Oord stucwerk herstellen 4.600

taBel 2.1 CyClIsChe OndeRhOudsWeRKen

Daarmee is het besluit tot renovatie van deze  woningen 

uit 1912 en 1917 bevestigd. In de loop van 2011 is een 

architect aan de slag gegaan met het uitwerken van de 

plannen.

ROZenheuvel (vOORheuvel/
ROZenstRaat)
Het gaat hier om het realiseren van een woon- en winkel-

complex op de hoek van de Rozenstraat en Voorheuvel van 

zo’n 100 m2 bVO en ongeveer 38 appartementen (waarvan 
1/3 sociaal). De RKWbV en haar partner Velobeheer willen 

ondanks de moeilijke omstandigheden toch onderzoeken 

hoe zij verder kunnen met het project. Gedurende het jaar 

is daar geregeld contact over geweest.

BuuRtsChaP sanatORIuMBOs
bij de ontwikkeling van dit project zijn geen activiteiten 

geweest in 2011.

CORnelIs vlOtlaan
Op dit terrein in de Verzetswijk, naast het geluids-

cherm van de A28 kunnen ongeveer 9 woningen worden 

gebouwd. Het bestuur heeft daar een onderzoek naar 

laten verrichten. Echter door prioritering van projecten 

maakt dit project een pas op de plaats.

ChOIsyWeg
Aan de Choisyweg naast ons complex Oranjerie staat een 

schoolgebouw dat is gebouwd in de architectuurstijl van 

de Amsterdamse school. Medio 2011 is het eigendom over-

gegaan naar de R.K. Woningbouwvereniging. Momenteel 

wordt het schoolgebouw verbouwd voor ’t Mereltje dat 

daar een kindcentrum zal gaan exploiteren.

Na een uitgebreide asbestsanering is vlak na de bouwvak-

vakantie de aannemer aan de slag gegaan. De bedoeling is 

om het gebouw voor de zomer van 2012 op te leveren.
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2.2 leefbaarheid

Een van de belangrijkste taken van de R.K. Woningbouw-

vereniging is het zorgen voor de leefbaarheid in wijken en 

buurten. De woningbouwvereniging investeert hierin en 

neemt actief deel aan tal van initiatieven op dit terrein.  

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste.

WIJKgeRICht WeRKen
saMenWeRKIngsveRBand

Onder meer door middel van het actief deelnemen 

aan het Wijkgericht werken in Zeist draagt de R.K. 

Woningbouwvereniging zorg voor de leefbaarheid in 

buurten en wijken. Wijkgericht werken is een samen-

werkingsverband van de R.K. Woningbouwvereniging 

Zeist, de Kombinatie, Seyster Veste, de gemeente Zeist,  

de politie en opbouwwerk MeanderOmnium. Wijkgericht 

werken heeft als doel het stimuleren van de betrok-

kenheid van bewoners en andere gebruikers door alle 

betrokken partijen op de ontwikkeling en het beheer van 

hun ‘buurt’. bewoners en andere gebruikers van de leef-

omgeving in Zeist zullen het meer naar hun zin hebben 

als zij goed geïnformeerd worden en de kans krijgen én 

nemen invloed uit te oefenen. Het doel is om de wijken 

in Zeist samen met bewoners en andere gebruikers aan-

trekkelijk te maken: schoon en heel, sociaal en veilig. De 

partijen werken integraal samen. Met korte lijnen kunnen 

zijn zo snel, slagvaardig en laagdrempelig inspelen op 

 vragen die leven bij bewoners en gebruikers in de wijken.

stRuCtuuR van het WIJKgeRICht WeRKen

Het Wijkgericht werken gebeurt vanuit de vijf wijkteams 

voor elke wijk in Zeist. De R.K. Woningbouwvereniging 

is vooral actief in de wijken Centrum, West en Noord. 

Om die teams te coördineren is er een regieteam samen-

gesteld met leidinggevenden van elke organisatie. De 

stuurgroep, waarin de directeuren en wethouders zitting 

hebben, geeft de kaders aan van het Wijkgericht werken. 

Van de R.K. Woningbouw-vereniging heeft de directeur 

zitting in de stuurgroep, de adjunct-directeur heeft zitting 

in het regieteam en de sociaal opzichter en de verhuur-

medewerkster hebben beide zitting in een wijkteam.  

De overige wijkteams, waar de R.K. Woningbouw-

vereniging geen vertegenwoordiging heeft, worden waar-

genomen door de collega-corporaties.

aCtIef In de WIJKen

Het jaar 2011 is begonnen met het afronden van het 

opstellen van de speerpunten die voortkomen uit de 

samenwerkingsovereenkomst. De belangrijkste die daar 

voorkomt is het bevorderen van actief burgerschap. Als 

deelnemers aan het wijkgericht werken vinden de partijen 

dat de bewoners van de wijken meer betrokken moeten 

zijn. Als belangrijk speerpunt worden o.a. ook genoemd 

het opstellen van een jaarplan per wijkteam om doel-

gerichter te kunnen werken en werken aan de zichtbaar-

heid van het wijkgericht werken.

In 2011 werden de buurtplannen van de wijkteams 

 afgerond en geïmplementeerd. bij evaluatie bleek dat 

dit instrument werkbaarder is dan eerdere instrumenten 

om de vraag op te halen bij buurtbewoners. Vooral de 

 participatie van burgers was hoog.

In oktober vond een uitgebreide evaluatie plaats van de 

wijkteams. uit deze evaluatie is ook een speerpuntenlijst 

opgesteld waar verbeteringen het hardste nodig zijn.

Zo gaat er gewerkt worden aan zowel de verbetering 

van de positie van het wijkteam t.o.v. de organisaties, 

de positie van de wijkteamleden als de positie van de 

wijkmanager.

Ook is geconstateerd dat de ontwikkeling van het wijk-

team nog in volle gang is. Lag vroeger de nadruk op het 

verhelpen van fysieke gebreken in de wijk, nu wordt van 

het wijkteam gevraagd om de spil te zijn in de wijk op 

sociaal en maatschappelijk gebied. Maar daarvoor moet 

duidelijker worden vastgelegd wat het speelveld is van 

een wijkteam. Welke bevoegdheden krijgt het? Daar zal 

de komende tijd aan gewerkt worden. Tot slot komt ook 

bij deze evaluatie naar voren dat er gewerkt moet worden 

aan de zelfwerkzaamheid van bewoners.
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BuuRtBeMIddelIng

Op initiatief van het Wijkregieteam is buurtbemiddeling 

al 5 jaar actief in Zeist en bunnik. bij buurtbemidde-

ling is, onder begeleiding van een parttime coördine-

rende  mediator, een groep van ongeveer 20 vrijwilligers 

actief die in tweetallen bemiddelt bij burenconflicten. 

bij deze vorm van mediation dienen de conflictpartijen 

zelf een oplossing te vinden. Het gaat hierbij vooral 

om beginnende problemen en één tegen één situaties. 

Van de 83 gevallen waarbij buurtbemiddeling in Zeist 

is ingeschakeld waren er maar zeer weinig van de R.K. 

Woningbouwvereniging afkomstig. Waarschijnlijk ligt dat 

lage aantal aan de tijdige interventies van onze sociaal 

opzichter bij beginnende ruzies.

COntaCt Met de Klant
sOCIaal OPZIChteR

De sociaal opzichter is er voor het onontbeerlijke persoon-

lijke contact tussen huurders en de woningbouwvereni-

ging. Zijn bijdrage aan de leefbaarheid heeft vooral met 

gedrag van mensen te maken. Zijn interventies zijn divers, 

maar altijd mens- en oplossingsgericht. Zo bemiddelt hij 

bij grotere of kleinere conflicten tussen huurders, voordat 

buurtbemiddeling wordt ingeschakeld. bij overlastgeval-

len brengt hij partijen tot elkaar. Hij weet huurders met 

psychische problemen op zorgvuldige wijze in direct 

 contact te brengen met professionele hulpverleners. 

Tevens gaat hij op bezoek bij mensen met betalings-

problemen. Zo wordt door zijn persoonlijke benadering 

in de meeste gevallen een gang naar de deurwaarder 

voorkomen.

COMPlexBeheeRdeR COuWenhOven

De medewerker facilitaire zaken is tevens huismeester 

voor het complex Couwenhoven-flats. Hij houdt daar 

wekelijks op vrijdag van 8 tot 10 uur spreekuur in zijn 

eigen ruimte in de 20-flat en controleert de leefbaarheid. 

Op dat spreekuur komen gemiddeld zo’n 2 à 3 personen. 

Ook doordeweeks wordt hij als complexbeheerder aan-

gesproken door bewoners.

2.3 Wonen en zorg

OudeRen
De R.K. Woningbouwvereniging exploiteert 105 wonin-

gen, verdeeld over vijf complexen, die speciaal bedoeld 

zijn voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. In 

advertenties in de Woningkrant worden deze woningen 

voor 55-plussers aangeboden. 58 Van deze woningen zijn 

voorzien van een alarmeringssysteem dat is aangesloten 

op de meldkamer bij de Mirtehof.

WOOngROeP vOOR OudeRen
In de 10-flat van Couwenhoven bevindt zich een woon-

groep voor ouderen. De woongroepleden wonen tussen de 

overige bewoners in de flat (ook wel ‘gespikkeld wonen’ 

genoemd). De toewijzing van woningen geschiedt, met 

toestemming van de gemeente, buiten het woonruim-

teverdelingssysteem om. Nieuwe bewoners worden 

 geworven d.m.v. coöptatie. Er is één 4-kamerwoning 

ingericht als ontmoetingsruimte. De huur van die woning 

wordt deels betaald door de leden van de woongroep en 

deels door de woningbouwvereniging.

De bewoners leven hun eigen leven, maar doen samen 

activiteiten, zowel in de gemeenschappelijke ruimte als 

daarbuiten. Zij kunnen elkaar helpen met boodschappen. 

De R.K. Woningbouwvereniging is erg enthousiast over de 

groep omdat de aanwezigheid van een betrokken groep 

mensen positief is voor de leefbaarheid in de flat. De 

woongroep bestond aan het eind van het verslagjaar uit 

20 deelnemers.

WIJKseRvICePunten
Een wijkservicepunt is een ontmoetingsplek waar diverse 

maatschappelijke organisaties hun diensten en activi-

teiten aan de wijkbewoners aanbieden. Wijkbewoners 

organiseren er ook zelf activiteiten. Het centrum biedt een 

mix van recreatieve, sportieve, educatieve en kunstzinnige 

activiteiten aan, aan alle leeftijdsgroepen. Het opzetten 

van wijkservicepunten is een samenwerkingsverband 

tussen Zorggroep Charim, de woningcorporaties in Zeist, 

Abrona, MeanderOmnium en de gemeente Zeist.
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Tot nu toe is er alleen het wijkservicepunt in Zeist-Noord 

gerealiseerd en wordt er gewerkt aan de realisatie van 

de andere wijkservicepunten. Het punt in het centrum is 

daarvan het meest concreet.

InstellIngen OndeRsteunen
De R.K. Woningbouwvereniging steunt tal van ver-

zorgingsinstellingen, culturele instellingen, ouderen-

bonden, charitatieve instellingen door periodieke giften. 

In sommige gevallen gebeurt dit samen met de andere 

woningcorporaties in Zeist. Zo wordt met relatieve lage 

bijdragen een optimaal maatschappelijk rendement 

gehaald (zie ook 3.2 sponsorbeleid).

2.4 verhuren

WOnIngZOeKenden
Woningzoekenden in de gemeente Zeist kunnen terecht 

bij de loketten van de drie woningcorporaties in Zeist. 

Tot 1 maart had het Triadeloket die functie. Eerder al had 

de gemeente de uitvoering van de WMO-taken bij het 

Triadeloket weggehaald en bij hun eigen loket onder-

gebracht. De kosten waren te hoog voor die paar klanten 

die nog kwamen bij het loket.

Voor het voeren van kansadviesgesprekken voor mensen 

die urgenties willen aanvragen is een voorziening getrof-

fen in de publiekshal. De drie corporaties huren daarvoor 

de diensten in van het Vierde huis, een onderdeel van 

WoningNet.

tOeWIJZIng
De toewijzing van de woningen is gebaseerd op de ver-

houding tussen inkomen en woonlasten, zoals vastgelegd 

in de Huisvestingsverordening van de regio utrecht (bRu). 

Deze huur-inkomentabel, die werkt met de huurgrenzen 

in onderstaande tabel, wordt regelmatig geïndexeerd 

door het bRu. Door rekening te houden met deze verhou-

ding wordt voorkomen dat bij verhuringen onnodig veel 

 mensen een beroep doen op huurtoeslag.

Als gevolg van de invoering van de ministeriele regeling 

die bepaalt dat tenminste 90% van de sociale huurwonin-

gen aan huishoudinkomens van ¤ 33.614,– (per 1 januari 

2012 is die grens ¤ 34.085,–) moeten worden toegewezen, 

is de huur-inkomentabel aangepast.

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft deze  regeling 

strikt nagevolgd. Omdat de woningzoekenden al bij 

hun inschrijving bij WoningNet geconfronteerd worden 

met een eventueel te hoog inkomen, is de RKWbV in het 

 afgelopen jaar geen vervelende situaties tegengekomen 

van mensen die een te hoog inkomen hadden. Deze 

 worden vooraf al afgevangen.

binnen het overleg tussen corporaties en gemeente wordt 

2011 beschouwd als een leerjaar. In 2012 gaan de partijen 

beter monitoren welke gevolgen de regeling heeft voor 

middeninkomens (¤ 34.085 tot ¤ 43.000) en welke acties 

zij kunnen uitvoeren voor een verbetering van hun positie.

De huur-inkomentabel gaat uit van 3 categorieën huur-

prijzen. Ons woningbestand heeft de volgende verdeling:

 Rekenhuur Aantal Percentage

Goedkoop Huurprijs tot ¤ 366,37 139 17%

Sociaal Huurprijs tot ¤ 664,66 678 81%

Vrije sector Huurprijs vanaf ¤ 664,66 16 2%

totaal  835* 100%

taBel 2.4 huuR-InKOMentaBel

* Tien woningen worden collectief verhuurd aan stichting Reinaerde (totaal 845 woningen)
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veRhuRIngen In het veRslagJaaR

1. aantallen eenpersoonshuishoudens waaraan verhuurd per 31-12 in het verslagjaar

Periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011

Leeftijd Inkomen  van ¤ 361,66  

  tot ¤ 361,66 tot ¤ 517,64 vanaf ¤ 517,64

jonger dan 65 jaar tot ¤ 21.625,00 1 18 1

 vanaf ¤ 21.625,00 - 5 1

ouder dan 65 jaar tot ¤ 20.325,00 - 1 3

 vanaf ¤ 20.325,00 - 1 1

2. aantallen tweepersoonshuishoudens waaraan verhuurd per 31-12 in het verslagjaar

Periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011

Leeftijd Inkomen  van ¤ 361,66  

  tot ¤ 361,66 tot ¤ 517,64 vanaf ¤ 517,64

jonger dan 65 jaar tot ¤ 29.350,00 - 4 1

 vanaf ¤ 29.350,00 - - -

ouder dan 65 jaar tot ¤ 27.750,00 - 1 1

 vanaf ¤ 27.750,00 - - 1

3. aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens waaraan verhuurd per 31-12 in het verslagjaar

Periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011

Leeftijd Inkomen  van ¤ 361,66  

  tot ¤ 361,66 tot ¤ 517,64 vanaf ¤ 517,64

jonger dan 65 jaar tot ¤ 29.350,00 - 2 3

 vanaf ¤ 29.350,00 - - 2

ouder dan 65 jaar tot ¤ 27.750,00 - - -

 vanaf ¤ 27.750,00 - - -
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WOOnRuIMteveRdelIng
De corporaties in de woningmarktregio rond utrecht hebben zich verenigd in de Stichting woonruimteverdeling regio 

utrecht (SWRu). Deze stichting heeft contracten met WoningNet die de woonruimteverdeling regelt door middel 

van automatisering (Fleximatch). Het grootste deel van de leden van de SWRu valt onder de regionale huisvestings-

verordening van de regio utrecht. Daaronder ook de gemeente Zeist.

Woningzoekenden kunnen zich inschrijven bij WoningNet en kunnen reageren op lege woningen die door de corporaties 

worden ingebracht in het systeem.

De corporaties in Zeist bieden hun woningen digitaal aan. Dat wil zeggen niet meer per post, zodat het proces sneller 

gaat.

MutatIes PeR COMPlex
In onderstaande tabel is van de afgelopen jaren aangegeven hoeveel woningen er in een complex zijn gemuteerd.

Complex 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

1 Dr. Schaepmanlaan (e) [24 won.] 4 0 0 0 0 1 0 1

2 Dr. Schaepmanlaan (o) [44 won.] 2 0 0 1 2 2 0 1

3 Kievitlaan [6 won.] 0 0 0 0 0 9 4 0

4 Verzetswijk [49 won.] 2 1 3 2 2 3 4 2

5 Couwenhoven (egz) [96 won.] 4 0 2 5 1 0 5 5

6 Couwenhoven (flats) [164 won.] 6 5 21 19 19 19 9 19

7 Schermerslaan [120 won.] 6 7 15 9 12 5 15 10

8 De Clomp [86 won.] 5 8 7 7 4 8 5 7

9 Antonlaan [132 won.] 6 6 11 12 15 16 9 18

10 Dahliastraat [22 won.] 1 3 2 2 3 0 1 5

11 Petr. van Seijstplaats [12 won.] 3 0 0 1 1 0 4 3

12 Laan van beek en Royen [1 won.] 0 0 0 0 0 0 0 1

13 J.C. Meijerlaan [16 won.] 0 0 0 0 0 1 0 0

14 Oranjerie [24 won.] 3 4 1 4 4 2 1 2

15 Maria Oord [31 won.] 5 5 6 8 3 7 7 11

18 Driest (oplevering in 2008) [17 won.] 0 0 0 (17) - - - -

 totaal 47 39 68 (87) 66 73 64 85

In 2011 zijn er 2 garages en 1 carport van huurder gewisseld.
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BelangRIJKe dOelgROePen
Het bbSH noemt: mensen die niet of onvoldoende in staat 

zijn op eigen kracht in hun woonbehoefte te voorzien.  

Die groep wordt in 2011 grotendeels beperkt tot mensen 

met een inkomen tot ¤ 33.614.

In de prestatieafspraken met de gemeente en de 

Zeister corporaties worden de volgende doelgroepen 

onderscheiden:

O  starters: de R.K. Woningbouwvereniging heeft in 

het verslagjaar geen specifieke activiteiten ontplooit  

ter bevordering van het huisvesten van starters.

O  ouderen: er zijn geen diensten of woningen 

 bijgekomen gedurende het verslagjaar. De bestaande 

woningen zijn na mutatie wederom verhuurd aan 

ouderen.

O  woongroepen: Leden van de woongroep hebben voor-

rang op de toewijzing in de 10-flat van Couwenhoven. 

De woningbouwvereniging heeft aangegeven positief 

te staan indien er een verzoek komt voor een tweede 

woongroep in de andere Couwenhoven-flat.

O  rolstoelafhankelijken: Er zijn geen specifieke  woningen 

voor hen gebouwd. Wel zijn er in 2011 7 aanpas singen 

uitgevoerd met behulp van de WMO-subsidie. 

Er zijn 553 woningen in ons bestand die redelijk  simpel 

aangepast kunnen worden voor rolstoelgebruik 

 (nul-tredenwoningen). Er is geen beleid om complexen 

 collectief aan te passen voor rolstoelgebruikers.

O  maatschappelijke opvang1: de R.K. Woningbouw-

vereniging heeft in 2011, evenals het jaar ervoor, geen 

huurcontracten afgesloten via beter Wonen. In het 

overleg op managersniveau tussen de corporaties en 

gemeente is met beter Wonen contact opgenomen 

hoe het komt dat de corporaties in Zeist al zo’n tijd 

geen klanten meer heeft aangeboden gekregen.  

De afspraken met beter Wonen zullen beter worden 

nageleefd.

O  statushouders: in 2011 zijn 3 woningen toegewezen 

aan vluchtelingen.

huuRBeleId
Het bestuur heeft voor de jaarlijkse huurverhoging in 2011 

een percentage gerekend van 1,3%, conform het door het 

ministerie vastgestelde maximum. De huurprijs van de 

woningen op 1 juli 2011 was derhalve de huurprijs van  

30 juni 2011, vermeerderd met 1,3%.

Per 1 januari 2011 werkt de R.K. Woningbouwvereniging 

met een nieuw huurbeleid bij mutaties. In het nieuwe 

beleid is het mogelijk dat huren meer dan tot dan toe 

het geval was verhoogd worden bij het afsluiten van 

een nieuw contract. Zo wordt een deel van de woningen 

verhoogd naar 90% van de maximaal redelijke huur. Een 

ander deel van de woningen dat juist geschikt is voor de 

huisvesting van de lage inkomens zal worden verhoogd 

naar de lage aftoppingsgrens en een derde deel van de 

woningen (dat geschikt is voor huishoudens met drie- of 

meer personen) zal worden verhoogd tot de bovenste 

aftoppingsgrens. Geen van de woningen zal tot boven de 

huurprijsgrens worden verhoogd.

Omdat het huurbeleid in de sector aan grote verande-

ringen onderhevig is, wordt binnen de R.K. Woningbouw-

vereniging begin 2012 gewerkt aan het aanpassen van het 

huurbeleid. Dan wordt gekeken naar de effecten van de 

introductie van de energie-labeling-punten, de ‘Donner-

punten’ (de 15 of 25 extra punten in schaarstegebieden) en 

de eventuele mogelijkheid en wenselijkheid van 5% extra 

verhoging bij hogere inkomens. Tevens wordt het beleid 

aangepast aan de verdwenen aftoppingsgrenzen en de 

keus van de Zeister woningcorporaties om geen  rekening 

meer te houden met de kernvoorraad, maar alleen te 

werken met de huurprijsgrens van ¤ 664,66. Wellicht zal 

een beperkt aantal woningen worden aangewezen om 

net boven die grens van ¤ 664,66 aan te bieden aan de 

middengroep.

1.  Mensen die na een behandeling in een instelling voldoende genezen zijn om terug te keren in de maatschappij en daarbij een zelfstandige 

woonruimte nodig hebben, kunnen een beroep doen op de woningcorporaties. Deze stellen een beperk aantal woningen ter beschikking aan  

deze groep.
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nIet BORgBaRe aCtIvIteIten
In het bestand van de R.K. Woningbouwvereniging 

 bevonden zich in het verslagjaar de volgende activiteiten 

die volgens het WSW als niet borgbare activiteit worden 

aangemerkt:

O  de 15 vrije sectorhuurwoningen die qua huur boven de 

huurprijsgrens van ¤ 664,66 vallen.

O  de Dr. Schaepmanlaan 27a die verhuurd wordt aan een 

bedrijf. In verband met de op handen zijnde renovatie 

van de Dr. Schaepmanlaan is de huurovereenkomst 

met dit bedrijf beëindigd per 31 december 2011.

O  Complex 16, een complex in ontwikkeling waarin twee 

(te slopen) winkelruimtes tijdelijk worden verhuurd.

2.5 In gesprek met bewoners

Door de omvang van de woningbouwvereniging is het 

voor ons voor de handliggend om op een persoonlijke 

manier met onze klanten in gesprek te gaan.

huurderbelangenvereniging Prisma
Huurderbelangenvereniging Prisma is voor de R.K. 

Woningbouwvereniging Zeist de huurderorganisatie in 

de zin van het bbSH en de Wet op het Overleg Huurders 

Verhuurder (overlegwet). De de samenwerkingsover-

eenkomst tussen Prisma en de woningbouwvereniging 

bevat o.a. een matrix waarin staat aangegeven over 

welke onderwerpen Prisma adviesrecht, gekwalificeerd 

adviesrecht, dan wel instemmingsrecht heeft. Deze lijst is 

zelfs uitgebreider dan de opsomming die wordt gegeven 

in de overlegwet en het bbSH. Door de samenwerking 

met Prisma worden de huurders tijdig in de gelegenheid 

gesteld om zich uit te spreken over beleid en beheer. 

In 2011 is er 4 keer plenair overleg geweest tussen het 

bestuur van Prisma en de Woningbouwvereniging. De 

RKWbV ondersteunt Prisma financieel met een bijdrage 

van ruim ¤ 9000 in het verslagjaar.

De belangrijkste punten, afspraken en successen in het 

overleg met Prisma staan hieronder:

O  Prisma heeft intensief gezocht naar een opvolger voor 

de scheidend commissaris, mevrouw A. de Zwart.  

Zij hebben een kandidaat gevonden in de persoon van 

W. de Groot uit utrecht. W. de Groot is in de ALV van 

16 juni 2011 benoemd als commissaris bij de  

R.K. Woningbouwvereniging;

O  Prisma heeft haar medewerking verleend aan 

een belanghouders-interview ten bate het 

ondernemingsplan;

O  In elke vergadering is de stand van zaken aan de orde 

geweest m.b.t. de fusie met bouwvereniging Ons 

Huis. Prisma heeft enkele keren contact gehad met 

bestuursleden van Ons Huis om over toekomstige 

samenwerking te praten, wanneer Ons Huis gefuseerd 

is met de R.K. Woningbouwvereniging;

O  Een meervoudig terugkomend onderwerp is de 

 organisatie van Prisma. Zowel bij het bestuur van 

Prisma als bij de woningbouwvereniging wordt de 

zorg uitgesproken dat de zoektocht naar de opvolging 

van het huidige bestuur (zowel voorzitter,  secretaris 

als penningmeester) weinig resultaten oplevert. 

Onderdeel van die discussie is ook het wel of niet 

invoeren van vacatiegelden. Tevens is de structuur 

van de bewonersparticipatie ter sprake gekomen. 

Prisma is hierin zeer actief geweest met zoeken 

naar nieuwe structuren hoe bewoners nog meer te 

betrekken bij het uitvoeren van de taken van een 

woningbouwvereniging;

O  Gedurende het jaar is een aantal inhoudelijke zaken 

besproken en waar nodig van een (gekwalificeerd) 

advies voorzien: jaarlijkse huurverhoging, jaarplan 

van de woningbouwvereniging, het jaarverslag van 

de woningbouwvereniging, het ondernemings-

plan, huisregels voor bepaalde complexen – ‘fijn 

wonen document’ genoemd – en het beleid m.b.t. 

zelf aan gebrachte verbeteringen of veranderingen 

(ZAV-beleid).

O  Prisma is gevraagd te reageren op de opgestelde 

 prestatieafspraken in de gemeente Zeist;

O  Prisma heeft de woningbouwvereniging een reactie 

gevraagd betreffende een provinciale subsidie m.b.t. 

energiemaatregelen, waar de overgebleven gelden 

weer terug gingen naar de provinciekas. De woning-

bouwvereniging had destijds geen subsidieaanvraag 

gedaan omdat er geen concrete projecten waren;

O  Indien daar aanleiding voor was is Prisma ingelicht 

over de stand van zaken betreffende de verschillende 

projecten waar de woningbouwvereniging mee bezig 

is geweest.
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De hechte samenwerking van Prisma met haar 

collega huurderorganisaties in Zeist (stichting 

Platform bewoners commissie de Kombinatie en de 

bewonersvereniging Seyst [van Seyster Veste]) heeft geleid 

tot een gezamenlijke ruimte waarin de drie organisaties 

kunnen werken en vergaderen. Deze is gevestigd in de 

plint van onze 20-flat Couwenhoven. De ruimte is op  

12 januari 2011 feestelijk geopend.

In die samenwerking is Prisma betrokken geweest bij het 

opstellen van een handleiding over bewonersparticipatie 

bij onderhouds- en renovatieprojecten.

Verder zijn de in artikel 18 en 19 van het bbSH genoemde 

onderwerpen aan de orde geweest.

Het bestuur dankt de bestuursleden van Prisma voor hun 

onbezoldigde inzet en betrokkenheid bij de huurders van 

de woningbouwvereniging.

BeWOneRsCOMMIssIes
De visie van de R.K. Woningbouwvereniging is dat er in 

elk complex een bewonerscommissie is. En dan geen 

 ‘slapende’ commissie die alleen op papier bestaat, 

maar een actieve die regelmatig contact heeft met haar 

 achterban. Dus een actieve vertegenwoordiging namens 

de huurders in het complex.

Van de 13 bewoners-complexen (dit is net iets anders 

dan de complexen in exploitatie) hebben er 7 een 

actieve bewonerscommissie, eentje is slapend, en 3 zijn 

er in oprichting. Dan blijven er 2 over die (nog) geen 

 bewonerscommissie hebben, maar dat zijn complexen  

van  respectievelijk 6 en 7 woningen.

Afgelopen jaar is de vertegenwoordiging van complex 

Couwenhoven eengezinswoningen uitgegroeid tot een 

volwaardige bewonerscommissie.

Elke commissie spreekt de woningbouwvereniging 

 ongeveer 4 keer per jaar plenair. Daarnaast heeft de 

sociaal opzichter geregeld contact met (leden van) 

 bewonerscommissies. En ook overlegt hij met mensen 

die geneigd zijn energie te steken in het deelnemen aan 

een bewonerscommissie. In december zijn alle leden van 

alle commissies bijeen geweest, samen met mensen van 

Prisma, voor informatieverstrekking, maar vooral ook 

als bedanksessie voor hun werk voor de buurt. Ook een 

wethouder en een wijkmanager van de gemeente waren 

daarbij aanwezig.

In 2011 is begonnen met twee nieuwjaarsborrels voor 

5 complexen. ’s Zomers werd een aantal barbecues 

 georganiseerd. Allemaal met de bedoeling dat mensen uit 

een complex elkaar ontmoeten. Voor de bewoners van de 

ouderencomplexen wordt elk jaar een uitje georganiseerd.

2.6 financieel beleid en beheer

fInanCIële PaRaMeteRs
De R.K. Woningbouwvereniging streeft naar bedrijfs-

economische waarden zoals ze in het bedrijfsleven gelden 

voor een gezonde onderneming.

De jaarrekening 2011 is opgesteld conform de bepalingen 

in RJ 645 (2011).

Per 31 december 2011 is de solvabiliteit 33,7%  

(in 2010 27,8%).

Het jaarresultaat van de gewone bedrijfsvoering in 2011 

bedraagt ¤ 1.943.836 negatief. Het jaarresultaat over 2010 

bedraagt ¤ 8.637.324 negatief.

De negatieve jaarresultaten in 2010 en 2011 worden ver-

oorzaakt door de, ten gevolge van de toepassing van 

RJ645, gewijzigde verwerking van de waardeverande-

ringen in de materiële vaste activa. Deze worden voor 

een belangrijk deel rechtstreeks in het eigen vermogen 

verwerkt en niet via de winst- en verliesrekening. Hierdoor 

neemt het eigen vermogen toe met ¤ 3,2 miljoen, terwijl 

in de winst- en verliesrekening een verlies wordt gepresen-

teerd van ¤ 1,9 miljoen.

De waarde van effecten en overige vorderingen bedraagt 

eind 2011 ¤ 479.480.

De samenstelling van de overige financiële vaste activa is 

als volgt:
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Deelneming Woningnet b.V. ¤ 9.416.

Deelneming R.K. Onroerend Goed Zeist b.V. ¤ 16.284.

En effecten volgens onderstaande specificatie:

Nederland 7,5% 1993–2023, nominaal ¤ 453.780,  

beurswaarde 31-12-2011 ¤ 680.853.

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo verslagjaar 

¤ 15.177.713. Het eigen vermogen per 31 december 2010 

bedraagt ¤ 11.934.595.

De liquiditeit (current ratio) van onze corporatie bedraagt 

per ultimo verslagjaar 0,48 en is daarmee 0,25 gedaald 

ten opzichte van 2010. Naar verwachting zal de liquidi-

teit in de komende jaren gelijk blijven dan wel enigszins 

teruglopen vanwege investeringen in groot onderhoud en 

nieuwbouw.

De rentabiliteit op het totale vermogen was in het verslag-

jaar -1,7%.

huuRaChteRstand
Op 31 december 2011 bedroeg de totale huurachterstand 

van de zittende huurders ¤ 25.966. Dit is 0,54% van de 

bruto jaarhuur. Per 31 december 2010 bedroeg de huur-

achterstand ¤ 30.911. In twee gevallen is de huurvordering 

uit handen gegeven aan een deurwaarder.

De sociaal opzichter neemt bij dreigende significante 

huurachterstand contact op met de betreffende bewo-

ners. Het komt voor dat hij de betreffende personen kan 

bewegen de achterstand direct te betalen. In de meeste 

gevallen zorgt hij ervoor dat de betreffende huurder een 

betaalregeling krijgt bij de woningbouwvereniging. Zo kan 

hij potentiële deurwaardergevallen voortijdig voorkomen.

In 2005 is er een overeenkomst schuldregeling tot stand 

gekomen, die herzien is in 2007, tussen de corporaties en 

de gemeente Zeist. Huurders met schulden kunnen een 

beroep doen op bureau schuldregeling van de gemeente. 

Dit bureau inventariseert de schulden en houdt een soort 

inkomenbeheer. De corporaties zeggen toe om in die 

gevallen maximaal 50% van twee maanden huurschuld 

kwijt te schelden. Dit alles ter voorkoming dat mensen in 

de spiraal van schulden terecht komen waardoor er een 

uitzichtloze situatie ontstaat die financieel gezien voor de 

corporaties nog ongunstiger is.

aCtuele WaaRde sOCIaal vastgOed  
In exPlOItatIe
Conform RJ 645 (2011) wordt de waarde van het sociaal 

vastgoed in exploitatie bepaald door middel van bereke-

ning van de bedrijfswaarde. Voor de gehanteerde para-

meters verwijzen wij naar het betreffende deel van de 

toelichting op de balans.

WaaRdeBePalIng COMMeRCIeel vastgOed 
In exPlOItatIe
De waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie 

wordt conform het bepaalde in RJ 645 (2011) bepaald door 

middel van jaarlijkse taxatie door een erkende, onafhan-

kelijke taxateur.

genORMalIseeRd Resultaat OveR 2011
Het financiële resultaat over 2011 bedraagt ¤ 1.943.836 

negatief, genormaliseerd resultaat over 2011 (gecorrigeerd 

voor overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille en 

correctie belastingplicht voorgaande boekjaren bedraagt 

¤ 90.200 positief. Gelet op de omvang van het genorma-

liseerd resultaat is de woningbouwvereniging in staat om 

met het beheer van ons woningbezit als kernactiviteit het 

vermogen in stand te houden.

ReChtsPeRsOnen
De R.K. Woningbouwvereniging is 100% eigenaar van de 

R.K. Onroerend goed Zeist b.V. Op 3 december 2008 heeft 

onze woningbouwvereniging een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid opgericht, genaamd R.K. 

Onroerend Goed Zeist b.V. De intentie was om geoormerkt 

commercieel bezit van de woningbouwvereniging over te 

dragen aan de b.V. De R.K. Woningbouwvereniging bezit 

1.000 aandelen WoningNet.

BeleggIngsaCtIvIteIten
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist belegt overtollige 

gelden uitsluitend in fondsen met een zeer laag risico. 

De R.K. Woningbouwvereniging heeft per 31 december 

2010 obligaties Nederland 7,5% 1993–2023 in haar bezit. 

De beurswaarde van deze obligaties per 31 december 2011 

bedraagt ¤ 680.853.
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veRKlaRIng OveR BestedIng MIddelen
Het beleid van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist is 

erop gericht de vrijkomende geldmiddelen uitsluitend 

te besteden in het kader van haar volkshuisvestelijke 

opdracht.

veRhuIsKOstenveRgOedIng
De R.K. Woningbouwvereniging heeft samen met de twee 

andere woningcorporaties in Zeist een gezamenlijk basis 

Sociaal Statuut vastgesteld, dat is opgesteld in overleg 

met de huurdersorganisaties van de drie corporaties. 

Op 7 mei 2008 is dat stuk ondertekend. In dit basis-

document wordt beschreven welke rechten en plichten 

bewoners en woningcorporaties in het algemeen hebben 

bij onderhoud, renovatie en sloopnieuwbouwprojecten in 

Zeist. Het beschrijft vooral de herhuisvestingsmogelijk-

heden van de betrokken huurders alsmede de financiële 

vergoedingen.

Per onderhouds- of herstructureringsproject wordt een 

Project Sociaal Statuut uitgewerkt met een vertegenwoor-

diging van betrokken bewoners in het betreffende gebied. 

Daarin kunnen specifieke gebieds- of complexeigenschap-

pen verder worden uitgewerkt.

In het basis Sociaal Statuut is een vergoedingensysteem 

opgenomen waarbij betreffende bewoners ten minste de 

wettelijke bijdrage van ¤ 5.327 (per 1 maart 2010) krijgen 

toegezegd.

tOeZIChts- en tOetsIngsKadeR
Als toezichtskader hanteert de Raad van Commissarissen 

als externe documenten het bbSH, de Aedescode en 

de Governancecode woningcorporaties en als interne 

 documenten de statuten, het reglement RvC, het 

 reglement Rvb, het reglement auditcommissie en het 

reglement selectie- en remuneratiecommissie.

Als toetsingskader gelden het koersdocument, het onder-

nemingsplan, het risicobeheersingssysteem, het strate-

gisch voorraadbeleid, het jaarplan, de begroting, de meer-

jarenbegroting, het treasurystatuut, kwartaalrapportages, 

projectvoorstellen, de managementletter en het rapport 

van de accountant, de jaarlijkse rapportage van het CFV en 

de prestatieafspraken met de gemeenten.

Met al deze bepalingen en de formele en informele 

 toepassing ervan denkt de R.K. Woningbouwvereniging 

voldoende maatregelen van risicobeheersing te hebben 

getroffen.

Zij streeft ernaar in de komende jaren dat de kwaliteit 

ervan voldoende hoog blijft.

fInanCIële OndeRsteunIng BuItenlandse 
InstellIngen
Onze corporatie heeft geen ondersteuning gegeven aan 

buitenlandse instellingen.
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De R.K. Woningbouwvereniging Zeist staat niet alleen.  

Zij staat midden in de maatschappij. In dit hoofdstuk 

worden kaders genoemd waarbinnen wij opereren.

3.1 Overleg

PRestatIeafsPRaKen Met de geMeente
In 2010 waren de prestatieafspraken tussen de drie 

Zeister corporaties en de gemeente op enkele punten na 

 afgerond, maar tot een ondertekening is het pas gekomen 

in november 2011. Deze afspraken waren nog opgesteld 

onder het oude college, maar halverwege het jaar 2010 is 

er een nieuw college gekomen met een geheel andere kijk 

op volkshuisvesting.

De in november 2011 ondertekende prestatieafspraken 

 zullen maar voor korte duur gelden. In 2012 wordt de 

nieuwe woonvisie van de gemeente opgesteld en aan de 

hand daarvan de nieuwe prestatieafspraken.

OveRleg WOnen ZeIst
In het Overleg Wonen Zeist (OWZ) worden uitvoerings-

zaken betreffende de regionale huisvestingsverordening 

besproken. Daarnaast komen zaken betreffende woon-

ruimtetoewijzing aan bod.

3 Maatschappelijk kader

Naast vertegenwoordigers van de corporaties en de 

gemeente participeert ook iemand van de uitvoerings-

organisatie WoningNet in dit overleg. Namens de  

R.K. Woningbouwvereniging participeert de medewerkster 

verhuur, mevrouw Van Nassau.

stuuRgROeP WOnen, WelZIJn en ZORg
Ook neemt de R.K. Woningbouwvereniging deel aan de 

stuurgroep Wonen, welzijn en zorg. Onder voorzitterschap 

van de gemeente stemmen zorginstellingen (de zorg-

leveranciers) en woningcorporaties hun desbetreffende 

diensten op elkaar af. Dit overleg vindt 4 à 5 keer per jaar 

plaats en namens onze woningbouwvereniging neemt de 

directeur deel.

BeZuInIgIngsdIalOOg
De gemeente Zeist moet vanaf 2012 structureel  

6,2 miljoen euro bezuinigen. Om te bepalen waar 

er  bezuinigd moet worden heeft de gemeente, de 

Zeister samenleving gevraagd deel te nemen aan de 

bezuinigingsdialoog. Alle burgers, maar ook instellingen, 

bedrijven en organisaties werden uitgenodigd mee te 

doen. Zij konden meepraten als deelnemer van één van de 

8 expertcomités. Zo waren er de comités: zorg en  welzijn; 

burger en buitenruimte; sport; cultuur en toerisme; 

 ruimtelijke ontwikkeling; veiligheid; onderwijs; publieks-

zaken en wijkgericht werken.
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Diverse medewerkers van de drie woningcorporaties 

 hebben deelgenomen aan de diverse expertcomités. 

Omdat ruimtelijke ontwikkeling als belangrijkste werd 

gezien, waren daar de drie directeuren vertegenwoordigd. 

Van de R.K. Woningbouwvereniging was de adjunct- 

directeur in het comité Publieke zaken en wijkgericht 

 werken vertegenwoordigd.

Al met al was de uitkomst voor de corporaties vrij teleur-

stellend. De corporaties zijn van mening dat het belang 

van goede en voldoende woonruimte voor elke laag in de 

Zeister bevolking niet voldoende naar voren is gekomen.

COnfeRentIe levenslOOP BestendIge 
WIJKen ZeIst OP 13 OKtOBeR
De R.K. Woningbouwvereniging heeft op 13 oktober samen 

met de Kombinatie, Seyster Veste en de gemeente een 

werkconferentie georganiseerd met als motto ‘Lang leve 

Zeist’. Dit werd georganiseerd in onze zaal Maria Oord. 

Het initiatief kwam van de Kombinatie omdat zij in hun 

visitatie geconfronteerd werden met levensloopbestendig-

heid, maar niet konden beschrijven wat er onder verstaan 

werd.

Ongeveer 45 mensen van verschillende organisaties uit 

Zeist waren aanwezig. Twee sprekers inspireerden de zaal 

met hun visie op de thema’s burgerkracht en de inzet van 

social media. Het gezelschap ging in vier groepen  uiteen 

om vier verschillende onderwerpen op verschillende 

manieren uit te diepen. De bestuurders van de stuur-

groep Wonen, welzijn en zorg bleven in de avond nog om 

 conclusies te trekken uit de middag:

O  er moet een agenda komen voor de komende tijd om 

dit gedachtegoed verder te ontwikkelen;

O  dit moet meegenomen worden als onderdeel van de 

brede sociale visie van de gemeente;

O  de nadruk moet worden gelegd op de software 

(de sociale structuur in tegenstelling tot fysieke 

 aspecten in een wijk).

WOOnCaMPagne ZeIst(t)huIs
Omdat de partners nog steeds niet bereid zijn om hierin 

mee te gaan staat dit project nog steeds ‘on hold’.

RegIO-OveRleg
Onze corporatie is aangesloten bij twee samenwerkings-

verbanden in de regio. Ten eerste het Regioplatform 

Woningcorporaties utrecht (RWu) en daar uit voort komt 

de Stichting Woonruimteverdeling Regio utrecht (SWRu). 

Het RWu bestaat voor het grootste deel uit woning-

corporaties die actief zijn in het gebied van het bRu. 

De SWRu is een vereniging van corporaties die het samen 

één woonruimteverdelingsregio vormen in de provincie 

utrecht. Samen hebben zij contracten met uitvoerder 

WoningNet.

In het overleg van de RWu was vooral in het begin van het 

jaar de DAEb/niet-DAEb discussie een belangrijk onder-

werp. De RWu is actief op zoek gegaan om de mogelijk-

heden te onderzoeken van andere vormen van leningen. 

Ook de scheiding tussen DAEb en niet-DAEb onderdelen 

van de corporaties was een item.

Verder is in RWu verband een regionale doorberekening 

gemaakt volgens het Duurzaam businessmodel (van 

Johan Conijn). Het Duurzaam businessmodel (DbM) is 

een middel om transparant in beeld te krijgen wat de 

 investeringsmogelijkheden zijn van regionale sector, 

zodat op een strategisch niveau het gesprek aangegaan 

kan worden met provincie, regio en gemeenten. Het DbM 

toont op een simpele wijze scenario’s en effecten. Hieruit 

komt bijvoorbeeld naar voren dat een inflatievolgend 

huurbeleid niet haalbaar is.

Een volgend belangrijk onderwerp wat besproken is 

binnen het RWu is de extramuralisering in de regio. De 

stad utrecht is centrumgemeente voor de instroom van 

cliënten in instellingen. De uitstroom is slecht geregeld. 

De meeste mensen moeten dan in de stad gehuisvest 

worden, terwijl een goede verdeling over de regio beter 

is. De gemeente Zeist heeft enkele jaren eerder al goede 

afspraken gemaakt over de opvang van mensen die een 

instelling verlaten. Deze afspraken zijn dit jaar wat verser 

in het geheugen gekomen.
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Het RWu heeft onderzoeksbureau RIGO opdracht  gegeven 

voor een analyse van de volkshuisvestelijke opgave. 

belangrijkste conclusies zijn dat in bijna alle aanbod-

segmenten sprake is van krapte, dat de omvang van de 

doelgroep voor woningcorporaties nog steeds toe neemt 

en dat de woningbehoefte, ondanks de crisis, nog fors zal 

toenemen.

De SWRu heeft als doel om uitvoering te geven aan een 

evenwichtige verdeling van de woonruimte in de regio.  

De SWRu is een schakel tussen de corporaties en de 

 uitvoerder WoningNet. In 2011 is de aanzet gegeven voor 

aanzienlijke veranderingen in het woningaanbod. Zo zal 

de frequentie van aanbieden omhoog gaan (nu is dat 

eens per twee weken), de website van WoningNet wordt 

vernieuwd en op 1 april 2012 zal de papieren versie van 

de woonkrant gaan verdwijnen. Daarbij wordt er speciale 

aandacht gegeven aan niet-internetgebruikers.

3.2 Maatschappelijke activiteiten

Zaal MaRIa OORd
Naast het kantoor herbergt complex Maria Oord ook een 

zaal die de organisatie gebruikt om vergaderingen te 

beleggen of bijeenkomsten met bewoners te  organiseren. 

De zaal wordt tevens gebruikt voor verhuur aan huur-

ders en leden van de woningbouwvereniging, maat-

schappelijke groepen en verenigingen. Maatschappelijk 

 geëngageerde organisaties kunnen de zaal tegen een 

gereduceerd tarief huren.

veRenIgIngen van eIgenaRen
In het verslagjaar zijn werkzaamheden verricht voor een 

VVE aan de Johan van Oldenbarneveltlaan. Het betreft 24 

appartementen en een aantal bedrijfsruimtes.  

De werkzaamheden bestonden uit het technisch beheer 

en het financieel beheer van de VVE.

De R.K. Woningbouwvereniging heeft geen VVE’s in de zin 

van wooncomplexen waarvan enkele apartementen zijn 

verkocht aan bewoners.

sPOnsORBeleId
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is terughoudend als 

het gaat om sponsoring. Als wij geld geven, betreft het 

vooral lokale maatschappelijk instanties of initiatieven 

zonder winstoogmerk met bevordering van de leefbaar-

heid. Voor een deel gebeurt dat individueel maar ook in 

samenwerking met de collegacorporaties uit Zeist.

De belangrijkste instanties/initiatieven uit 2011 zijn:

O  de stichting Kerk en Samenleving, een stichting die 

vanuit diaconale optiek zich inzet voor de mensen in 

onze maatschappij die het moeilijk hebben;

O de voedselbank;

O  de kerstbijeenkomst van de Katholieke bond 

voor Ouderen;

O het Zeister Magazine;

O  Samen voor Zeist, een netwerk en specialist 

in Maatschappelijk betrokken Ondernemen  

in de gemeente Zeist;

O  Het Gilde Zeist, een groep van ruim 250 vrijwilligers 

die hun tijd beschikbaar stellen om hun kennis,  

kunde en ervaring over te dragen aan iedereen  

die daarom vraagt.
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4.1 samenwerking en fusie

Al jaren is de samenwerking met onze twee collega-

corporaties in Zeist goed te noemen. Zowel onderling 

is er op een prettige wijze nuttig overleg als ook het 

 gezamenlijk optreden naar buiten is goed. Kleinere en 

grotere projecten worden samen opgepakt, bepaalde 

 diensten naar huurders worden samen opgepakt en 

waar dat kan of gewenst is worden maatschappelijke 

 investeringen op elkaar afgestemd.

Voorbeelden zijn: een gezamenlijke geschillenadvies-

commissie (zie hoofdstuk 1), een gezamenlijk basis 

 sociaal statuut, afstemming van de inzet bij het wijk-

gericht  werken, afstemming van gezamenlijk optreden bij 

 projecten. Afgelopen jaar is er een document opgesteld 

die voor de huurders van alle drie de corporaties weergeeft 

hoe de bewonersparticipatie is geregeld bij onderhouds- 

en renovatieprojecten.

Geconstateerd wordt ook dat onze respectieve-

lijke  huurdersorganisaties ook intensief met elkaar 

samen werken. Zij huren gezamenlijk een ruimte voor 

 bijeenkomsten en archief in onze Couwenhoven-20-flat.

BOuWveRenIgIng Ons huIs
De voorgenomen fusie met bouwvereniging Ons huis 

verkeert in een vergevorderd stadium. Het voornemen is 

om op 1 juli 2012 formeel te fuseren. Huurderbelangen-

vereniging Prisma is als belangrijke schakel proactief 

geïnformeerd over het fusievoornemen. Zowel de RvC als 

Prisma heeft formeel en soms informeel kennis kunnen 

maken met het bestuur en de toezichthouders van  

Ons Huis. De bestuurder van de RKWbV heeft in het voor-

jaar van 2011 mogen spreken in een speciale ALV van 

Ons Huis. In dezelfde vergadering verkreeg het bestuur 

van Ons Huis van haar leden in unanimiteit toestemming 

de fusie te realiseren. Vanuit de RKWbV is in dit proces op 

 verschillende thema’s onderzoek gedaan:

O  een statutenwijziging om leden van 

Ons Huis lid te kunnen laten worden van de  

R.K. Woningbouwvereniging (vastgesteld in een extra 

ALV van 21 november 2012);

O  de bouwkundige staat van de woningen dient van dien 

aard te zijn dat het verantwoord is de woningen in 

beheer te nemen;

O  een financieel onderzoek heeft de financiële positie en 

risico’s van de RKWbV inzichtelijk gemaakt.

4 Organisatie

2. Het basis Sociaal Statuut is door de drie corporaties gezamenlijk opgesteld in samenwerking met de drie huurdersorganisaties,  

om op een gemeente brede basis de rechten en plichten te regelen van huurders bij onderhouds- renovatie en sloop/nieuwbouwprojecten  

Waaronder de herhuisvesting en een verhuiskostenvergoeding. Als er zich een project aan dient wordt een specifieke uitwerking gemaakt  

in een project sociaal statuut.
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Het bestuur en de RvC van de RKWbV hebben op 

11 oktober 2011 het besluit genomen om de plannen 

voor de fusie door te zetten. Op 21 november heeft de 

 algemene ledenvergadering op een speciaal daarvoor 

belegde vergadering het besluit genomen om de voor-

gestelde statuten wijziging goed te keuren.

deelneMIngen
De R.K. Woningbouwvereniging bezit een b.V.,  

de R.K. Onroerend goed b.V. Hierin zijn geen onderdelen 

ondergebracht. Daarnaast bezit onze woningbouw-

vereniging 1000 aandelen WoningNet.

4.2 Personeel

MutatIes
Er hebben zich in 2011 geen mutaties voorgedaan in het 

personeelsbestand. De in 2010 in dienst getreden functio-

narissen, Helene Smit en Cock Smeulders hebben beide na 

een jaar een vaste aanstelling ontvangen.

Wel is in december 2011 bekend geworden dat Michiel 

Homs, adjunct-directeur en beleidsmedewerker de 

woningbouwvereniging gaat verlaten. Op 1 mei 2012 

neemt hij na een dienstverband van precies 17 jaar 

afscheid. begin 2012 begint de werving van een nieuwe 

beleidsmedewerker.

Per 31 december 2011 waren de volgende personen in dienst (in volgorde van indiensttreding):

Naam Functie Dienstverband In dienst sinds

Dhr. R. Moet Financieel-administratief medewerker Parttime (34 uur) 1 november 1989

Dhr. M.J.M. Homs Adjunct-directeur/beleidsmedewerker Parttime (28 uur) 1 mei 1995

Dhr. H.G. van Haren Technisch opzichter Fulltime 11 mei 1998

Mw. M. van Nassau Medewerkster bewonerszaken / secretariaat Parttime (28 uur) 1 januari 2005

Dhr. O. belarbi Facilitair/Schoonmaak Fulltime 1 oktober 2007

Dhr. C. Schuurmans Directeur/bestuurder Fulltime 1 december 2008

Mw. L. Voskuilen Financieel-administratief medewerkster Fulltime 1 december 2008

Mw. H. Smit Directiesecretaris Parttime (28 uur) 1 maart 2010

Dhr. C. Smeulders Sociaal opzichter Fulltime 16 augustus 2010

Dhr. J.R.M. Luif Controller Parttime (8 uur) 1 januari 2011

ZIeKteveRZuIM Of langduRIg veRlOf
Mevrouw Van Nassau is per 1 december met zwanger-

schapsverlof. Verwacht wordt dat zij in april 2012 weer 

aan de slag kan. Zij wordt voor die tijd vervangen door 

mevrouw Van Spanje. In het verslagjaar is er geen lang-

durig ziekteverzuim geweest. Het percentage ziekte-

verzuim is 0,31%. Dit is exclusief het zwangerschapsverlof.

exteRnen
Voor het project Dr. Scheapmanlaan is een project-

leider ingehuurd, de heer Harmen Scholtalbers van HAES 

 projectmanagement. Hij heeft in 2011 gemiddeld 22 uur 

per maand gedeclareerd.

MaatsChaPPelIJK PROJeCt
Op 31 augustus verzorgden de medewerkers van de RKWbV 

een gezellige middag voor bewoners van het woon-

zorgcentrum Heerewegen. Dit gebeurde in het kader van 

‘Samen voor Zeist’ (een initiatief dat Zeister bedrijven 

hebben opgericht teneinde zorginstellingen charitatief te 

helpen).

Een groepje bewoners deed mee aan een fotoworkshop 

om te leren werken met digitale camera’s. Tussendoor 

werden foto’s en films van oud Zeist getoond. Hoogte-

punt van de middag was het zingen van oude liederen 

onder begeleiding van een zangeres. De bewoners waren 

zeer enthousiast. En voor de personeelsleden was het 

naast leuk, vooral leerzaam hieraan mee te doen.
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PROtOCOllen
Voor het personeel zijn diverse protocollen beschikbaar. 

Zo zijn in 2010 een agressieprotocol en een integriteits-

code en klokkenluidersregeling vastgesteld en verspreid.  

In februari 2011 is daar een protocol crisiscommunicatie 

bijgekomen. Daarin staat hoe personeel moet handelen 

naar de pers toe indien zich een calamiteit voor doet.

4.3 visitatie

In 2010 is een corporatiescan uitgevoerd voor de RKWbV. 

Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van beleids-

stukken, jaarverslagen, het risicomanagement en naar de 

ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. 

In december van het verslagjaar heeft een geaccrediteerd 

bureau, Ecorys, de opdracht gekregen de RKWbV begin 

2012 te visiteren.

4.4 toelating en aedescode

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is een door de 

rijksoverheid toegelaten instelling die betrokken is bij 

de huisvesting in Zeist (laatstelijk hernieuwde beschik-

king van de Minister van Justitie d.d. 24 september 1971 

nr. 16.605). De vereniging is opgericht op 1 december 1910. 

De woningbouwvereniging is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken in utrecht onder nummer 

30039108.

De vereniging is lid van Aedes, branchevereniging van 

woningcorporaties in Nederland. Alle bezittingen vallen 

binnen het statutair vastgestelde werkgebied, zijnde de 

gemeente Zeist.

Als lid van Aedes, onderschrijft de R.K. Woningbouw-

vereniging Zeist de AedesCode. Met de AedesCode laten 

corporaties aan de buitenwereld zien waarvoor ze staan en 

dat ze daarop aanspreekbaar willen zijn. De corporatie laat 

zien dat ze kwaliteit biedt en dat ze verantwoording aflegt 

aan de omgeving waarin ze opereert. In partnerschap met 

gemeenten en andere maatschappelijke organisaties en 

gestoeld op harde afspraken willen corporaties in de buurt 

werken aan goed wonen. De samenleving kan hen daar via 

de AedesCode op aanspreken. Het vigerend reglement trad 

op 19 november 2009 in werking.
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Portefeuille per 31 december 2011

Overzicht eigendommen

 Woningen Garages Carports

Aantal verhuureenheden,  845 20 30

eigendom van de vereniging aan het begin van de verslagperiode

Aantal verhuureenheden,  0 0 0

gereed gekomen in de verslagperiode

Aantal verhuureenheden,  0 0 0

verworven in de verslagperiode

Aantal verhuureenheden verkocht of afgebroken 0 0 0

(i.v.m. onverhuurbaarheid uit exploitatie) in de verslagperiode

Aantal verhuureenheden in eigendom van de vereniging 845 20 30

aan het einde van de verslagperiode

5 Vastgoedportefeuille

Complexen in exploitatie

 Complex Aantal Nummer Aanvang Garages/

  woningen beschikking exploitatie carports

1 Dr. Schaepmanlaan 24 V 159 15-09-1912 -

2 Dr. Schaepmanlaan 44 V 721 12-09-1917 -

3 Kievitlaan 6 LVS 360 17-09-1958 -

4 Verzetswijk 49 LVS 360 09-04-1966 20 gar.

5 Couwenhoven (egw) 96 LP 43215 10-11-1973 -

6 Couwenhoven (flats) 164 LV 1030 02-01-1975 -

7 Schermerslaan 120 LV 1125 03-11-1976 -

8 De Clomp 86 LV 1124 15-12-1976 30 carp.

9 Antonlaan 132 LWNH 1760 14-11-1986 -

10 Dahliastraat 22 LPNH 47958 01-01-1990 -

11 P. v. Seystplaats 12 LPNH 48342 01-01-1992 -

12 Ln. V. beek en Royen 1 - 01-11-1993 -

13 J.C. Meijerlaan 16 - 01-04-1995 -

14 Oranjerie 24 - 01-12-1997 -

15 Maria Oord 31 - 01-05-2001 -

17 Voorheuvel 1 - 01-01-2002 -

18 De Driest 17 - 01-05-2008 -

bedrijfsruimten in exploitatie

In complex Locatie    Aantal

2 Dr. Schaepmanlaan    2

6 Couwenhoven (gebruiksruimtes)    3

15 Maria Oord (kantoor + zaal)    2

16 Voorheuvel (winkels)    2

17 Hortensialaan 32 (Kinderdagverblijf)    1





ja arversl ag 2011 37

6 Verslag van de 
Raad van Commissarissen

6.1 taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de 

 algemene gang van zaken in de woningbouwvereniging 

en de met haar verbonden onderneming.

Tot haar kerntaken behoren: het toezicht houden op; 

 adviseren van; werkgever zijn van én klankbordfunctie 

voor het bestuur.

Het toezicht houden op het bestuur omvat het volgende:

O  De realisatie van de doelstelling van de 

woningbouwvereniging;

O  De strategie en de risico’s verbonden aan de 

 activiteiten van de woningbouwvereniging;

O Het kwaliteitsbeleid;

O  De opzet en de werking van de interne risico-

beheersing- en controlesystemen;

O  De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 

en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;

O Het financiële verslaggevingsproces;

O De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Zij vervult deze taak vanuit een verantwoordelijke en 

onafhankelijke positie ten aanzien van het bestuur, maar 

met verantwoording en transparantie over het eigen 

functioneren.

In dit jaarverslag legt de raad van commissarissen, als 

onderdeel van een maatschappelijke onderneming, 

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 commissarissen:

O Governance Code Woning Corporaties;

O Het bbSH;

O Het vastgestelde beleidsplan;

O De jaarrekening en de begroting;

O Activiteitenlijst van het beleidsplan.

6.2 samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden waarvan 

twee leden op bindende voordracht uit de kring van huur-

ders van de vereniging zijn benoemd.
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Commissaris (Neven)functies benoemd Aftreden

Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers – directeur-eigenaar bMO b.v. 2009 2013 

Geboren: 1944  

(voorzitter)

De heer G.C.M. Ruijs – directeur Hotel, Theater Figi & Slot Zeist 2004 2012 

Geboren: 1945 – voorzitter locatieraad Emmausparochie 

(vicevoorzitter) – vicevoorzitter Zeister Ondernemersfederatie 

 – voorzitter Kon. Horeca Nederland afd. Zeist/De bilt 

 – secretaris Stichting pensionaat St. Louis 

 – secretaris 4 en 5 mei comité Zeist 

 – secretaris Stichting Kerk en Samenleving

De heer ir. W. de Groot – sinds 1976 werkzaam in stadsvernieuwing utrecht, 2011 2015 

Geboren: 1953 Rotterdam, Amsterdam 

(lid)* – sinds 1985 zelfstandig adviseur stadsvernieuwing en 

 stedelijke herstructurering 

 – opdrachten van gemeenten, corporaties en  

 bewonersgroepen in div. combinaties

De heer ir. I.E. Vermaas – directeur Strategie en Onderzoek bij  2004 2012 

Geboren: 1953 woningcorporatie Portaal 

(lid)* – lid programmaraad van het NIROV

De heer A.J. Roelofs – gepensioneerd directeur Sociale Werkvoorziening 2006 2014 

Geboren: 1948 Zeist 

(lid)

De samenstelling van het bestuur en de raad van 

 commissarissen is in het verslagjaar conform de statutaire 

bepalingen daarover zoals bedoeld in artikel 7 lid 1c,  

d en e en lid 2a van het bbSH (onder andere geen arbeids-

overeenkomst met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist, 

geen zitting in het college van b&W van de gemeente 

Zeist en het college van G.S. van de provincie utrecht).

desKundIgheId
De aan specifieke leden op grond van hun achtergrond toe 

te wijzen bijzondere aandachtsgebieden zijn:

O Financieel-economisch

O Vastgoed en projectontwikkeling

O Wonen, welzijn en zorg

O Personeel en organisatie

O Politiek en openbaar bestuur

O Juridisch

* Op voordracht van huurderbelangenvereniging Prisma

BelOnIng
De vergoedingen van de commissarissen vallen binnen de 

bandbreedte van de op 1-7-2010 (bijgestelde) governance-

code en is voor de RvC per 1-7-2011 aangepast.

Vergoedingen per commissaris per kwartaal:

O leden: ¤ 1.250

O voorzitter: ¤ 1.850
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6.3 Werkwijze
BIJeenKOMsten/OveRleg
O  De raad van commissarissen is gedurende dit verslag-

jaar 6 maal plenair bij elkaar geweest op 14 februari, 

14 april, 16 juni, 29 augustus, 11 oktober en 21 novem-

ber. Daarnaast stelt de RvC zich tussentijds goed op 

de hoogte en voert, zo nodig frequent, overleg over 

lopende zaken.

O  Op 16 juni van het verslagjaar vond de jaarlijkse 

 reguliere Algemene Ledenvergadering plaats;

O  Op 21 november vond een extra Algemene Leden-

vergadering plaats waarin het voornemen van een 

fusie met bouwvereniging Ons Huis en de daarmee 

samenhangende statutenwijziging aan de leden is 

voorgelegd.

O  De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben een 

of meerdere malen per maand regulier overleg met de 

directeur/bestuurder;

O  Over het jaar heen vormen belangrijke onderwerpen 

uit de sector vaste agendapunten op de reguliere 

 vergaderingen, zoals:

 — het huurbeleid;

 —  de jaarrekening en de prognose voor  

komende jaren;

 —  financiële kwartaaloverzichten en 

managementrapportages

 –  de administratieve organisatie/toetsing  

van het intern risico-beheerssysteem;

 —  macro-ontwikkelingen in de sector;

 —  aan- en verkoop van vastgoed;

 — ontwikkelbesluiten;

 — het beleidsplan;

 — de begroting en de meerjarenbegroting

 —  het toekomstperspectief voor de  

R.K. Woningbouwvereniging Zeist;

O  Daarnaast geeft de directeur-bestuurder informatie 

over de lopende (bouw)projecten, bericht hij over de 

contacten met de collega-corporaties en het contact 

met de huurderbelangenvereniging Prisma;

O  De woningcorporatie draagt zorg voor een adequate 

ondersteuning van de RvC;

O  De voorzitter en de bestuurder bereiden de agenda van 

de vergaderingen voor en de directiesecretaris draagt 

zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen RvC;

O  In april 2011 heeft de RvC een zelfevaluatie uitgevoerd 

conform de VTW methodiek waarbij allen individueel 

vragen hebben beantwoord en zo een scherper beeld 

kregen door juist stil te staan bij de verschillen.

O  bij de bespreking van de jaarrekening 2011 en het 

accountantsverslag, op woensdag 2 mei 2012, is 

de externe accountant aanwezig geweest voor een 

 toelichting en het beantwoorden van vragen;

De RvC functioneert als een team waarbij de commissaris-

sen vanuit hun eigen deskundigheid hun inbreng hebben. 

De commissarissen zijn met hun expertise zowel klank-

bord als sparringpartner voor de directeur-bestuurder.

6.4 Werkzaamheden
belangrijke onderwerpen waarover de RvC heeft vergaderd 

zijn:

O  Vernieuwing van de Dr. Schaepmanlaan. De in 2010 

ingezette activiteiten hebben in 2011 hun vervolg 

gekregen. Alle bewoners zijn intensief gehoord en dit 

heeft geleid tot een ruime gekwalificeerde meerder-

heid voor de plannen in het Zomerkwartier.

O  Fusieplannen met bouwvereniging Ons Huis  hebben 

verder vorm gekregen en in de extra Algemene 

Ledenvergadering op 21 november is het voor-

genomen fusiebesluit en het daarmee samen-

hangende  wijzigingsvoorstel statuten door de leden 

geaccordeerd.

O  De aankoop van het Schoolgebouw aan de Choisyweg 

is in het voorjaar van 2011 gerealiseerd en de ver-

bouwing is gestart. De prognose is dat het pand in het 

najaar 2012 gereed zal zijn. De bestemming is verhuur 

van de school aan een kindcentrum.

O  De directeur/bestuurder heeft de leden van de RvC op 

de hoogte gebracht van het verloop van het project 

Rozenheuvel.

O  De wervingsprocedure door Prisma voor een opvolger 

voor de vertrekkende commissaris mevrouw  

A. de Zwart-Kuiper is succesvol verlopen en in juni 2011 

is de heer W. de Groot benoemd tot lid van de RvC.

O  In 2011 heeft de RvC actief bijgedragen aan de 

 herformulering en verdere verfijning van het protocol 

m.b.t. de interne beheersingsmaatregelen.

O  De RvC heeft in 2011 haar inbreng in het onder-

nemingsplan gehad. Het plan is ter beoordeling aan 

Prisma voorgelegd en begin 2012 gevalideerd.
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O  Een delegatie van de RvC heeft in mei 2011 haar 

 jaarlijkse gesprek gehad met een deel van de 

 medewerkers van de corporatie.

O  De RvC is in 2011 drie maal geconsulteerd inzake het 

visitatietraject. De visitatie is in april 2012 afgerond.

exteRn tOeZICht
In het verslagjaar hebben het ministerie van binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting (CFV) in hun toezichtsbrieven laten 

weten dat het solvabiliteitsoordeel voldoende is. Op 

basis van de prognosegegevens 2011–2015, is het CFV van 

oordeel dat onze voorgenomen activiteiten in financi-

eel opzicht passen bij de vermogenspositie van onze 

 corporatie. Dit heeft geleid tot een zogenaamd  

‘A1 oordeel’. Er is dan ook geen aanleiding voor het CFV om 

een financieel onderzoek in te stellen.

deelnaMe aan exteRne BIJeenKOMsten
O  Op 13 oktober heeft de RvC deelgenomen aan het 

congres voor levensloopbestendige wijken in Zeist. 

Dit congres is georganiseerd door de drie Zeister 

corporaties en de gemeente Zeist waaraan een breed 

palet van stakeholders deelnamen; HbV Prisma, Politie 

Zeist, verschillende zorgpartijen, Welzijnsorganisatie 

Meander Omnium, Milieuorganisaties, de Stichting 

Kerk en Samenleving, etc.

O  De leden van de RvC bezoeken geregeld bijeenkomsten 

van Prisma, waaronder de ALV van Prisma op 20 april.

InvesteRIngen
In overeenstemming met de wet- en regelgeving  fiatteert 

de RvC investeringen en beslissingen/besluiten van de 

directeur/bestuurder. De RvC heeft geen transacties 

geconstateerd met tegenstrijdige belangen.

WeRKgeveRstaaK
Op 25 mei 2011 heeft een delegatie van de RvC een 

 functioneringsgesprek gehad met de directeur/bestuur-

der. Net als in 2010 is de RvC ook nu tevreden over 

de enthousiaste aanpak en de representatie van de 

 vereniging naar buiten toe.

Van veel van de in 2001 en eerder ingezette  initiatieven 

moeten echter de resultaten nog blijken. Projecten 

 vragen een lange voorbereidingstijd en de huidige 

 ont wikkelingen in de markt en de veranderende regel-

geving van overheidswege vragen onverminderde 

 aandacht, scherpe analyses en adequate aanpak.

Mede gezien die ontwikkelingen, wenst de RvC een 

 verdere aanscherping van:

O Interne beheersing

O  Kostenbewustzijn en terughoudendheid bij inhuur 

van derden

O Versteviging van het HR beleid.

Het salaris van de directeur/bestuurder, tot 2011 

 gebaseerd op de normen die door de commissie Izeboud 

in 2004 zijn opgesteld, is per 2011 door de Vereniging 

van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de 

Nederlandse Vereniging bestuurders Woningcorporaties 

(NVbW) geactualiseerd en vervat in een ‘Sectorbrede 

 beloningscode bestuurders woningcorporaties.’

De arbeidsovereenkomst van de directeur/bestuurder is in 

2011 aangepast en hiermee in overeenstemming gebracht. 

In de toelichting op de jaarrekening is het  salaris vermeld.

algeMene ledenveRgadeRIng(en)
Op 16 juni 2011 wordt de jaarlijkse algemene leden-

vergadering gehouden.

Aanwezig: 3 commissarissen en 12 stemgerechtigde leden.

O  In het openingswoord stelt de voorzitter dat er in 

de afgelopen jaren veel zaken op het corporatiepad 

 speelden en dat is in 2011 niet veranderd.

O  Nadat de directeur/bestuurder een toelichting heeft 

gegeven op een aantal inhoudelijke vragen van 

 aanwezige leden wordt het financiële jaarverslag 2010 

vastgesteld.

O  De heer Willy de Groot wordt benoemd tot lid van de 

Raad van Commissarissen namens Prisma. Hij volgt 

mw. A. de Zwart op.
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Op 21 november 2011 is een extra Algemene Leden-

vergadering gehouden met een voorstel tot 

statuten wijziging i.v.m. de voorgenomen fusie met 

bouwvereniging Ons Huis te Zeist.

Aanwezig: 4 commissarissen, 15 stemgerechtigde leden.  

Er waren 2 volmachten afgegeven.

O  Na een woord van welkom door de voorzitter en nadat 

de directeur/bestuurder e.e.a. heeft toegelicht worden 

er enkele vragen van leden beantwoord alvorens het 

voorstel in stemming te brengen.

O  Daarna worden de wijzigingsvoorstellen voor de 

 aanpassing in de statuten met 15 stemmen  

(incl. de 2 volmachten) vóór en 2 stemmen tegen 

aangenomen.

6.5 Waardering
In de huidige roerige tijd wordt in toenemende mate een 

beroep gedaan op flexibiliteit en inlevend vermogen van 

de medewerkers. De raad van commissarissen bedankt de 

directie en de medewerkers voor hun inzet, betrokkenheid 

en energie die ze leveren bij de uitvoering van de doel-

stelling van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist.





7 Jaarrekening boekjaar 2011
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Balans per 31 december 2011

aCtIva 31 december 2011 31 december 2010

vaste activa

Materiële vaste activa

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 36.711.163 35.516.366

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.801.856 878.304

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.229.209 1.251.055

totaal materiele vaste activa 39.742.228 37.645.725

vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 3.899.894 3.268.000

totaal vastgoedbeleggingen 3.899.894 3.268.000

Financiële vaste activa

3.1 Deelnemingen 25.700 25.873

3.2 Effecten 453.780 453.780

totaal financiele vaste activa 479.480 479.653

totaal vaste activa 44.121.602 41.393.378

vlottende activa

Vorderingen

4.1 Huurdebiteuren 33.232 43.324

4.2 Gemeente 15.084 8.768

4.3 Overige vorderingen 9.202 31.429

4.4 Overlopende activa 151.858 77.934

totaal vorderingen 209.376 161.455

Liquide middelen

5.1 Liquide middelen 758.500 1.369.072

totaal liquide middelen 758.500 1.369.072

totaal vlottende activa 967.876 1.530.527

totaal 45.089.478 42.923.905
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PassIva 31 december 2011 31 december 2010

Eigen vermogen

6.1 Kapitaal 867 867

6.2 Herwaarderingsreserve* 16.472.353 0

6.3 Overige reserves* -1.295.507 11.933.728

totaal eigen vermogen 15.177.713 11.934.595

Voorzieningen

7.1 Voorziening onrendabele investeringen 6.883.967 7.025.153

7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 40.113 51.628

7.3 Voorziening individuele loopbaanontwikkeling 21.291 19.453

totaal voorzieningen 6.945.371 7.096.234

Langlopende schulden

8.1 Leningen overheid 599.731 609.162

8.2 Leningen kredietinstellingen 20.262.240 21.120.705

8.3 Waarborgsommen 70.616 72.463

totaal langlopende schulden 20.932.587 21.802.330

Kortlopende schulden

9.1 Schulden aan leveranciers 526.396 302.485

9.2 Schulden aan overheid en kredietinstellingen 887.021 825.125

9.3 belastingen en premies sociale verzekering 15.692 369.203

9.4 Overige schulden 8.261 7.989

9.5 Aangegane verplichtingen 3.830 5.712

9.6 Overlopende passiva 592.607 580.232

totaal kortlopende schulden 2.033.807 2.090.746

totaal 45.089.478 42.923.905

* Presentatie en waardering is gewijzigd in verband met presentatiewijziging.
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Winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 januari t/m 31 december 2011

 Boekjaar Boekjaar

 1 januari t/m 1 januari t/m

 31 december 2011 31 december 2010

Bedrijfsopbrengsten

10.1 Huuropbrengsten 4.824.355 4.750.148

10.2 Opbrengsten servicecontracten 376.133 413.867

10.3 Overige bedrijfsopbrengsten 112.020 172.730

totaal bedrijfsopbrengsten 5.312.508 5.336.745

Bedrijfslasten

11.1 Afschrijvingen op materiële vaste activa* 1.093.148 2.251.874

11.2 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille* 2.346.217 7.280.858

11.3 Erfpacht 14.760 14.578

11.4 Lonen en salarissen 475.089 482.114

11.5 Sociale lasten 65.201 58.191

11.6 Pensioenlasten 120.059 88.110

11.7 Onderhoudslasten 1.174.391 1.003.787

11.8 Leefbaarheid* 33.128 33.893

11.9 Lasten servicecontracten* 362.878 397.780

11.10 Overige bedrijfslasten* 774.000 865.488

totaal bedrijfslasten 6.458.871 12.476.673

Bedrijfsresultaat -1.146.363 -7.139.928

12.1 Opbrengst effecten 32.702 33.307

12.2 Rentebaten 18.132 26.020

12.3 Rentelasten -1.160.351 -1.271.175

Resultaat uit gewone bedrijfuitoefening voor belastingen -2.255.880 -8.351.776

13.1 belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 312.217 -285.441

13.2 Opbrengst deelnemingen -173 -107

Jaarresultaat na belastingen -1.943.836 -8.637.324

* Presentatie en waardering is gewijzigd in verband met presentatiewijziging.
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Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode

   2011   2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat   -1.146.363  -7.139.928

Aanpassingen voor: 

– Afschrijvingen op materiële vaste activa   1.093.148  2.251.874

– Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille   2.346.217  7.280.858

– Verandering in werkkapitaal 

 – Mutatie vorderingen  -47.921  -21.419

 – Mutatie kortlopende schulden  -56.941  126.464

    -104.862  105.045

– Mutatie voorzieningen   -150.863  7.007.732

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   2.037.278  9.505.581

Ontvangen rente  18.132  26.020

betaalde rente  -1.160.351  -1.271.175

Opbrengst effecten  32.702  33.307

Resultaat deelnemingen  -173  -107

Vennootschapsbelasting  312.217  -285.441

     ¤ 797.473-  -1.497.396

Kasstroom uit operationele activiteiten   1.239.805  8.008.185

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa  -980.807  -7.548.495

Desinvesteringen in materiële vaste activa  0  34.096

Toe- /afname financiële vaste activa  173  1.776

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -980.634  -7.512.623

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingen langlopende schulden  -869.743  -825.324

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -869.743  -825.324

Mutatie geldmiddelen   -610.572  -329.762

Saldo liquide middelen

 einde boekjaar   758.500  1.369.072

 begin boekjaar   1.369.072  1.698.834

Mutatie geldmiddelen   -610.572  -329.762
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toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld overeenkomstig artikel 26 van het bbSH. In dit besluit wordt  

bW 2 titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. De wet wordt nader ingevuld  

d.m.v. de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Voor woningcorporaties is een specifieke richtlijn opgenomen.  

R.K. Woningbouwvereniging Zeist maakt voor haar waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen gebruik  

van deze richtlijn.

gROndslagen van de BalansWaaRdeRIng
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. Alle bedragen luiden  

in euro’s, tenzij anders vermeld.

ClassIfICatIe OnROeRende ZaKen In exPlOItatIe

De belangrijkste taak van R.K. Woningbouwvereniging Zeist is de verhuur van woonruimte in de sociale sector.  

De R.K. Woningbouwvereniging heeft slechts 1 woning bestemd voor verkoop. De overige woningen zijn duurzaam 

bestemd voor verhuur. uit deze overwegingen is geconcludeerd dat het volledige woningbezit wordt geclassificeerd  

als Sociaal vastgoed in exploitatie. De doelstelling van R.K. Woningbouwvereniging Zeist is het verzorgen  

van betaalbare huisvesting uit dien hoofde kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel.

uitzondering hierop vormt het woningbezit met een huurprijs hoger dan de huurtoeslaggrens.  

Aansluitend bij de hieromtrent van kracht zijnde wet- en regelgeving zijn deze woningen geclassificeerd als  

commercieel vastgoed. Consequentie daarvan is dat het Sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd wordt tegen 

bedrijfswaarde en  commercieel vastgoed tegen marktwaarde. De 17 woningen die als commercieel vastgoed worden 

geclassificeerd zijn getaxeerd door beëdigd taxateur Visser & van Ingen Makelaardij te Zeist.

gROndslagen van het KasstROOMOveRZICht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. bij deze methode wordt het nettoresultaat 

 aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven  

in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten  

en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom 

(opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiele vaste activa worden opgenomen onder 

aftrek van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 

ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Materiele vaste activa

1.1 sOCIaal vastgOed In exPlOItatIe

De onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de reële waarde gebaseerd op bedrijfswaarde.  

Deze wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten 

en  toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering.

De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van complexen. De onroerende zaken  

kunnen voor langere of kortere tijd voor verhuur worden aangehouden.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van 

de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende 

 levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2011 intern geformaliseerde meerjaren begroting en 

bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige  contracten 

met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de 

meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte 

gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus.

bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:

O  Jaarlijkse huurverhoging van 2,3% in 2012 (werkelijke huurverhoging in 2011: 1,3%) en 2,0% in de jaren 2012 

(in 2010 1,3% in 2011 en 2,0% in de jaren na 2012):

O  Jaarlijkse huurderving van 0,5% (in 2011 werkelijk 0,27 %) ;

O  Mutatiegraad van gemiddeld 7,4% (in 2011 5,54%) en huurharmonisatie tot gemiddeld 90 % 

van de maximaal redelijke huur;

O  jaarlijkse stijging van de variabele lasten 3%;

O  jaarlijkse stijging van de onderhoudslasten met 3%;

O  een rekenrente van 5,25%;

O  De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van de 

 complexen (variërend van 15 t/m 46 jaar). Hierbij wordt gerekend met een minimale restant levensduur van 15 jaar 

wanneer geen besluiten zijn genomen inzake levensduurverlening c.q. levensduurverkorting.

T.a.v. de beheerskosten zijn uitsluitend de vastgoedgerelateerde kosten ingerekend. Conform het hieromtrent bepaalde 

in RJ 645 (2011) wordt in de bedrijfswaardeberekening geen rentabiliteitswaardecorrectie geldleningen toegepast.

De classificatie en kwalificatie van het sociaal en commercieel vastgoed heeft plaatsgevonden op basis van het in 

augustus 2011 geactualiseerde strategisch voorraadbeheer (SVb). Omdat in dit SVb wordt uitgegaan van het door-

exploiteren van de materiële vaste activa tot en met einde levensduur is ervoor gekozen deze op te nemen als sociaal 

vastgoed in exploitatie. De bedrijfswaarde is steeds per complex berekend.
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1.2 OnROeRende en ROeRende ZaKen In OntWIKKelIng

Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het 

werkapparaat uit hoofde van de voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waarde-

vermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten. Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt 

tegen aanschafprijs en bijkomende kosten. Rentekosten tijdens de ontwikkeling worden niet geactiveerd.

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering  

in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover 

de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening 

gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investerings-

uitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen bedrijfswaarde.

Een onrendabele investering wordt verantwoord op het moment dat een project intern geformaliseerd en extern 

 gecommuniceerd is.

1.3 OnROeRende en ROeRende ZaKen ten dIenste van de exPlOItatIe

De onroerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek  

van lineaire afschrijvingen.

2.1 COMMeRCIeel vastgOed In exPlOItatIe

De in de jaarrekening opgenomen waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie wordt bepaald door jaarlijkse 

taxatie door een onafhankelijke, erkende taxateur.

fInanCIële vaste aCtIva
3.1 deelneMIngen

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden  uitgeoefend 

worden gewaardeerd volgens de nettovermogens-waardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 

 verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt 

 berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

3.2 effeCten

Hieronder zijn verantwoord beleggingen op lange termijn en kapitaalbelangen (aandelen of certificaten van aandelen)  

in andere rechtspersonen, niet zijnde deelnemingen, indien deze belangen duurzaam worden aangehouden.  

Gekochte rentedragende obligaties die tot het einde van de looptijd worden aangehouden worden gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs.

vlOttende aCtIva
4 vORdeRIngen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.



ja arversl ag 2011 51

6 eIgen veRMOgen
Volgens de gepubliceerde jaarrekening 2010 bedroeg het onder Overige reserves gepresenteerde  

eigen vermogen:     11.933.728

Omdat een deel van dit eigen vermogen betrekking heeft op niet gerealiseerde opbrengsten  

dient dit als volgt te worden gesplitst:

Herwaarderingsreserve     13.025.451

Overige reserves     -1.091.723

totaalbedrag     11.933.728

vOORZIenIngen
7.1 vOORZIenIng OnRendaBele tOP InvesteRIngen

De grondslagen voor het bepalen van de onrendabele investeringen zijn gelijk aan die, welke worden gehanteerd  

bij het bepalen van de actuele waarde van onroerende en roerende zaken in exploitatie.

7.2 latente BelastIngveRPlIChtIngen en -vORdeRIngen

Een voorziening voor latente belastingverplichtingen danwel een latente belastingvordering wordt gevormd voor 

 tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen en hun belastinggrondslag. Verder wordt een 

latente belastingvordering gevormd voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie. De berekening van de latente 

belastingvorderingen en -verplichtingen geschied tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven 

dan wel de in de komende jaren geldende tarieven voor zover reeds op balansdatum bij wet is vastgesteld.

Latente belastingvorderingen inclusief voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden uitsluitend 

 opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor 

de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend en waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd. 

belastinglatenties worden gewaardeerd op contante waarde.

Per 31 december 2011 is de fiscale waardering van inventaris en bedrijfsauto’s ¤ 6.606 hoger dan de commerciële 

 waardering. Ten gevolge daarvan zou een latente belastingverplichting kunnen worden opgenomen van ¤ 1.652  

(Vpb-tarief 25%). Daar vastgesteld is, dat deze latente belastingvordering in de toekomst niet door verkoop zal worden 

gerealiseerd, is deze in deze jaarrekening op nihil gesteld.

Per 31 december 2011 bedraagt de stand van de agio op de leningenportefeuille ¤ 160.450 (per 31 december 2010  

¤ 206.512).

Ter zake van de stand van de agio per 31 december 2011 is een latente vennootschapsbelastingschuld opgenomen van  

¤ 40.113 (Vpb-tarief 25%).
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7.3 vOORZIenIng IndIvIduele lOOPBaanOntWIKKelIng

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op  

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 

hoogte redelijkerwijs kan worden geschat.

Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.

De voorziening loopbaanontwikkeling vloeit voort uit de CAO woningcorporaties 2009–2010.

De werknemers hebben naar rato recht op een budget van ¤ 900 per jaar voor loopbaanontwikkeling met een maximum 

van ¤ 4.500. Werknemers met een dienstverband langer dan 5 hebben op balansdatum recht op dit maximum.

vOORZIenIng JuBIleuMuItKeRIngen

Als gevolg van de gewijzigde regelgeving (RJ 271) dient met ingang van 2005 een voorziening voor jubileumuitkeringen  

te worden gevormd.

Er is besloten om ultimo 2011 geen voorziening voor jubileumuitkeringen te treffen.

Eventuele volgende jubileum-uitkeringen zullen conform wet- en regelgeving worden uitgekeerd.

8 langlOPende sChulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct  

zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 

Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

 rekening  houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de  verschuldigde 

rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-  

en  verliesrekening wordt verwerkt.

OveRIge aCtIva en PassIva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

ResultaatBePalIng
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 

lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen 

reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van de ongerealiseerde waardeveranderingen 

van op actuele waarde gewaardeerde materiële vaste activa in exploitatie, hiermee wordt bedoeld sociaal vastgoed in 

exploitatie en commercieel vastgoed.

WInstBesteMMIng
R.K. Woningbouwvereniging Zeist kent geen statutaire bepalingen omtrent bestemming van het eigen vermogen. 

Artikel 70 van de Woningwet bepaalt dat toegelaten instellingen alleen uitkeringen mogen doen in het belang van 

de volkshuisvesting. De directie bepaalt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen dat het resultaat van een 

 boekjaar wordt toegevoegd aan de overige reserves.
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vPB-PlICht WOnIngCORPORatIes
Vanaf 1 januari 2008 is R.K. Woningbouwvereniging Zeist integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschaps-

belasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen.  

Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO2).

In deze VSO2 zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale 

 openingsbalans en de wijze van resultaatneming.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesreke-

ning,  rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde 

 winstbestanddelen en na bijtelling van de niet-aftrekbare kosten.

Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingschulden uit hoofde van 

 wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Deze last is in de jaarrekening opgenomen.

Omdat tussen de fiscale en commerciële waarde van het commercieel vastgoed een verschil bestaat, zou een actieve 

belastinglatentie kunnen worden gevormd. Omdat geen voornemens bestaan dit commercieel vastgoed te vervreem-

den, is deze latentie op nihil gesteld.

BedRIJfsOPBRengsten
10.1 huRen

Deze opbrengsten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende nettohuren (exclusief de vergoedingen voor 

 leveringen van zaken en diensten) na aftrek van huurderving.

10.2 OPBRengsten seRvICeCOntRaCten

Deze opbrengsten bestaan uit de aan het boekjaar toegerekende vergoedingen van huurders (boven de netto-huurprijs) 

voor levering van zaken en diensten na aftrek van de gederfde vergoedingen.
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BedRIJfslasten
11.1 afsChRIJvIngen OP MateRIële vaste aCtIva

De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie zijn bepaald conform richtlijn 212. Dat houdt in dat wordt 

 afgeschreven over de bedrijfswaarde. Conform alinea 419 van richtlijn 212 wordt bij het bepalen van de jaarlijkse 

 afschrijving de componentenmethode toegepast. Op grond wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingstermijnen voor sociaal vastgoed in exploitatie zijn gebaseerd op de resterende economische exploitatie-

duur. Per 31 december 2011 bedraagt deze 21,0 jaar.

Afschrijvingen op activa ten dienste van de exploitatie vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 

geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden. De gehanteerde 

afschrijvingstermijnen zijn:

     Termijnen  Systeem

Kantoorgebouw MariaOord   50  Lineair

Inventaris   3 / 5  Lineair

Vervoermiddelen   5  Lineair

Met betrekking tot de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn de stelselmatig bepaalde 

afschrijvingskosten op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs verantwoord.

11.2 OveRIge WaaRdeveRandeRIngen In vastgOedPORtefeuIlle

Hieronder worden opgenomen de onrendabele investeringen die gedaan zijn, of voorzienbaar zijn in het boekjaar.

Tevens worden hieronder verstaan de waardeveranderingen in sociaal en commercieel vastgoed.

De waarde van het commercieel vastgoed wordt bepaald door middel van taxatie door een onafhankelijke, beëdigde 

taxateur.

11.3 eRfPaCht

Als erfpacht is de jaarlijks te betalen erfpachtcanon verantwoord.

11.4/5 lOnen, salaRIssen en sOCIale lasten

Hieronder zijn de lonen en salarissen en de sociale lasten met betrekking tot de in het boekjaar in dienst zijnde 

 werknemers opgenomen.
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11.6 PensIOenen

De (vroeg-)pensioenen van de werknemers van de corporatie zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de 

Woningcorporaties (SPW). De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling  aangezien 

de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies en behaalde 

 rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen van de deelnemers.

Her risico voor nakoming van de toezeggingen ligt dan bij de gezamenlijke corporaties. Zulks blijkt uit de statuten van 

het SPW waarbij de mogelijkheid bestaat dat bij eventuele tekorten van het pensioenfonds een financieringsregeling 

kan worden getroffen. Dit heeft zich in 2003 voorgedaan waarbij het destijds bestaande tekort in het fonds is gedekt 

door aanvullende bijdragen van de corporaties.

De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling omdat overeenkomstig RJ 271.310 

voldaan is aan de voorwaarden dat a) de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met 

andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toepast en b) de corporatie geen verplichting heeft tot het voldoen 

van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere 

toekomstige premies.

Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst- en verliesrekening als pensioenlast worden 

verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende 

schulden respectievelijk vorderingen.

ultimo 2011 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW 101% (ultimo 2010: 103%). De Nederlandsche bank stelt 120% als eis 

aan pensioenuitvoerders.

11.7 OndeRhOudslasten

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.  

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.  

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden,  

indien van toepassing, verwerkt onder niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Het klachten- en mutatieonderhoud bestaat volledig uit kosten van derden. De lasten van onderhoud onderscheiden 

zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van waardeverhoging van het actief.

11.10 OveRIge BedRIJfslasten

Onder deze post zijn de niet onder bovenstaande posten opgenomen bedrijfslasten verantwoord.

fInanCIële Baten en lasten
12.1 OPBRengsten fInanCIële vaste aCtIva en effeCten

Als opbrengsten financiële vaste activa en effecten worden zowel dividenden als rentevergoedingen verantwoord, 

 alsmede de rentetoerekening aan te vorderen bWS-subsidies.

12.2 RenteBaten

Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op banktegoeden, deposito’s en overige liquide middelen 

verantwoord.

12.3 Rentelasten

Onder deze post zijn zowel de rentelasten met betrekking tot de schulden als de toegerekende rente aan de egalisatiere-

keningen opgenomen.
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toelichting op balans per 31 december 2011

MateRIële vaste aCtIva
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt toe te lichten:

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie

   Zijnde woningen Niet zijnde woningen  Totaal

Stand per 31 december 2010

Aanschafwaarde 37.262.938  1.026.733  38.289.671

Cumulatieve afschrijvingen -10.266.555  -77.925  -11.419.918

Cumulatieve waardeveranderingen 6.932.604  638.572  8.646.613

Bedrijfswaarde 31 december 2010 33.928.987  1.587.380  35.516.366

Mutaties 2011

Herrubricering Sociaal/Commercieel

Vastgoed -815.991  0  -815.991

Investeringen 0  0  0

Afschrijvingen -1.369.807  -37.795  -1.407.602

Waardeveranderingen in W&V -2.162.122  0  -2.162.122

Waardeveranderingen herwaardering 4.707.794  872.717  5.580.511

totaal mutaties 2011 359.874  834.922  1.194.796

Aanschafwaarde 36.446.947  1.026.733  37.473.680

Cumulatieve afschrijvingen -11.636.362  -115.720  -11.752.082

Cumulatieve waardeveranderingen 9.478.276  1.511.289  10.989.565

Bedrijfswaarde 31 december 2011 34.288.861  2.422.302  36.711.163
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1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

     Onroerende zaken in ontwikkeling

Stand per 31 december 2010

Aanschafwaarde     1.222.723

Voorziening onrendabele investeringen     -344.419

boekwaarde 31 december 2010     878.304

Mutaties 2011

Investeringen     1.064.738

Desinvesteringen     0

Mutatie voorziening onrendabele investeringen     -141.186

totaal mutaties 2011     923.552

Aanschafwaarde     2.287.461

Voorziening onrendabele investeringen     -485.605

Boekwaarde 31 december 2011     1.801.856

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

   Activa ten dienste van de exploitatie

Stand per 31 december 2010

Aanschafwaarde     1.670.939

Cumulatieve afschrijvingen     -419.884

Boekwaarde 31 december 2010     1.251.055

Mutaties 2011

Investeringen     57.255

Desinvesteringen     -21.897

Afschrijvingen     -79.101

Correcties op afschrijvingen     21.897

totaal mutaties 2011     -21.846

Aanschafwaarde     1.706.297

Cumulatieve afschrijvingen     -477.088

Boekwaarde 31 december 2011     1.229.209



58 r .k.  woningbouw vereniging zeist

WaaRde vOOR OnROeRende ZaaK BelastIng

De waarde van de onroerende zaken in exploitatie voor Onroerende Zaak belasting bedraagt ¤ 163,5 miljoen  

(peildatum 1 januari 2010).

veRZeKeRIngen

De onroerende zaken in exploitatie zijn per 31 december 2011 voor ¤ 74,2 miljoen verzekerd (op indexbasis) tegen het 

risico van brand- en stormschade. Per 31 december 2010 was dat ¤ 78,5 miljoen. Het kantoorpand is verzekerd voor  

¤ 1,2 miljoen, de inventaris voor ¤ 136.000,–.

De bedrijfsauto’s zijn verzekerd voor ¤ 129.000,–.

vastgOedBeleggIngen
Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt toe te lichten:

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie

   Commercieel vastgoed in expl.

Stand per 31 december 2010

Actuele waarde     3.268.000

Waarde 31 december 2010     3.268.000

Mutaties 2011

Herrubricering Sociaal/Commercieel vastgoed     815.991

Mutatie actuele waarde     -184.097

totaal mutaties 2011     631.894

Waarde 31 december 2011     3.899.894

De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2011 ¤ 2,6 miljoen  

(per 31 december 2010 ¤ 1,8 miljoen).
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fInanCIële vaste aCtIva

3.1 Deelnemingen

   31 december 2011 31 december 2010

Deelneming R.K. Onroerend Goed Zeist B.V.

Stand begin boekjaar   16.457  16.564

Mutatie in het boekjaar   -173  -107

stand per einde boekjaar   16.284  16.457

Op 3 december 2008 heeft de woningbouwvereniging een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

R.K. Onroerend Goed Zeist b.V. te Zeist opgericht. De woningbouwvereniging bezit 100% van de aandelen.

Deelneming WoningNet N.V.   9.416  9.416

Totaal Deelnemingen   25.700  25.873

Het betreft hier een deelneming in WoningNet b.V. van 1000 stuks aandelen met een totale waarde van ¤ 11.950,00 

(gestort ¤ 8.962,50) alsmede het oorspronkelijk als kapitaal van Stichting De Woonwinkel ingebrachte kapitaal zijnde  

¤ 453,78.

3.2 Effecten

 31 december 2011 31 december 2010

Obligaties 7,5% Nederland 1993–2023 (eff. rendement: 3,36%)   453.780  453.780

Totaal effecten   453.780  453.780

beurswaarde van bovengenoemde effecten per balansdatum   680.853  641.419

financiële vaste activa   479.480  479.653



60 r .k.  woningbouw vereniging zeist

vORdeRIngen

4.1 Huurdebiteuren

 31 december 2011 31 december 2010

De specificatie is als volgt:

Zittende huurders:

– te vorderen huren   25.966  30.911

– te vorderen servicekosten   0  3.145

– te vorderen herstelkosten   433  433

totaal Zittende huurders   26.399  34.489

 31 december 2011 31 december 2010

Vertrokken huurders:

– te vorderen huren   4.817  6.820

– te vorderen herstelkosten   2.015  2.015

totaal vertrokken huurders   6.832  8.835

totaal huurdebiteuren   33.232  43.324

De van ‘zittende’ huurders te vorderen huren zijn naar maand van ontstaan en aantal huurders als volgt te specificeren:

Huurachterstand

Achterstand   boekjaar

    percentage bedrag  vorig boekjaar

tot en met 1 maand  35,46% 9.209  11.941

meer dan 1 maand  21,66% 5.624  10.325

meer dan 2 maanden  8,46% 2.197  1.801

meer dan 3 maanden  12,13% 3.149  4.675

in behandeling bij deurwaarder  22,29% 5.787  2.169

    100,00% 25.966  30.911

De van zittende huurders te vorderen huren ultimo boekjaar bedragen 0,54% (ultimo vorig boekjaar 0,65%) van de bruto 

jaarhuur.

De van vertrokken huurders te vorderen huren, herstel/servicekosten en vervolgingskosten zijn naar jaar van ontstaan 

als volgt samengesteld:

   

 31 december 2011 31 december 2010

2011    4.817  0

2010    2.015  2.015

2008    0  433

totaal te vorderen van vertrokken huurders   6.832  2.448
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4.2 geMeente

   

 31 december 2011 31 december 2010

Woningaanpassingen Wet Voorzieningen Gehandicapten   15.084  8.768

totaal gemeente   15.084  8.768

4.3 OveRIge vORdeRIngen

 31 december 2011 31 december 2010

Adverteerders Info-Magazine   2.126  1.431

bRu, te ontvangen subsidie bWS complex 13   0  1.844

Gemeente Zeist   0  21.000

SWRu    2.142  2.142

Diverse debiteuren   4.934  5.012

totaal Overige vorderingen   9.202  31.429

4.4 OveRlOPende aCtIva

 31 december 2011 31 december 2010

Niet vervallen rente uitgezette middelen   44.674  56.528

Vooruitbetaalde assurantiepremie   6.453  6.453

SPW Cordares   0  4.726

Vpb terug te ontvangen voorlopige heffing 2011   94.214  0

Overige overlopende activa   6.517  10.227

totaal overlopende activa   151.858  77.934

5.1 lIQuIde MIddelen

 31 december 2011 31 december 2010

Direct opvraagbaar:

Kas     1.161  89

Rekening-courant ING-bank 719570   45.027  51.028

Rekening-courant ING-bank 69.08.13.260   273.390  258.172

Rekening-courant ING-bank 69.09.00.600   146.062  65.272

ING-bank Extrabonus Zakenrekening 65.87.46.936   292.860  994.511

totaal direct opvraagbaar   758.500  1.369.072

totaal liquide middelen   758.500  1.369.072
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eIgen veRMOgen
6.1 KaPItaal

 31 december 2011 31 december 2010

Kapitaal   867  867

Totaal Kapitaal   867  867

6.2 heRWaaRdeRIngsReseRve*

 31 december 2011 31 december 2010

Saldo begin boekjaar voor stelselwijziging   0  0

Consequentie stelselwijziging   13.025.451  0

saldo begin boekjaar na stelselwijziging   13.025.451  0

Vrijval uit hoofde van afschrijvingen   -393.555  0

Rechtstreekse vermogensmutatie uit hoofde van herwaarderingen  5.580.511  0

Resultaatbestemming   -1.740.054  0

saldo herwaarderingsreserve einde boekjaar   16.472.353  0

6.3 OveRIge ReseRves*

Verenigingsreserve

 31 december 2011 31 december 2010

Verenigingsreserve   564  564

totaal verenigingsreserve   564  564

Overige reserve

 31 december 2011 31 december 2010

Saldo begin boekjaar voor stelselwijziging    1.933.164  15.350.995

Consequentie stelselwijziging   -13.025.451  0

Saldo begin boekjaar   -1.092.287  15.350.995

Waardemutatie vastgoed rechtstreeks in het vermogen   0  5.219.493

uit resultaatbestemming   -203.784  -8.637.324

saldo Overige reserve per einde boekjaar   -1.296.071  11.933.164

totaal overige reserves   -1.295.507  11.933.728

* Presentatie en waardering is gewijzigd in verband met presentatiewijziging
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vOORZIenIngen
7.1 vOORZIenIng OnRendaBele InvesteRIngen

 31 december 2011 31 december 2010

Voorziening onrendabele investering Dr. Schaepmanlaan

Stand begin boekjaar   7.025.153  0

Mutatie in het boekjaar   -141.186  7.025.153

stand per einde boekjaar   6.883.967  7.025.153

7.2 vOORZIenIng latente BelastIngveRPlIChtIngen

De belastinglatentie heeft betrekking op het volgende waarderingsverschil tussen de jaarrekening en de door de fiscus 

gehanteerde maatstaven voor de waardering:

     Commercieel Fiscaal Verschil

Agio leningen o/g   0 160.450 160.450

Fiscaal hogere waardering per 31 december 2011     160.450

de voorziening voor latente belastingen is berekend 25 % van dit bedrag    40.113

 31 december 2011 31 december 2010

Stand begin boekjaar   51.628  64.654

Mutatie in het boekjaar   -11.515  -13.026

Stand per einde boekjaar   40.113  51.628
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7.3 vOORZIenIng IndIvIduele lOOPBaanOntWIKKelIng

 31 december 2011 31 december 2010

Stand begin boekjaar   19.453  23.848

Toevoeging in het boekjaar   4.538

Mutatie in het boekjaar   -2.700  -4.395

Stand per einde boekjaar   21.291  19.453

totaal voorzieningen   6.945.371  7.096.234

LANGLOPENDE SCHuLDEN

De langlopende schulden zijn als volgt samengesteld:

 31 december 2011 31 december 2010

Leningen overheid   599.731  609.162

Leningen kredietinstellingen   20.262.240  21.120.705

Waarborgsommen   70.616  72.463

totaal langlopende schulden   20.932.587  21.802.330

8.1 lenIngen OveRheId

Het verloop van de leningen overheid is als volgt:

 1 januari t/m 1 januari t/m

 31 december 2011 31 december 2010

Stand per 1 januari   618.120  626.629

af: Reguliere aflossingen   -8.958  -8.509

Stand per 31 december   609.162  618.120

In het komende boekjaar te betalen aflossing   -9.431  -8.958

     599.731  609.162
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8.2 lenIngen KRedIetInstellIngen

Het verloop van de leningen kredietinstellingen is als volgt:

 1 januari t/m 1 januari t/m

 31 december 2011 31 december 2010

Stand per 1 januari   21.936.872  22.713.972

bij: Nieuw opgenomen geldleningen   3.639.000

Af: Reguliere aflossingen   -4.436.042  -777.100

stand per 31 december   21.139.830  21.936.872

In het komende boekjaar te betalen aflossing   -877.590  -816.167

     20.262.240  21.120.705

Marktwaarde geldleningen

De nominale waarde van de geldleningen bedraagt per 31 december 2011 ¤ 21.748.992,–.

De marktwaarde van de geldleningen bedraagt per 31 december 2011 ¤ 22.262.887,–.

Het verschil tussen nominale waarde en marktwaarde bedraagt per balansdatum ¤ 513.893,–.

Rentevoet en aflossingssysteem

De gemiddelde rentevoet van de langer dan een jaar uitstaande leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt  

circa 4,67% (2010: circa 5,54%).

De leningen overheid en kredietinstellingen worden afgelost op basis van het annuïteitensysteem. Van de leningen o/g 

hebben vijf leningen een resterende looptijd van 5 jaar of korter. De overige geldleningen hebben een resterende looptijd 

van langer dan 5 jaar.

Er werden geen activa tot zekerheid gesteld voor ontvangen leningen.

Van het totaal der langlopende schulden vervalt een bedrag van circa ¤ 887.021 in het volgende boekjaar.
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8.3 WaaRBORgsOMMen

 31 december 2011 31 december 2010

Ontvangen waarborgsommen   44.260  46.643

Rente waarborgsommen   26.356  25.820

totaal waarborgsommen   70.616  72.463

Deze uit hoofde van de huurovereenkomst van huurders ontvangen waarborgsommen dienden als eerste zekerheid  

voor de voldoening van eventueel verschuldigde mutatiekosten en achterstallige huur.

Sinds 1 januari 2004 wordt door nieuwe huurders geen waarborgsom meer betaald bij afsluiten van het huurcontract.

De voor die datum van huurders ontvangen waarborgsommen worden uitbetaald c.q. verrekend bij beëindiging van het 

huurcontract.

De gemiddelde waarborgsom per woning bedraagt per 31 december 2011 ¤ 118,34 (31 december 2010: ¤ 124,71).

Aan de waarborgsommen is over de periode 1 januari t/m 31 december 2011 3% (2010: 3%) samengestelde intrest 

 toegevoegd. De waarborgsom inclusief rente wordt bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.

KORtlOPende sChulden

9.1 Schulden aan leveranciers

De specificatie is als volgt:

 31 december 2011 31 december 2010

Onderhanden werk nieuwbouw Choisyschool   235.885

Overige leveranciers   290.511  302.485

totaal schulden aan leveranciers   526.396  302.485
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9.2 sChulden aan OveRheId en KRedIetInstellIngen

 31 december 2011 31 december 2010

Aflossing geldleningen o/g komend boekjaar   887.021  825.125

totaal schulden aan kredietinstellingen   887.021  825.125

9.3 BelastIngen en PReMIes sOCIale veRZeKeRIng

 31 december 2011 31 december 2010

Te betalen Loonheffing   53.979  42.732

Te betalen Omzetbelasting   54.486  16.852

Te betalen Vennootschapsbelasting   -102.715  299.088

Pensioenpremies   9.942  10.531

totaal Belastingen en premies sociale verzekering   15.692  369.203

9.4 OveRIge sChulden

 31 december 2011 31 december 2010

Erfpacht complex 10 2e helft boekjaar   7.428  7.332

Te restitueren Waarborgsommen   833  657

totaal overige schulden   8.261  7.989

9.5 aangegane veRPlIChtIngen

 31 december 2011 31 december 2010

Verplichting verhuisvergoedingen complex 3 – Kievitlaan   3.830  5.712

totaal aangegane verplichtingen   3.830  5.712

9.6 OveRlOPende PassIva

 31 december 2011 31 december 2010

Nog niet vervallen rente   369.867  413.733

belastingdienst Huurtoeslag januari   24.216  23.982

Nog te verrekenen servicekosten huurders   84.826  47.400

Verplichting opgebouwde vakantierechten   19.374  10.870

Vooruitontvangen huur   33.517  39.447

Overige   60.807  44.800

totaal overlopende passiva   592.607  580.232
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nIet uIt de Balans BlIJKende veRPlIChtIngen
Belastinglatentie

Ter zake van het verschil in commerciële en fiscale waardering met betrekking tot materiële vaste activa is het volgende 

overzicht opgenomen.

Fiscaal Commercieel

Afschrijving MVA in exploitatie   44.605  1.407.602

Afschrijving MVA ten dienste van de exploitatie   68.878  79.101

totaal    113.483  1.486.703

Aangezien het erg onzeker is of de actieve belastinglatentie geheel of gedeeltelijk in de toekomstige jaren gerealiseerd 

zou kunnen worden, heeft er geen waardering van deze post plaatsgevonden.

Voorwaardelijke verplichtingen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Vanwege de door het Waarborgfonds gegarandeerde leningen met een oorspronkelijk bedrag van ¤ 30,7 miljoen,  

bestaat tot het teniet gaan van de vordering een nadere verplichting. Deze verplichting treedt in werking zodra het  

eigen vermogen van het Waarborgfonds daalt tot onder 0,25% van het door het Waarborgfonds gegarandeerde  

volume. Op dat moment kan bij de deelnemer pro rata parte op eerste aanzegging een bijdrage in dat vermogenstekort 

 ingevorderd worden. Ten aanzien van genoemde leningen zal dat bedrag ten hoogste ¤ 921.382 zijn (obligo).

Verplichtingen

Financiële verplichtingen, voortvloeiend uit erfpacht complex 10 t/m 31 december 2038. De jaarlijkse erfpachtcanon 

bedraagt ¤ 14.760 (prijspeil 2011) en wordt jaarlijks verhoogd met het huurverhogingspercentage zoals dat door het 

Ministerie van binnenlandse Zaken wordt voorgeschreven.
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toelichting op de winst- en verliesrekening 2011

BedRIJfsOPBRengsten
10.1 huuROPBRengsten

 2011 2010

Woningen en woongebouwen   4.698.946  4.629.689

Onroerende zaken, niet zijnde woningen   138.983  125.759

     4.837.929  4.755.448

Af: huurderving wegens leegstand   13.574  5.300

totaal huuropbrengsten   4.824.355  4.750.148

De toename van de huurderving wegens leegstand wordt grotendeels veroorzaakt doordat woningen in het te renoveren 

complex Dr. Schaepmanlaan langer leeg staan voordat ze opnieuw kunnen worden verhuurd.

De huurprijzen zijn bij aanvang van de exploitatie door de overheid vastgesteld. Daarna zijn zij onderworpen aan de 

overheidsvoorschriften inzake:

O  de algemene jaarlijkse huurverhoging

O  huurverhoging bij woningverbetering

De hogere huuropbrengst ten opzichte van het vorige boekjaar is als volgt te verklaren:

a. De algemene huurverhoging per 1 juli     54.863

b. Huurharmonisatie     13.042

c. Huurverhoging als gevolg van aanleg centrale verwarming enz.    0

d. In exploitatie nemen zaalruimte complex     17 14.576

totaal hogere huuropbrengst woningen,woongebouwen en vhe’s niet zijnde woningen   82.481

10.2 OPBRengsten seRvICeCOntRaCten

 2011 2010

Overige zaken, leveringen en diensten   376.013  413.489

Contributies   565  640

     376.578  414.129

Af: vergoedingsderving wegens leegstand   445  262

totaal Opbrengsten servicecontracten   376.133  413.867

De post Overige zaken, leveringen en diensten betreft vergoedingen welke de huurders boven de (netto-) huurprijs 

 betalen voor bijvoorbeeld warmtelevering, glasverzekering enz.

De vergoeding voor leveringen en diensten is gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten en wordt jaarlijks,  

indien noodzakelijk aangepast.
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10.3 OveRIge BedRIJfsOPBRengsten

 2011 2010

Vergoedingen voor algemeen beheer en administratie:

– Afsluiten huurcontract   1.600  1.380

– Administratiekosten woonvergunningen   3.133  2.912

– Overige algemeen beheeropbrengsten   75.099  73.445

– Dienstverlening VVE   2.820  3.187

– Verhuur Parochiezaal   4.190  22.102

– Opstelruimte telecom-apparatuur   10.775  10.637

Overige exploitatiebaten   14.403  59.067

totaal Overige bedrijfsopbrengsten   112.020  172.730

BedRIJfslasten
11.1 afsChRIJvIngen OP MateRIële vaste aCtIva*

 2011 2010

Vrijval herwaarderingsreserve uit hoofde van afschrijvingen   -393.555  0

Sociaal vastgoed in exploitatie   1.407.602  2.188.364

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie   79.101  63.510

totaal afschrijvingen op Materiële vaste activa   1.093.148  2.251.874

11.2 OveRIge WaaRdeveRandeRIngen vastgOedPORtefeuIlle*

 2011 2010

Afboeking onrendabele top renovatie Dr. Schaepmanlaan   0  7.199.858

Mutatie bedrijfswaarde complex 3 – Kievitlaan   26.922  0

Mutatie bedrijfswaarde complex 7 – Schermerslaan   765.759  0

Mutatie bedrijfswaarde complex 8 – De Clomp   345.756  0

Mutatie bedrijfswaarde complex 7 – Schermerslaan   860.601  0

Mutatie bedrijfswaarde complex 10 – Dahliastraat   169.594  0

Mutatie bedrijfswaarde complex 11 – Petronella van Seijstplaats  -49.793  0

Mutatie bedrijfswaarde complex 14 – Oranjerie   38.251  0

Mutatie bedrijfswaarde complex 15 – MariaOord   5.031  0

Waardeverandering commercieel vastgoed op basis van recente taxatie  184.096  81.000

totaal Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille   2.346.217  7.280.858

* Presentatie en waardering is gewijzigd in verband met presentatiewijziging.
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11.3 eRfPaCht

 2011 2010

R.K.Parochie St. Joseph    14.760  14.578

totaal erfpacht    14.760  14.578

De woningen van complex 10 zijn gebouwd op door de R.K. Parochie St. Joseph voor een periode van vijftig jaar  

(t/m 31 december 2038) in erfpacht gegeven grond. Het jaarlijks te betalen bedrag wordt steeds verhoogd met het 

 percentage van de minimale huursomstijging.

11.4 salaRIssen

 2011 2010

Salarissen    475.089  482.114

totaal salarissen    475.089  482.114

11.5 sOCIale lasten

 2011 2010

Sociale lasten (exclusief pensioenlasten)    65.201  58.191

totaal sociale lasten    65.201  58.191

11.6 PensIOenlasten

 2011 2010

Pensioenlasten    88.487  88.110

Nagekomen pensioenlasten 31.572 0

totaal Pensioenlasten    120.059  88.110

Aantal werknemers

Het aantal werknemers per ultimo boekjaar bedraagt in Fte :8,54 (in 2010 9,06).

De indeling is als volgt:

– administratief / beheer    2,99  2,72

– directie    2,44  2,34

– technisch    2,00  3,00

– algemene dienst    1,11  1,00

      8,54  9,06
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Voor de bezoldiging van de directeur/bestuurder van de R.K. Woningbouwvereniging kwam in 2011 een bedrag van 

92.749,– ten laste van de R.K. Woningbouwvereniging.

Voor de bezoldiging van commissarissen van de R.K. Woningbouwvereniging kwam in 2011 een bedrag van  

14.653,– ten laste van de R.K. Woningbouwvereniging.

De bezoldiging van directeur/bestuurder en commissarissen van de woningbouwvereniging is als volgt:

Naam Functie  Beloning Pensioenen

C.H. Schuurmans Directeur/bestuurder  78.163 12.786

mw. A.J. van der Weijden-Klinkers voorzitter RvC  4.641

G.C.M. Ruijs Vice-voorzitter RvC  3.920

W.M. de Groot Lid RvC  2.500

ir. I.E. Vermaas Lid RvC  3.592

totaalbedragen   92.816 12.786

Naam Functie  Onkostenvergoeding Totaal

C.H. Schuurmans Directeur/bestuurder  1.800 92.749

mw. A.J. van der Weijden-Klinkers Voorzitter RvC   4.641

G.C.M. Ruijs Vice-voorzitter RvC   3.920

W.M. de Groot Lid RvC   2.500

A.J. Roelofs Lid RvC  1.915 1.915

ir. I.E. Vermaas Lid RvC   3.592

totaalbedragen   3.715 109.317

11.7 lasten OndeRhOud

 2011 2010

Kosten klachten- / mutatieonderhoud   440.817  390.237

Kosten cyclisch onderhoud   733.574  613.550

totaal lasten onderhoud   1.174.391  1.003.787
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11.8 leefBaaRheId*

 2011 2010

Kosten wijkgericht werken   21.886  25.300

Kosten bewonerszaken   10.674  8.593

Overige kosten leefbaarheid   567  0

totaal leefbaarheid   33.128  33.893

11.9 lasten seRvICeCOntRaCten

 2011 2010

Verzekeringen   7.831  8.006

Kook- en stookgas   136.337  176.783

Schoonmaakkosten   78.731  77.112

Overige servicekosten   139.979  135.879

totaal lasten servicecontracten   362.878  397.780

De daling in de kosten voor kook- en stookgas wordt verklaard door het in 2011 fors lagere verbruik van kook- en stook-

gas. Dit wordt veroorzaakt doordat de wintermaanden in 2011 (januari, februari en december) beduidend zachter waren 

dan gebruikelijk en door de in 2008 genomen energetische maatregelen.

11.10 OveRIge BedRIJfslasten

 2011 2010

Directe kosten

belastingen   265.441  263.194

Verzekeringen   17.450  18.403

Contributie landelijke federatie   9.628  9.829

bijdrage Centraal Fonds   53.088  50.664

Overige exploitatiekosten   26.733  53.465

totaal directe kosten   372.340  395.555

Onder overige exploitatiekosten is een bedrag van 5.027,– verantwoord aan sponsorbijdragen. Het betreft hier 

 sponsoring van instanties die rechtstreeks verband houden met de doelgroep van R.K. Woningbouwvereniging Zeist, 

dan wel maatschappelijke instellingen welke een noodzakelijke functie in onze maatschappij vervullen.

 2011 2010

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten   32.477  34.481

totaal huisvestingskosten   32.477  34.481

 2011 2010

Kosten Raad van Commissarissen

Vergoedingen RvC   16.164  9.973

Aansprakelijkheidsverzekering RvC   5.376  5.268

     21.540  15.241

* Presentatie en waardering is gewijzigd in verband met presentatiewijziging.
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Overige personeelskosten

Overige personeelskosten   40.981  56.593

Toevoeging Voorziening individuele loopbaanontwikkeling   1.838  0

Totaal Overige personeelskosten   42.819  56.593

 2011 2010

Algemene kosten*

Exploitatiekosten inventaris en vervoermiddelen   26.210  24.800

Kantoorkosten   52.756  57.844

Advieskosten   30.063  32.948

Kosten accountant**   51.916  69.484

Kosten huuradministratie en automatisering   64.155  73.039

Kosten WoningNet   16.317  22.890

Kosten fusie met bouwvereniging Ons Huis   39.262  0

Overige algemene kosten   26.610  79.764

subtotaal   307.289  360.769

Nagekomen posten   -2.465  2.849

totaal Overige bedrijfslasten   774.000  865.488

* Presentatie en waardering is gewijzigd in verband met presentatiewijziging

** Toelichting kosten accountant:

 2011 2010

– Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening   24.395  29.299

– Totale honoraria voor andere controleopdrachten   5.854  0

–  Honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein

  Fiscale aangiften 14.487

  Overige fiscale adviezen 6.400

  Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein   20.887  40.185

– Totale honoraria voor andere niet-controlediensten   779  0

totaal kosten accountant   51.916  69.484
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12.1 OPBRengst effeCten

 2011 2010

Obligaties 7,5% Nederland 1993–2023   33.451  34.033

     33.451  34.033

Af: bewaar- en administratiekosten   749  726

totaal Opbrengst effecten   32.702  33.307

12.2 RenteBaten

 2011 2010

Financiële vaste activa

– Rente op te vorderen subsidie bWS   0  175

Liquide middelen

– Rentebaten liquide middelen   15.202  25.845

Overige rentebaten   2.930  0

totaal Rentebaten   18.132  26.020

12.3 Rentelasten

 2011 2010

Langlopende schulden

– Rente leningen overheid   32.737  33.056

– Rente leningen kredietinstellingen   1.125.551  1.236.053

– Rente waarborgsommen   2.063  2.066

totaal Rentelasten   1.160.351  1.271.175
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13.1 vennOOtsChaPsBelastIng

 2011 2010

Toelichting belastingen in de winst- en verliesrekening

De belasting op de winst kan als volgt worden gespecificeerd:

Acute belasting, last  0  -298.467

Latente belasting, bate  11.515  13.026

    11.515  -285.441

Vrijval belastingschuld Vpb 2006/2007  8.114

Vrijval belastingschuld Vpb 2009  292.588

totaal vennootschapsbelasting  312.217  -285.441

 2011 2010

Resultaat vóór belasting volgens jaarrekening   -1.943.836  -8.351.883

Fiscaal vrijgestelde resultaatbedragen  57.388  9.553.976

Tijdelijke waarderingsverschillen  1.575.056  14.035

Investeringsaftrek  -15.211  -2.530

     1.617.233  9.565.481

     -326.603  1.213.598

Toevoeging fiscale Herbestedingsreserve  326.603

Belastbaar bedrag  0   1.213.598

vennootschapsbelasting  0   -298.467

Het vigerende belastingtarief bedraagt 25,5%. De effectieve belastingdruk over 2011 bedraagt: 0,0%.

De hogere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door het effect van de fiscaal vrijgestelde resultaatbedragen  

en tijdelijke waarderingsverschillen. Door toepassing van investeringsaftrek wordt de belastingdruk verlaagd.

13.2 OPBRengst deelneMIngen

 2011 2010

R.K. Onroerend Goed Zeist b.V.  -173  -107

totaal Opbrengst deelnemingen  -173  -107

ResultaatBesteMMIng

 2011 2010

Jaarresultaat na belastingen  -1.943.836  -8.637.324

Waardeverandering ten laste van herwaarderingsreserve  -1.740.054  0

Resultaat ten laste van Overige reserve  -203.782  -8.637.324
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Kengetallen over de afgelopen 5 jaar per ultimo boekjaar

   2011 2010 2009 2008 2007

Gegevens woningbezit

Aantal verhuureenheden in exploitatie:

– Woningen / woongebouwen 845 845 845 845 828

– Garages / carports 50 51 51 51 51

– bedrijfsruimten 9 9 9 9 9

totaal aantal verhuureenheden in exploitatie 904 905 905 905 888

Gemiddelde verzekerde waarde per woning 88.000 93.500 93.100 85.400 85.100

Gemiddelde grondslag onroerende zaakbelasting  

per woning 193.000 193.700 193.400 184.700 182.900

Mutaties in het woningbezit

– Aantal opgeleverd - - - 17 -

– Aantal aangekocht - - - - -

– Aantal uit exploitatie - - - - -

– Aantal verkocht - - - - 24

– Aantal gesloopt - - - - -

Aantal woningen naar huurprijsklasse1

– Laag  139 150 157 95 169

– Overig 706 695 688 750 659

Kwaliteit

– Aantal reparatieverzoeken 1.120 1.148 1.102 1.118 1.103

– Aantal gevallen mutatieonderhoud 31 29 36 53 57

–  Aantal gevallen groot onderhoud  

en woningverbetering 2 15 4 164 14

– Totaal kosten onderhoud per woning 1.390 1.188 1.699 2.406 763

Prijs / kwaliteitsverhouding

– Gemiddeld aantal punten WWS 131,89 134,23 134,23 134,16 134,14

– Gemiddelde netto-huurprijs 5.535 5.445 5.397 5.338 5.161

Het verhuren van woningen

– Mutatiegraad 5,54 4,62 8,64 8,29 11,23

– Huurachterstand in % 0,54 0,65 0,63 0,62 0,65

– Huurderving in % 0,28 0,11 0,28 0,79 0,88
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Kengetallen over de afgelopen 5 jaar per ultimo boekjaar

   2011 2010 2009 2008 2007

Financiële continuïteit

– Solvabiliteit 33,7 27,8 38,3 22,8 24,2

– Liquiditeit 0,48 0,73 0,94 1,21 0,94

– Rentabiliteit eigen vermogen -12,8 -72,4 -10,8 -3,5 2,7

– Rentabiliteit vreemd vermogen 3,9 4,1 5,3 4,8 4,9

– Rentabiliteit totaal vermogen -1,7 -17,2 -0,9 2,9 4,4

– Interne financiering per woning 16.816 11.745 15.423 5.670 4.355

– Cash flow per woning -1.185 736 474 1.386 451

Balans en Winst- en verliesrekening

– Eigen vermogen per woning 17.962 14.124 18.169 8.989 9.496

– Totaal opbrengsten per woning 6.287 6.316 6.218 5.844 6.299

– Kapitaalslasten per woning 3.279 4.739 4.877 3.311 2.478

– Overige bedrijfslasten per woning 3.556 3.467 4.250 4.479 4.808

– Renteresultaat per woning 616 584 638 638 811

– Jaarresultaat per woning -2.300 -10.222 -1.956 -316 252

Personeelsbezetting

Aantal formatieplaatsen per 1.000 woningen gesplitst naar activiteiten:

– Algemene beheerzaken 2,9 2,8 2,2 3,2 2,2

– Verhuur- en bewonerszaken 1,1 0,9 0,9 2,2 1,2

– Financieel-economische zaken 2,6 2,3 2,3 2,4 2,4

– Onderhoud 2,4 3,6 2,4 3,4 2,4

– Algemene Dienst 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

Totaal formatieplaatsen per 1.000 woningen 10,1 10,7 10,1 10,0 10,0

Werkelijk aantal personeelsleden per 1.000 woningen 11,9 11,9 10,7 9,4 12,1
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OndeRteKenIng JaaRstuKKen 2011
Het bestuur van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het 

belang van de volkshuisvesting.

Aldus vastgesteld d.d. 2 mei 2012

Zeist,

Mr. C.H. Schuurmans

Directeur/bestuurder

Het besluit van het bestuur, om de jaarstukken 2011 vast te stellen, is door de Raad van Commissarissen in hun 

 vergadering van 2 mei 2012 goedgekeurd.

w.g.

Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers, voorzitter

De heer G.C.M. Ruijs, vicevoorzitter

De heer ir. I.E. Vermaas, lid

De heer A.J. Roelofs, lid

De heer ir. W.M. de Groot
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