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Over ons
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is opgericht in 1910  
en  bestaat daarmee ruim 100 jaar. De verworvenheden uit het   
verleden  worden gekoesterd, maar innovatieve zaken  
en  praktische  zaken voor de toekomst worden niet geschuwd.  
Met een  enthousiast, loyaal en  professioneel team van medewerkers  
is de R.K. Woningbouwvereniging springlevend.
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Plaats van vestiging: Zeist
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Directeur/bestuurder: Mr. C.H. Schuurmans

Het jaar 2012 kan nu – begin 2013 – worden gekenschetst als een 
bijzonder jaar, een jaar van grote veranderingen en aanstaande 
 wijzigingen van het gehele corporatiebestel. In de lente kon de sector 
zich opmaken voor een heffing van 800 miljoen euro.  
Het Regeerakkoord van Rutte 2 verhoogde de bijdrage tot ruim  
2 miljard euro. Inmiddels lijken de corporaties gezamenlijk 1,7 miljard 
euro te moeten bijdragen. Dit bedrag staat niet op zich. De redding 
van Vestia heeft geleid tot een saneringsheffing. Alles opgeteld zal 
ook de R.K. Woningbouwvereniging Zeist worden aangeslagen voor 
bijna 400 euro per woning per jaar. Wij hadden dit geld beter en liever 
 besteed aan onze doelgroep in Zeist. De gevolgen van de  heffingen 
zijn op langere termijn op dit moment nog lastig te overzien.  
Wij  beseffen ons dat de huidige economische crisis voor onze  huurders 
behoorlijke financiële gevolgen zal hebben. Wij wegen dit steeds 
mee in de besluiten die wij nemen. Toch biedt het huidig economisch 
 klimaat ook kansen. Zo verwachten wij aanbestedingsvoordelen op 
verschillende projecten te realiseren. Desondanks stellen wij alles 
in het werk om ons ambitieniveau voor de komende jaren op peil 
te  houden. We doen dit met een realistische visie zonder de zaken 
 ingewikkelder te maken dan ze zijn.

Deel 1 – Jaarverslag
Algemene gegevens

Verslag van het bestuur

Wij zijn er trots op dat wij in 2012 de routekaart voor de komende  
5 jaar van onze woningbouwvereniging hebben uitgestippeld.  
Samen met praktisch al onze stakeholders heeft ons nieuwe 
 ondernemingsplan het levenslicht gezien. Wij hebben dit document 
Voor Mensen en Wonen genoemd. In alle eenvoud geeft het weer waar 
wij onze focus leggen. En ook waar niet! Wij concentreren ons op 
de  ‘diensten voor het algemeen economisch belang’ en houden ons 
als een schoen maker bij onze leest: kwalitatief goede woningen ter 
 beschikking stellen aan mensen met een smalle beurs. Dat is in een 
dure gemeente als Zeist al een opgave op zich. Wij sluiten niet onze 
ogen voor de  middengroepen. Mensen met een inkomen tot  
¤ 45.000 kunnen ook op onze steun rekenen. Traditioneel voert de  
R.K. Woningbouwvereniging een behoudend financieel beleid.  
We nemen slechts aanvaardbare risico’s en zijn ons zeer bewust van 
onze maatschappelijke opgave, en handelen hier ook naar.

In mei zijn wij maatschappelijk gevisiteerd door Ecorys uit Rotterdam. 
Wij zijn er trots op dat we door de onafhankelijke beoordelings-
commissie als een kleine corporatie van grote waarde zijn 
 gekenschetst. We zetten ons in voor onze maatschappelijke taken,  
de leefbaarheid in de wijken en de specifieke doelgroepen. We moeten 
wel oppassen dat we ons ambitieniveau niet te hoog opvoeren.  

http://www.rkwbv.nl
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Onze corporatie wordt gewaardeerd met een ruime 7. Het rapport geeft 
 belangrijke handvatten voor de toekomst.

Op 1 juli is Bouwvereniging Ons Huis gefuseerd met onze corporatie. 
Een aanloop van een kleine twee jaren heeft uiteindelijk geleid tot 
de unanieme instemming van beide Algemene ledenvergaderingen. 
48 fraaie woningen in het centrum van Zeist, die bijna een eeuw zijn 
beheerd door de huurders en leden, gaan verder onder de vlag van de 
R.K. Woningbouwvereniging. Wij heten de huurders van Ons Huis van 
harte welkom in ons midden en zijn het (oud) bestuur en (oud) leden 
dank verschuldigd voor de zeer prettige samenwerking wat met een 
succesvolle fusie werd afgesloten.

Sinds jaar en dag werkt het bestuur van R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist samen met Huurderbelangenvereniging Prisma. De inzet en 
betrokkenheid van het Prismabestuur is zeer te prijzen. Omdat de 
zittingstermijn van het zittend bestuur ten einde liep is niet  alleen 
 gezocht naar een nieuw bestuur. De leden van Prisma is in een 
 bij zondere Algemene ledenvergadering ook om toestemming voor 
Prisma Nieuwe Stijl gevraagd. Meer dan vroeger zullen de huurders en 
leden worden gepeild via het internet en de e-mail. Begin 2013 is hier 
het vertrouwen over uitgesproken door de huurders. Wij kijken uit 
naar de voortzetting van de samenwerking met het nieuwe bestuur.

Onze corporatie heeft in 2012 veel meer dan alleen op de winkel 
 gepast. Samen met al onze huurders, bewonerscommissies en Prisma 
zijn tal van evenementen georganiseerd om de sociale cohesie in de 
buurt en met elkaar te vergroten. De traditionele nieuwjaars recepties, 
optredens van Zeister muziekgroepen en een gezellig samenzijn 
onder het genot van een hapje en een drankje zijn slechts enkele 
 voorbeelden. Het contact met de huurder is verder verstevigd en dat is 
van groot belang in deze roerige tijden.

Samen met de gemeente Zeist en onze collega corporaties is  overlegd 
op tal van onderwerpen. Zo is er is een constructieve bijdrage 
 geleverd aan de nieuwe Woonvisie voor Zeist. Wij zijn begonnen 
met de  onderhandeling voor een nieuwe prestatieovereenkomst 
met de  gemeente Zeist evenals een vernieuwing van het convenant 
wijkgericht werken. Beide stukken zullen in 2013 worden afgerond. 
Om woonfraude te voorkomen mogen de Zeister corporaties, onder 
voorwaarden, inzage hebben in bepaalde delen van de gemeentelijke 
basisadministratie. Het tot stand komen van het Hennepconvenant 
heeft in gevallen van wietplantages al geleid tot een verbeterde 
 samenwerking tussen  gemeente, politie en de corporatie.

‘Het contact met de huurder  
is verder verstevigd  
en dat is van groot belang  
in deze roerige tijden’
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De intensieve voorbereiding voor de renovatie in het Zomerkwartier 
heeft in 2012 tot belangrijke stappen geleid. Samen met de bewoners 
is in oktober de nieuwe Anne de Vrieslaan geopend. Een mijlpaal: 
het was een feest om samen met de bewoners dit mooie moment 
mee te maken. Wij zetten koers om in 2013 te starten met de nieuwe 
 woningen aan de Anne de Vrieslaan.
Het project Rozenheuvel heeft veel aandacht gekregen. Ondanks de 
vele wijzen waarop de rkwbv samen met haar partner naar de situatie 
heeft gekeken is er nog geen concrete stap gezet. Wij zijn intensief 
met de gemeente in gesprek om in het kader van de herstructurering 
van het centrum ook van dit deel van Zeist een aantrekkelijk stuk te 
maken.
Op de grens van de gemeente Zeist en de gemeente Soest ligt sinds 
jaar en dag het woonwagencentrum Beukbergen. Samen met de 
 collega corporaties is in 2012 veel overleg gevoerd over de toekomst 
van het woonwagenkamp. De rkwbv is bereid de sociale opgave die er 
ligt voor haar deel op te nemen. Het voornemen is dat de Kombinatie 
de ontwikkelende partij zal zijn die uiteindelijk eveneens de eigendom 
van het sociaal vastgoed zal overnemen.

Verslag van de Raad van Commissarissen

Algemeen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht houden op 
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woning-
corporatie en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. De Raad van 
Commissarissen houdt onder ander toezicht op:
W realisering van de doelstellingen van de corporatie;
W realisering van de volkshuisvestelijke opgaven;
W  strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de 

corporatie;
W  opzet en werking van interne risicobeheersing-  

en controle systemen;
W kwaliteitsbeleid;
W kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
W financieel beleid;
W naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
W governance ;
W risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

Als toezichts- en toetsingskader voor het uitoefenen van haar taken 
hanteert de Raad van Commissarissen:
W het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (bbsh);
W de Aedescode;
W de Governancecode voor Woningcorporaties van juli 2011;
W het bestuursreglement;
W het reglement van de RvC;
W  het door haar goedgekeurde ondernemingsplan met de daarin 

 opgenomen missie en strategieën;
W het jaarplan;
W de begroting en meerjarenbegroting;
W het Strategisch Voorraad Beleidsplan;
W het Treasury Statuut.

In deze laatste alinea wil ik graag de medewerkers bedanken voor hun 
grote inzet in 2012. Het was een roerig jaar waar oude en  vertrouwde 
gezichten plaatsmaakten voor een nieuwe generatie.  
Een jaar waar binnen de Raad van Commissarissen, conform het 
 rooster van aftreden, twee leden wisselden. Het is van grote waarde 
te constateren dat onze corporatie op elk niveau steeds weer nieuw 
talent, kennis en expertise aan zich weet te binden. De verbindende 
factor was steeds onze klant; de huurder een thuis bieden.

Zeist, 22 april 2013

Camiel Schuurmans
Directeur/bestuurder
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Voor haar toezichthoudende taak maakt de Raad van Commissarissen 
onder meer gebruik van de volgende informatie:
W de Management- en Kwartaalrapportages;
W de benchmarkanalyses van het Centraal Fonds Volkshuisvesting;
W voortgangsrapportages van projecten;
W afspraken met externe belanghebbenden;
W Managementletter van de accountant.

Dit toezichtkader is door de Raad van Commissarissen in 2012 
 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van 
 bestuursvoorstellen en de bewaking van de strategie tot realisatie van 
de corporatiedoelstellingen.

Taak en werkwijze
De Raad van Commissarissen was per 31 december samengesteld uit 
vijf leden. Een lid kan maximaal tweemaal voor een periode van vier 
jaar zitting hebben. Op 23 juni 2011 is het reglement op de nieuwe 
 zittingstermijn aangepast in die zin dat de Raad van Commissarissen 
heeft besloten vanaf 1 juli 2011 de nieuwe regeling te volgen.  
Het aanpassen van de statuten van de R.K. Woningbouwvereniging is 
thans in afwachting tot de ‘Herzieningswet’ definitief is geworden.

Elk lid van de Raad van Commissarissen is in staat om de hoofd-
lijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt tevens over de 
specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van 
zijn taak binnen zijn rol in het kader van de profielschets van Raad 
van Commissarissen d.d. november 2010 welke regelmatig wordt 
geactualiseerd.

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad 
van Commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk 
laten informeren door het bestuur en de accountant betreffende de 
(financiële) resultaten in relatie tot de beoogde doelen.
Daarnaast is, in het kader van die toezichthoudende taak van de Raad 
van Commissarissen in 2010/2011 afgesproken regelmatig een aspect 
met betrekking tot het financiële toezicht te benoemen.
In 2011 zijn de ‘interne beheersingsmaatregelen’ herijkt en deze zijn 
in 2012 verder geactualiseerd. In 2013 zullen alle financiële aspecten 
samenhangende met het personeel van de organisatie in kaart worden 
gebracht.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar het volgende 
ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er leeft in het 
speelveld van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist.

W  Regulier overleg (maandelijks) tussen de voorzitter en de Directeur/
bestuurder;

W Gesprekken met medewerkers van rkwbv;
W Regulier overleg met de huurdersbelangenvereniging Prisma;
W  De Raad van Commissarissen is gedurende dit verslagjaar 7 maal 

plenair bij elkaar geweest op 13 februari, 2 april, 2 mei, 20 juni, 
27 augustus, 22 oktober en 3 december. Geen van de leden van 
de Raad van Commissarissen is frequent afwezig geweest bij 
vergaderingen;

W  De ‘audit werkgroep’ (voor het eerst in 2012 ingesteld), heeft op  
3 april, in aanwezigheid van de Directeur/bestuurder, de Controller 
en de externe Accountant een auditvergadering  gehad ter 
voorbereiding van de reguliere vergadering van de Raad van 
Commissarissen op 2 mei 2012 waar de jaarrekening 2012 is 
 vast gesteld eveneens in aanwezigheid van de Directeur/bestuurder,  
de Controller en de externe Accountant;

W  Op 20 juni heeft de Algemene Ledenvergadering van de  
R.K. Woningbouwvereniging Zeist plaatsgevonden waarbij naast 
3 leden van de Raad van Commissarissen 8 stemgerechtigde leden 
aanwezig waren en 2 volmachten zijn afgegeven;

W  De Raad van Commissarissen heeft begin 2012 het ondernemings-
plan gevalideerd en aldus vastgesteld;

W  De leden van de Raad van Commissarissen hebben kennis  genomen 
van belangrijke publicaties van Aedes en de Vereniging voor 
Toezichthouders Woningcorporaties vtw;

W  De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van Vereniging van Toezichthouders 
Woningcorporaties vtw bijgewoond;

W  Enkele leden van de Raad van Commissarissen hebben het  
vtw lustrumcongres en workshops bijgewoond, georganiseerd  
door vtw en Baker Tilly Berk;

W  In het kader van de maatschappelijke visitatie is een delegatie 
van de Raad van Commissarissen geïnterviewd door Ecorys uit 
Rotterdam.

Belangrijkste besluiten:
W  Goedkeuring jaarverslag 2011 inclusief het volkshuisvestingsverslag 

en jaarrekening, de accountantsverklaring en diverse rapporten;
W  Goedkeuring van de begroting 2013 met meerjaren-prognoses  

2012–2020;
W Keuze accountant voor het jaar 2013.

Belangrijkste gespreksonderwerpen:
W Huurbeleid 2012;
W  Het Strategische Voorraadbeleid, kwaliteit van het woningbezit en 

energiebesparende maatregelen;
W Fusie met Bouwvereniging Ons Huis;
W Saneringsheffing (Vestiaheffing);
W  Waardering Sociaal Vastgoed in exploitatie tegen bedrijfswaarde en 

commercieel vastgoed tegen marktwaarde;
W  Consequenties ‘daeb’ (Dienst Algemeen en Economisch Belang)  

en ‘Niet daeb’ activiteiten;
W  Het solvabiliteitsoordeel/continuïteitsoordeel en de benchmark van 

het cfv en het prestatieoordeel van de Minister van Binnenlandse 
zaken;

W  De maatschappelijke opgaven in het algemeen en de 
 ontwikkelingen m.b.t. het Zomerkwartier, Rozenheuvel, 
Beukbergen, Choisywegschool in het bijzonder;

W  De relatie met de huurdersbelangenvereniging Prisma en de 
 bewoners (commissies).

Onafhankelijkheid
De Raad van Commissarissen is onafhankelijk en volgt in deze de in 
de Governancecode Woningcorporaties bepaling III 2.2 aangeduide 
criteria.
In 2012 is er geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige 
belangen waarbij leden van de Raad en of de directeur/bestuurder 
 betrokken waren.
In 2012 is er binnen de organisatie geen noodzaak geweest gebruik te 
maken van de ‘Regeling melding onregelmatigheden’.
Voor de organisatie geldt de integriteitscode met de klokkenluider-
regeling welke 11-01-2010 zijn vastgesteld en staan gepubliceerd en op 
de website van de R.K. Woningbouwvereniging.

Deskundigheid en samenstelling
Voor het aanstellen en herbenoemen van leden heeft de Raad van 
Commissarissen criteria bepaald waaraan het (op)nieuw te benoemen 
lid van de Raad moet voldoen. Deze zijn vervat in een profielschets, 
die is vastgesteld in 2010 en welke (onder andere bij wijzigingen in de 
regelgeving) wordt geactualiseerd.
Per 1 juli zijn in verband met reglementair aftreden van de heren  
G. Ruijs en I. Vermaas (na 8 jaar) in de Algemene Ledenvergadering van 
20 juni mevrouw N. Aalbers en de heer A. Hopmans benoemd tot lid 
binnen de Raad van Commissarissen.
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De verantwoordelijkheid voor de taken op het gebied van Audit, 
Selectie en Remuneratie wordt door de Raad van Commissarissen 
in gezamenlijkheid gedragen. Een werkgroep binnen de Raad van 
Commissarissen bereidt samen met externe accountant de Audit voor.
Op het gebied van Audit betekent dit het toezicht houden op de 
 werking van de interne risicobeheersing- en controlesysteem,  
de  financiële informatieverschaffing door de rkwbv, de naleving van 
aanbevelingen, opvolging van opmerkingen van de externe accountant 
en de relatie met de externe accountant.

De Directeur/bestuurder en de Raad van Commissarissen maken 
tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het 
functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en 
capaciteiten waarin de externe accountant fungeert.
In 2011 heeft de Raad van Commissarissen, na een periode van meer 
dan 12 jaar, besloten afscheid te nemen van Ernst & Young en voor 
de controle over het boekjaar 2012 is een nieuwe externe accountant 
Baker Tilly Berk aangesteld. De beoordeling zal opnieuw plaatsvinden 
in het jaar 2016.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed 
 bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse 
evaluatie van het bestuur. In 2012 is de samenstelling van het bestuur 
niet gewijzigd.
De afspraken gemaakt over het vaste salaris van de Directeur/ 
bestuurder zijn in 2011 aangepast aan de regelgeving conform  sector 
brede  beloningscode per 1 juli 2011. Het jaarinkomen is een vast 
 salaris  inclusief vakantietoeslag en emolumenten die hem rechtens 
toekomen.

Per 1 januari 2013 geldt Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (wnt). Deze wet kent een overgangs-
termijn van vier jaar en een aanpassingsperiode, indien noodzakelijk, 
van drie jaar. Dit impliceert dat per 1 januari 2017 een nieuwe toetsing 
van het jaarinkomen van de Directeur/bestuurder zal plaatsvinden.
Voor wat betreft het honorarium van de leden van de Raad van 
Commissarissen zal toetsing aan de regelgeving bij de eerstvolgende 
(her)benoeming na 1 januari 2013 plaatsvinden. De zittingstermijn van 
leden van de Raad van Commissarissen is 2 × 4 jaar.

Aan de Directeur/bestuurder is een pensioen toegezegd op basis 
van de bij de corporatie geldende pensioenregeling van Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (spw). De pensioenkosten 
worden gefinancierd door de rkwbv.

Waardering en betrokkenheid
De Raad van Commissarissen heeft in de afgelopen paar jaar met 
 toenemende bezorgdheid kennis genomen van de ontwikkelingen 
 binnen de wereld van de woningcorporaties en de (mogelijke)  gevolgen 
voor allen die dit op enigerlei wijze raakt waarbij ze vooral denkt 
aan alle bewoners/huurders maar niet in de laatste plaats ook aan 
 mede werkers en bestuurders.
De Raad van Commissarissen volgt de politiek en andere 
 ontwikke lingen op dit punt op de voet en zal, daar waar nodig, 
 adequaat  reageren en alles in het werk stellen om de doelstellingen 
van de  corporatie na te streven en de volkshuisvestelijke opgaven te 
 rea liseren binnen de mogelijkheden die rkwbv daartoe heeft.

De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van de 
 constructieve samenwerking met de Bewonersbelangenvereniging 
Prisma waarin de belangen van alle bewoners (commissies) 
 meegenomen worden.

De Raad van Commissarissen dankt de Directie en de mede werkers 
wederom voor hun inzet, betrokkenheid en energie die ze  hebben 
 geleverd bij de uitvoering van de doelstellingen van de  
R.K. Woningbouwvereniging Zeist en hoopt dat de samenwerking ook 
in de toekomst positief en constructief mag blijven.

Verklaring
De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van het 
 jaar verslag zoals dat door de Directeur/bestuurder is aangeboden en is 
 gecontroleerd door de externe accountant van Baker Tilly Berk.  
De Raad van Commissarissen hecht haar goedkeuring aan het 
 jaar verslag en dechargeert de Directeur/bestuurder voor het gevoerde 
beleid.

Voor akkoord:
22 april 2013, de Raad van Commissarissen

Mw. A.J. van der Weijden-Klinkers (voorzitter)
De heer A.J. Roelofs (vice-voorzitter)
Mw. N. Aalbers (lid)
De heer W. de Groot (lid)
De heer A.C.M. Hopmans (lid)

Raad van Commissarissen

Naam Benoeming Herbenoeming Aftreden Onafhankelijk**

Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers (geb. 1944), voorzitter  
en lid auditcommissie. Relevante (neven)functies:  
W Directeur-eigenaar bmo bv (sedert 1980)

2009 
 

Herkiesbaar 
2013 

  
 

Ja 
 

De heer G.C.M. Ruijs (geb. 1945), vice-voorzitter tot 01-07-2012. 
Relevante (neven)functies: 
W Gepensioneerd directeur Hotel, Theater figi Slot Zeist (2011) 
W Voorzitter Locatieraad Emmausparochie 
W Vice Voorzitter Zeister Ondernemersfederatie 
W Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zeist/De Bilt 
W Secretaris St. Pensionaat, St. Louis 
W Secretaris 4 en 5 mei comité Zeist

2004 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 
 

01-07-2012 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 
 

De heer A.J. Roelofs (geb. 1948), vice-voorzitter vanaf 01-07-21012  
en lid auditcommissie. Relevante (neven)functies: 
W Gepensioneerd directeur Sociale Werkvoorziening Zeist

2006 
 

2010 
 

2014 
 

Ja 
 

Mevrouw Mr. N.A. Aalbers (geb. 1967), lid. Relevante (neven)functies: 
W  2012–heden Senior Kandidaat Notaris Holland Van Gijzen,  

Den Haag, sectie onroerend goed (semi-publieke sector)
W 2011 lid Adviesgroep Stichting Papageno, Laren 
W  2006–2012 Kandidaat Notaris Van Doorne nv, Amsterdam,  

sectie Ondernemingsrecht (semi-publieke sector)

2012 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 

De heer Ir. W.M. de Groot* (geb. 1953), lid. Relevante (neven)functies: 
W Sinds 1976 stadsvernieuwing Utrecht, Rotterdam, Amsterdam 
W  Sinds 1985 zelfstandig adviseur stadsvernieuwing en stedelijke 

herstructurering
W  Opdrachten van gemeenten, corporaties en bewonersgroepen  

in diverse combinaties

2012 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 

De heer Ir. A.C.M. Hopmans* (geb. 1950), lid en lid Auditcommissie. 
Relevante (neven)functies: 
W Zelfstandig adviseur strategie en besturing organisaties 
W Penningmeester Voedselbank Zeist 
W Lid Bondsraad Consumentenbond en secretaris centrum-zuid 
W Adviseur Ondernemersklankbord 
W Oud directeur Operations & it ing Groep

2012 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 

De heer Ir. I. Vermaas (geb. 1953), lid. Relevante (neven)functies:  
W Lid programmaraad van het nirov

2004 2008 01-07-2012 Ja 

* Op voordracht van huurdersbelangenvereniging Prisma.

** Onafhankelijk conform de in de Governancecode aangeduide criteria in II.2.2.



16 17

Organisatie

Onze corporatie
De rkwbv is binnen de gemeente Zeist een actieve en klant gerichte 
corporatie met circa 1000 verhuurbare woningen, garages en 
 commerciële ruimtes. Als kleine speler tussen de grotere corporaties 
zien en benutten wij kansen voor (her)ontwikkeling en kwaliteits-
verbetering van ons bezit. De rkwbv draagt samen met haar partners 
bij aan een dynamisch Zeist door samen te werken aan het bereikbaar 
maken van wonen en het prettig leven in haar wijken te bevorderen.

Onze missie
Goede huisvesting verzorgen voor mensen die dat niet zelfstandig 
kunnen organiseren. Met aandacht voor de mens, de kwaliteit van 
wonen den de woonomgeving, keuzevrijheid, betaalbaarheid en 
duurzaamheid.

Wij hebben oog voor de mens, zijn woning en leefomgeving.  
Wij zetten in op kwaliteit en behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 
Wij werken samen, zijn zelfstandig en maken bedrijfseconomisch 
 verantwoorde keuzes. Dit doen wij op eigen wijze teneinde de 
 financieel minder daadkrachtige groepen in Zeist een goede woning  
te bieden.

Onze visie
De gemeente Zeist is ons werkgebied. Wij kennen Zeist en zijn 
 bewoners. De jarenlang zorgvuldige opgebouwde band willen we 
behouden en versterken. Zeist is een van de meest aantrekkelijke 
plaatsen in Nederland. De centraal landelijke ligging, het hoge 
voor zieningsniveau en de schitterende natuur zijn slechts enkele 
 argumenten waarom je in Zeist wilt wonen. Deze aantrekkingskracht 
heeft een grote woningbehoefte gecreëerd. Het aanbod van woningen 
loopt niet in pas met de vraag, hetgeen Zeist tot een van de duurste 
gemeenten van Nederland heeft gemaakt. Door deze schaarste  komen 
voornamelijk de kwetsbare groepen moeilijk aan een betaalbare 
 woning. Wij blijven deze doelgroep bedienen. Dat doen we al ruim  
100 jaar. Proactief en samen met onze partners.

In onze visie staan de bewoners – de mensen – centraal. Voor hen doen 
we het. Professioneel maar met hart en ziel. We bieden kwalitatief 
goede woningen aan in een mooie en sociaal veilige leefomgeving.  
Een woning aanbieden vinden wij niet genoeg. Wij gaan in gesprek 
met mensen en zorgen ervoor dat buren met elkaar in gesprek komen 
en blijven. Mensen moeten prettig kunnen wonen: je huis moet  
je thuis zijn.

Ondanks dat een huis een middel is tot een doel is, moet ook het 
middel van goede kwaliteit zijn. Wij zullen in de meest voorkomende 
situaties instandhouding en duurzame verbetering van ons huidig 
bezit verkiezen boven sloop en nieuwbouw. Bij nieuwe ontwikkelingen 
moet voldaan zijn aan de hoge eisen van duurzaamheid en energie-
zuinigheid. Wij blijven ons profileren op het behoud van waardevolle 
historische panden in Zeist.

De financiën zijn niet van ondergeschikt belang. Degelijk financieel 
beleid en risicomanagement zijn voorwaarden voor het bereiken van 
onze maatschappelijke doelen. Integriteit staat bij ons hoog in het 
vaandel.

Personeel
Met een klein team van medewerkers (8,28 fte) stellen wij de  mensen 
en het wonen centraal. Door de fusie met Bouwvereniging Ons 
Huis bedient hetzelfde team nu meer wooneenheden, hetgeen een 
 efficiency oplevert op personeel van circa 6%. We zijn betrokken 
en benaderen een ander zoals wij zelf benaderd willen worden: 
hulp vaardig met oprechte  interesse. In 2013 verwachten wij geen 
 wijzigingen in het aantal fte’s.

Beleid 2013 en verder
In 2012 hebben wij ons ondernemingsplan tot 2017 geschreven en 
 vastgesteld. Een aantal punten zijn hieronder kort weergegeven:
W Versterken bewonersparticipatie op complexniveau;
W  Bevorderen van sociale samenhang in en rond onze complexen  

en bestrijding van overlast;
W Sturen op verbeteren klanttevredenheid;
W Voeren van een sociaal huurprijsbeleid;
W Doorstromen bevorderen/scheef wonen aanpakken;
W Verduurzaming van het bezit;
W  Levensduurverlenging als uitgangspunt nemen bij renovatie/

grootonderhoud;
W Sturen op woonlasten;
W  Een gezond evenwicht creëren tussen de maatschappelijke 

 doelstelling en traditionele bedrijfsvoering: een sterk financieel 
sturingskader en risicobeheersing;

W Afstemmen hr-beleid op de ambities van de organisatie.

‘Wij hebben oog voor de mens, zijn woning en leefomgeving.  
Wij zetten in op kwaliteit  
en behoud van cultuurhistorisch erfgoed.  
Wij werken samen, zijn zelfstandig  
en maken bedrijfseconomisch  verantwoorde keuzes’
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Huurgrenzen (aantal woningen)
Goedkoop = tot ¤ 366,37 119
Betaalbaar = ¤ 366,37 tot ¤ 561,98 628
Duur = ¤ 561,98 tot ¤ 664,66 130
Vrije sector = vanaf ¤ 664,66 16
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Volkshuisvestingsverslag

Het volkshuisvestingsverslag 2012 geeft weer hoe R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist invulling heeft gegeven aan de zes prestatievelden 
 zoals deze genoemd zijn in het Besluit Beheer Sociale Huursector 
(bbsh).

Het betreft hierbij de volgende prestatievelden:
1. Het bij voorrang passend huisvesten van de primaire doelgroep;
2. Het kwalitatief in stand houden van het woningbezit;
3. Het betrekken van de huurders bij beleid en beheer;
4. Het waarborgen van de financiële continuïteit;
5. Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten;
6. Bijdrage aan de combinatie wonen en zorg.

In dit hoofdstuk verantwoorden wij deze wettelijke prestatievelden 
specifiek.

1. Het bij voorrang passend huisvesten  
van de primaire doelgroep
Een van de kernpunten in het overheidsbeleid ten aanzien van de 
 sociale huursector is dat sociale verhuurders hun woningen bij 
 voorrang dienen te verhuren aan personen die vanwege hun  inkomen 
of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij 
het vinden van passende huisvesting. De overheid heeft bepaald 
wie de primaire doelgroep is: het huishouden met een belastbaar 
 jaar inkomen van maximaal ¤ 34.085,–.

Samenstelling woningvoorraad
De samenstelling van de voorraad is een middel tot het doel.  
Dit middel is als gevolg van de fusie met Ons Huis met 48 eenheden 
toegenomen. Voor het overige hebben geen mutaties plaatsgevonden. 
Aan het eind van 2012 bezat R.K. Woningbouwvereniging Zeist  
893 woningen (zie de tabel op de volgende pagina).

Samenstelling woningvoorraad

Woningtype Aantal 2012 Aantal 2011

Eengezinswoningen 290 242
Seniorenwoningen 58 58
Appartementen 543 543
Garages 20 20
Carports 30 30
Overige woongelegenheden:   
(Laan van Beek en Royen en Voorheuvel) 2 2

Locatie Aard Aantal

Dr. Schaepmanlaan Bedrijfsruimte 2
Couwenhoven Gebruiksruimtes 3
MariaOord Kantoor + zaal 2
Hortensialaan 32 bso 1
Choisyweg Kinderdagverblijf + bso 1

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft daarnaast de volgende 
 (bedrijfs)ruimten in exploitatie:
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Aangekocht bezit
De toename van de voorraad is, zoals beschreven, het gevolg van de 
juridische fusie met ‘Ons Huis’.

Betaalbaarheid van de voorraad
De woningvoorraad per 31 december 2012 is naar huurprijsklasse in 
onderstaande tabel weergegeven. De verschuiving in de verschillende 
klasse in vergelijking met 2011 is toe te schrijven aan de toepassingen 
van huurharmonisatie bij mutatie en de toevoeging door de fusie met 
Ons Huis.

Het valt op dat vrijwel de gehele voorraad behoort tot de categorie 
‘goedkoop’ of ‘betaalbaar’. Daarmee kunnen wij de primaire doelgroep 
zoals gedefinieerd in het bbsh uitstekend bedienen. De gemiddelde 
kale maandhuur kwam uit op ¤ 474,38 (2011: ¤ 461,24). Het gemiddelde 
huurprijsniveau bedroeg 65,2% van maximaal redelijk (2011: 75,1 %).  
De aanzienlijke daling van het gemiddelde huurprijsniveau van 
 maximaal redelijk komt doordat de maximale redelijke huur die wij 
mogen hanteren is gestegen. Per 1 januari 2012 worden de energie-
labels  gehanteerd in de maximaal redelijke huur en worden er tevens 
schaarste punten toegekend, de zogenaamde Donner-punten.  
Het streefhuurbeleid in de bestaande voorraad is vastgesteld op  
90% van maximaal redelijk voor de bestaande woningvoorraad.

In onderstaande tabel is dit schematisch weergegeven.

Sloop/woningonttrekking
In 2012 zijn geen woningen gesloopt of onttrokken aan de woning-
voorraad. De hoogwaardige renovatie van de Dr. Schaepmanlaan gaat 
vanaf 2014 in uitvoering.

Actief woningzoekend
In 2012 waren er in de gemeente Zeist 5193 mensen die actief 
 reageerden op het woningaanbod. Dit is beduidend lager dan in het 
voorafgaande jaar waar 5969 mensen reageerde op het woningaanbod. 
Actief woningzoekende wil zeggen dat men minstens eenmaal heeft 
gereageerd op een woningadvertentie. Dit is in lijn met het landelijke 
beeld dat aangeeft dat er weinig verhuisbewegingen zijn.

Statushouders
In 2012 zijn er 3 woningen beschikbaar gesteld aan statushouders.  
Dit is conform de afspraken met de gemeente Zeist. Statushouders, 
ook wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd, hebben 
na vergunningverlening recht op huisvesting in reguliere woonruimte. 
Dat is de start van hun integratie in de Nederlandse samenleving. 
Vanuit hun woning gaan zij op zoek naar werk en scholing en kunnen 
zij actief gaan deelnemen aan de maatschappij.

Beter Wonen
Voor sociaal kwetsbare mensen is het een grote stap om vanuit de 
 ambulante zorg (zoals ggz, reclassering, jeugdzorg, verslavingszorg 
en vrouwenopvang) zelfstandig te gaan wonen. De combinatie van 
een  eigen woning met begeleiding op maat werkt in de praktijk 
 uitstekend. In 2012 hebben wij 1 woning verhuurd via het Beter Wonen 
concept.

Vrijgekomen woningen
In het jaarverslag zijn in de bestaande sociale woningvoorraad van  
de R.K. Woningbouwvereniging Zeist 37 woningen gemuteerd. Dit is  
een daling van 22% ten opzichte van 2011. De mutatiegraad komt  
daarmee uit op 4,1%. Ook hier zien we – conform landelijk beeld – dat 
het  aantal verhuisbewegingen blijft afnemen wegens een woning-
markt die ‘op slot zit’.

De toewijzing van de woningen is gebaseerd op de  verhouding 
tussen inkomen en woonlasten, zoals vastgelegd in de 
Huisvestingsverordening van de regio Utrecht (bru).

In het overzicht op de volgende pagina is de toewijzing naar inkomen 
weergegeven.

Huurgrenzen Aantal 2012 Aandeel 2012 Aantal 2011 Aandeel 2011

Goedkoop (tot ¤ 366,37) 119 13,3% 163 19,2%
Betaalbaar (¤ 366,37 – 561,98) 628 70,3% 548 65,0%
Duur (¤ 561,98 – 664,66) 130 14,6% 118 13,9%
Vrije sector (vanaf ¤ 664,66) 16 1,8% 16 1,9%
Totaal 893 100,0% 845 100,0%

Verkoop huurwoningen
R.K. Woningcorporatie Zeist heeft in 2012 geen woningen verkocht.  
Dit is conform het beleid waarin opgenomen staat dat er, vooralsnog, 
geen woningen worden verkocht.

Nieuwbouw
In 2012 zijn geen nieuwe woningen opgeleverd. Wel is de  
R.K. Woningbouwvereniging bezig met de renovatie en nieuwbouw 
van Dr. Schaepmanlaan. Wij hopen eind 2013 te starten met de eerste 
bouwfase.

‘Wij blijven het  
belangrijk vinden  
dat er goede  
huisvesting is  
voor mensen  
die dat niet zelfstandig 
kunnen organiseren.  
Met aandacht  
voor de mens,  
de kwaliteit van wonen  
en de woonomgeving, 
keuzevrijheid  
en betaalbaarheid’
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Uit dit overzicht blijkt dat er weinig mutaties hebben plaats gevonden 
in het goedkopere segment. 75% van de totale mutaties hebben 
plaatsgevonden in de huurklasse boven de ¤ 561,98.

In 2012 wordt de primaire doelgroep gevormd door huishoudens met 
een belastbaar huishoudinkomen tot ¤ 34.085,– per jaar. Van alle 
toewijzingen in de sociale sector moet in 2012 minstens 90% gedaan 
zijn aan deze primaire doelgroep. In 2012 zijn alle vrijgekomen sociale 
huurwoningen toegewezen aan de primaire doelgroep. De midden-
inkomens konden gebruik maken van een van onze vrije sector 
 woningen. Dit is in 2012 één keer voorgekomen.

2. Het kwalitatief in stand houden van het woningbezit
Door te investeren in onderhoud wil R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist dat haar woningbezit nu en straks bouwkundig in goede staat 
 verkeert. De rkwbv heeft al haar planmatig onderhoud uitgevoerd.  
De totale onderhoudslast fluctueert als gevolg van ons relatief klein 
bezit maar ligt onder het landelijk gemiddelde. Toch is de kwaliteit van 
het vastgoed goed op orde.

Het bouwkundig onderhoud is onder te verdelen in niet-planmatige 
werkzaamheden en planmatige werkzaamheden. In 2012 waren de 
 uitgaven voor het onderhoud als volgt verdeeld (2011 excl. Ons Huis):Toewijzing naar inkomen (periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012)

Soort onderhoud
Soort huishouden Huurklasse  

< 366,37
Huurklasse  

366,37–561,98
Huurklasse  

> 561,98
Primaire 

doelgroep  
< 34.085,–

Eenpersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < 21.625 1 4 6 11
Jonger dan 65 jaar, inkomen > 21.625 0 3 9 12
65 jaar of ouder, inkomen < 20.325 0 1 1 2
65 jaar of ouder, inkomen > 20.325 0 0 0 0
Tweepersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < 29.350 0 0 1 1
Jonger dan 65 jaar, inkomen > 29.350 0 0 1 1
65 jaar of ouder, inkomen < 27.750 0 0  0
65 jaar of ouder, inkomen > 27.750 0 0 0 0
Drie- en meerpersoons     
Jonger dan 65 jaar, inkomen < 29.350 0 0 8 8
Jonger dan 65 jaar, inkomen > 29.350 0 0 2 2
65 jaar of ouder, inkomen < 27.750 0 0 0 0
65 jaar of ouder, inkomen > 27.750 0 0 0 0
Totaal 1 8 28 37 

Soort onderhoud (× ¤ 1.000,–) 2012 2011 Meer/minder

Klachtenonderhoud 279 273 6
Contractonderhoud 96 74 22
Mutatieonderhoud 161 94 67
Subtotaal niet planmatig onderhoud 536 441 95
    
Planmatig onderhoud 460 734 -274
Subtotaal planmatig onderhoud 460 734 -274
    
Totale lasten Onderhoud 996 1.174 -178
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Niet planmatig onderhoud
Tot het niet-planmatig onderhoud behoren klachtenonderhoud, 
 contractonderhoud en mutatie-onderhoud. In totaal is er ongeveer  
¤ 400.000 gebudgetteerd. In 2012 is het budget met circa ¤ 130.000 
overschreden, dit ondanks de daling van mutaties met 22%.  
De  budgetoverschrijving is toe te schrijven aan de hoge kosten van het 
in 2012 uitgevoerde mutatieonderhoud in de complexen Verzetslaan  
en Bouwvereniging Ons Huis.

Planmatig onderhoud en overige besparende maatregelen
In 2012 is met het planmatig onderhoud ongeveer ¤ 49.750 uitgegeven 
aan energiebesparende maatregelen te weten het vervangen van de 
cv-ketels in complexen Dahliastraat, P. van Seystplaats, Oranjerie, 
MariaOord en Verzetslaan.

3. Het betrekken van huurders bij beleid en beheer
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist hecht veel waarde aan de 
 inbreng van onze bewoners! Dit doen wij op verschillende  manieren. 
Allereerst door periodiek overleg met onze huurdersorganisatie 
 genaamd Prisma. Op wijkniveau en complex niveau zetten we in op 
de oprichting en instandhouding van actieve bewonerscommissies. 
Door de omvang van onze woningbouwvereniging is het voor ons voor 
de handliggend om op een persoonlijke manier met onze bewoners in 
gesprek te gaan.

Prisma
Prisma is de belangenorganisatie van huurders waarmee de  
R.K. Woningbouwvereniging Zeist periodiek overleg voert. Om het 
werk van Prisma mogelijk te maken levert de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist een financiële bijdrage, biedt zij faciliteiten als 
 vergaderruimte en kopieermogelijkheden. Door de samenwerking met 
Prisma worden de huurders tijdig in de gelegenheid gesteld om zich 
uit te spreken over beleid en beheer.
In 2012 is samen met Prisma gekeken naar een nieuwe structuur voor 
de huurderbelangenvereniging. Een structuur die beter past bij de 
 eisen van een moderne samenleving. In de nieuwe structuur wordt 
het bestuur gevormd door een kerngroep. De kerngroep zit vier keer 
per jaar aan tafel met de R.K. Woningbouwvereniging. Deze groep 
bekijkt welke onderwerpen voor huurders belangrijk zijn. Vervolgens 
 organiseert zij een digitale meningspeiling en/of een bewonersadvies-
groep. De uitkomsten daarvan bespreekt zij met de directie van de 
woningbouwvereniging. Een vaste groep huurders vormt het digitale 
huurderspanel. Zij ontvangen een aantal malen per jaar via e-mail een 
enquête met vragen over een onderwerp dat voor huurders  belangrijk 

is, zoals energiebesparende maatregelen, aanpak van de woon-
omgeving of de klachtafhandeling.
Wanneer huurders voor een korte periode mee willen praten over een 
specifiek huurdersonderwerp dan kan dat via de Bewoners Advies 
Groep (bag).
Een bag komt twee tot drie keer bij elkaar onder leiding van een 
 deskundige en brengt een (huurders)advies uit aan de woningbouw-
vereniging. Daarna wordt de bag opgeheven.

In 2012 is natuurlijk ook regulier overleg gevoerd met Prisma en zijn 
veel onderwerpen in deze overleggen aan de orde geweest. Vastgesteld 
zijn het Zav-beleid, het strategisch voorraad beleid, het huurbeleid 
en de begroting 2012. Samen met de twee andere Zeister corporaties 
en hun huurdersbelangenverenigingen is het basis sociaal statuut 
 gerealiseerd. Daarnaast is op voordracht van Prisma een nieuw lid 
Raad van Commissarissen benoemd. Als laatste hebben we de voort-
gang van projectontwikkeling besproken.

Bewonerscommissies
Naast actief overleg met Prisma heeft de R.K. Woningbouwvereniging 
veelvuldig overleg met haar bewonerscommissies. De bewoners-
commissies onderhouden binnen hun wijken (waar nodig ondersteund 
door onze sociaal opzichter) contacten met andere organisaties voor 
wat betreft Wijkgericht Werken. Met de bewonerscommissies overlegt 
de sociaal beheerder over zaken die van belang zijn voor alle bewoners 
in een buurt of woongebouw. Denk daarbij aan zaken als service-
kosten, leefbaarheid en veiligheid of onderhoud aan de woning.  
Ook worden er leuke evenementen met of door de bewoners-
commissie georganiseerd. Een voorbeeld van zo’n jaarlijks terug-
kerend evenement is de nieuwjaarsborrel. Ook werd in 2012 voor de 
tweede keer een bedanksessies georganiseerd voor onze bewoners-
commissies, dit om iedereen te bedanken voor de belangenloze inzet. 
Tevens zijn er diverse barbecues georganiseerd en hebben de bewoners 
van onze ouderencomplexen genoten van een jaarlijks uitje.

Eind 2012 telden we 8 actieve bewonerscommissies, waarmee 
we  gemiddeld 3 keer per jaar in gesprek zijn. We streven ernaar 
dat eind 2013 minimaal 10 complexen beschikt over een actieve 
bewonerscommissie.
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Ook informeert de R.K. Woningbouwvereniging haar huurders zo goed 
mogelijk over haar beleid en activiteiten. Deze informatieverstrekking 
gebeurt aan de hand van diverse brochures, via informatiebrieven over 
projecten, via de website en het infomagazine dat periodiek verschijnt.

Geschillencommissie
De gezamenlijke geschillenadviescommissie van de Zeister corpo-
raties, beoordeelt geschillen tussen individuele huurders of huurders-
organisaties en een woningcorporatie of een van haar medewerkers, 
over de wijze waarop een klacht is behandeld. In 2012 zijn in totaal  
4 klachten door de commissie ontvangen, waarvan 1 ontvankelijk is 
verklaard. Geen van de klachten had betrekking op de rkwbv.

4. Het waarborgen van financiele continuïteit

Algemeen
Een belangrijk prestatieveld is het waarborgen van financiële 
 continuïteit. Financiële continuïteit is de mate waarin een  organisatie 
in staat is aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te 
voldoen.

Onze corporatie voert een behoudend financieel beleid. Dit is 
traditioneel verankerd met onze bedrijfsvoering en is in het 
Ondernemingsplan 2012–2017 Voor mensen en Wonen nadrukkelijk 
 opgenomen. Focus op risicobeheersing maakt hier een belangrijk 
onderdeel vanuit. Dit begint bij een goede informatievoorziening 
op elk niveau. Management, bestuur en Raad van Commissarissen 
 beschikken over complete en juiste informatie. Alleen dan kan een 
goede afweging worden gemaakt. Voorts is door de aan stelling 
van een part-time controller een belangrijke stap gezet in de 
 professionalisering van de interne controlemechanismen. Door het 
 gebruik van benchmarks, kengetallen, verschillende voortgangs-
rapportages van zowel de corporatie zelf als van de projecten die wij 
voeren, kan strakke regie worden gevoerd en zijn degelijk afgewogen 
besluiten een logisch gevolg. Uiteraard geldt dit ook voor de jaarlijkse 
begroting en de verantwoording in de jaarrekening.
De R.K. Woningbouwvereniging zorgt er voor dat bij elk majeur  besluit 
een uitgebreide risico-analyse wordt gepresenteerd.  
Interne beheersings maatregelen en de administratieve organisatie 
worden periodiek getoetst en waar nodig worden zij aangepast.

Het effect wat wij hiermee beogen te sorteren is enerzijds het 
 waarborgen van de financiële, bedrijfseconomische continuïteit en 
 anderzijds het creëren van maatschappelijk draagvlak. Het verheugt 
ons te constateren dat dit, in het in 2012 uitgebrachte visitatierapport 
door Ecorys, ook wordt erkend.

De vermogenspositie van rkwbv is gezond en de reguliere  exploitatie 
is positief. De financiële continuïteit op korte termijn is daarom 
 gewaarborgd. Ondanks de economische teruggang heeft de rkwbv de 
financiën voor nu en de toekomst op orde.

Analyse jaarresultaat
Het jaarresultaat in 2012 is ¤ 985.161 positief (in 2011 was dit ¤ 2.129.210 
negatief). De voornaamste oorzaak hiervan is gelegen in de post 
 overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille. Die was in 2011  
¤ 2,2 miljoen negatief en in 2012 ¤ 0,6 miljoen positief. Dit verschil 
van ¤ 2,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door aanpassingen in 
de onderhoudsbegroting waaruit een hogere bedrijfswaarde voort-
vloeit van ¤ 1,2 miljoen en de in gebruikname van een nieuw complex 
 waarvan de bedrijfswaarde ¤ 1,6 miljoen hoger is dan het geïnvesteerde 
bedrag.
Op basis van een conservatieve begroting verwachten wij in 2013 
een resultaat die om en nabij het niveau is van 2012. Hierbij kon 
geen  rekening worden gehouden met de verhuurdersheffing en de 
ge differentieerde huurverhoging. In de periode tussen vaststelling 
begroting 2013 en het jaarverslag 2012 was de wetgeving nog niet van 
kracht.

Eigen Vermogen
Na verwerking van het resultaat bedraagt het eigen vermogen  
¤ 17.225.131. Een belangrijk deel van het eigen vermogen wordt 
 gevormd door de herwaarderingsreserve (¤ 16,8 miljoen), dit is nog niet 
gerealiseerde winst.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen  vermogen 
en het totale vermogen. Een solvabiliteit boven de 25% geeft 
 voldoende zekerheid om onverwachte tegenvallers op te vangen.  
In 2012 bedroeg de solvabiliteit 35,2% (2011: 31,7%). De verwachting is 
dat de solvabiliteit in 2013 zich zal verhouden tot de solvabiliteit 2012.

Samenstelling  
woningvoorraad 2012
Eengezinswoningen 290
Seniorenwoningen 58
Appartementen 543
Garages 20
Carports 30
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Buurtbeheer
De sociaal opzichter is er voor het belangrijke persoonlijk contact 
 tussen onze huurders en de woningbouwvereniging. De inter venties 
zijn divers, maar altijd mens- en oplossingsgericht. Zo wordt er 
 bemiddeld bij grotere of kleinere conflicten tussen huurders, voordat 
buurtbemiddeling wordt ingeschakeld en bij overlastgevallen worden 
partijen weer tot elkaar gebracht. Huurders met psychische  problemen 
worden op zorgvuldige wijze in direct contact gebracht met pro-
fessionele hulpverleners en wordt er een bezoek gebracht aan mensen 
met betalingsproblemen. Wij ervaren de rol van de sociaal opzichter 
als een van onze succesfactoren.

Op de Couwenhoven-flats vindt wekelijks een spreekuur plaats door 
de huismeester van dit complex.

Sponsorbeleid
Wij sponsoren (voor beperkte bedragen) vooral lokale maatschappe-
lijke instanties of initiatieven zonder winstoogmerk met bevordering 
van de leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn: Samen voor Zeist, de 
voedselbank en Stichting Kerk en Samenleving.

6. Bijdragen aan de combinatie wonen en zorg
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist vindt dat haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid niet ophoudt bij het verhuren en onderhouden 
van woningen. Een deel van onze (toekomstige) huurders heeft niet 
alleen belang bij bijvoorbeeld een aangepaste woning, maar ook bij 
voorzieningen op het terrein van welzijn en zorg. Wij denken daarbij 
niet alleen aan senioren of mensen met een lichamelijke beperking. 
Ook (begeleid) wonen van mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben bij het zelfstandig wonen is een aandachtsveld.

De R.K. Woningbouwverenging exploiteert 105 woningen, verdeeld 
over 5 complexen, die speciaal bedoeld zijn voor ouderen die zelf-
standig willen blijven wonen. In de 10-flat van Couwenhoven bevindt 
zich een woongroep voor ouderen. De woongroepleden wonen tussen 
de overige bewoners in de flat. Toewijzing van woningen geschiedt, 
met toestemming van de gemeente, buiten het woonruimte-
verdelingsysteem om. Er is een 4-kamerwoning ingericht als 
 ontmoetingsruimte in de Couwenhoven flat.

Het complex De Driest, bestaande uit 17 woningen, wordt verhuurd 
aan stichting Reinaerde. Speciale zorg wordt daar verleend aan 
 mensen met een geestelijke beperking.

Vanaf 2010 wordt in het Wijkservicepunt Noord diverse zorg-, 
 welzijns- en comfortdiensten aangeboden. Een wijkservicepunt is 
een  ontmoetingspek waar diverse maatschappelijke organisaties hun 
diensten en activiteiten aan de wijkbewoners aanbieden.  
Het opzetten van wijkservicepunten is een samenwerkingsverband 
tussen Zorggroep Charim, de woningcorporaties in Zeist, Abrona, 
MeanderOmnium en de gemeente Zeist. Tot nu toe is er alleen het 
wijkservicepunt in Zeist-Noord en wordt er gewerkt aan de realisatie 
van de andere wijkservicepunten.

Tot slot
In dit jaarverslag is aangegeven hoe de R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist zich op de verschillende prestatievelden heeft ingezet.  
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft een actieve bijdrage 
 geleverd aan de volkshuisvesting in de gemeente Zeist. Zoals in artikel 
11 van het bbsh is omschreven, is de R.K. Woningbouwvereniging Zeist 
uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. Wij staan 
open voor al uw suggesties die onze kwaliteit van dienstverlening kan 
verbeteren.

Zeist, 22 april 2013

Mr. C.H. Schuurmans
Directeur/bestuurder

Liquiditeit
De current ratio (verhouding tussen de vlottende activa en de liquide 
middelen ten opzichte van de kortlopende schulden) bedraagt 0,55 
(2011: 0,55). De liquiditeit moet minimaal 1 bedragen. Naar verwachting 
volgens het gangbare scenario zal die in de komende jaren stijgen.  
Dit door het aantrekken van vreemd vermogen ter financiering van 
renovatie Dr. Schaepmanlaan.

Deelnemingen
De R.K. Woningbouwvereniging bezit een B.V., de R.K. Onroerend goed 
B.V. Het gestorte aandelenkapitaal bedraagt ¤ 18.000. In 2011 en 2012 is 
er geen activiteit in deze B.V. geweest. Daarnaast bezit onze woning-
bouwvereniging 1000 aandelen Woningnet.

Risicofactoren: kasstroom- en renterisico
De R.K. Woningbouwvereniging loopt renterisico ten aanzien  
van de huidige leningenportefeuille (conversie en fixe-aflossingen)  
en  financiering van toekomstige investeringen.
Er zijn geen rentederivaten afgesloten. Voor 2013 en 2014 zijn, in 2012, 
reeds leningen (met uitgestelde) storting aangetrokken tegen een 
 rentepercentage tussen de 3,35% en 3,53%.
Inmiddels is de financieringsbehoefte voor 2013 onder borging 
van het wsw ingevuld en is er verdere spreiding in de renterisico’s 
aangebracht.

Kredietrisico
Bij de activiteiten van R.K. Woningbouwvereniging is geen sprake 
van een significante concentratie van kredietrisico’s. De verhuur van 
onroerende zaken vindt plaats aan een grote diversiteit aan huurders. 
Als beleid is onder andere vastgelegd dat bij acceptatie van huurders 
op kredietwaardigheid wordt getoetst. Openstaande vorderingen na 
vervaldatum worden ultimo boekjaar individueel beoordeeld, leidend 
tot een onderbouwing voor de voorziening voor bijzondere waarde-
vermindering van vorderingen. Ten behoeve van kredietfaciliteiten 
wordt spreiding tussen banken en faciliteiten toegepast om het 
 kredietrisico te beperken.

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico wordt aan de hand van de meerjarenbegroting 
over een periode van 10 jaar geraamd, waarbij de nadruk ligt op het 
managen van de liquiditeiten en risico’s in de eerste twee jaren.  
De liquiditeitspositie wordt bepaald door de ontvangst van huren en 
verkoopopbrengsten, verminderd met de betaling van exploitatie-
lasten, bedrijfskosten, rente, aflossingen en investeringen.

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie voor de komende  
12 maanden wordt maandelijks geanalyseerd.

5. Bevorderen van leefbaarheid in buurten en wijken
Een van de belangrijkste taken van de R.K. Woningbouwvereniging 
is het zorgen voor de leefbaarheid in wijken en buurten. Naast onze 
eigen initiatieven doen we dit ook in zeer nauwe afstemming met de 
gemeente en de maatschappelijke partners. We willen dit doen op een 
manier die tot tevredenheid van huurders stemt.

Wijkgericht Werken
Sinds 1998 werkt de R.K. Woningbouwvereniging Zeist samen met 
de andere twee Zeister woningcorporaties, de gemeente Zeist, de 
politie en de stichting MeanderOmnium (opbouw- en welzijns-
werk)  binnen het Wijkgericht Werken. Doel van de samenwerking 
is om snel, slagvaardig en laagdrempelig in te spelen op de vragen 
die  leven bij de inwoners van Zeist zodat de wijken schoon, heel, 
 veilig en  sociaal blijven. Op de onderdelen schoon en heel hoeven de 
Wijkteams  tegenwoordig bijna niet meer te sturen. De taakverdeling 
en de  bereikbaarheid is goed geregeld: er kan snel, slagvaardig en 
laag drempelig worden ingespeeld op vragen die leven bij bewoners 
en gebruikers in de wijken. Men kan zich nu meer richten op veilig en 
sociaal en  daarmee de leefbaarheid binnen Zeist verbeteren.  
Door onder andere de spreekuren in de wijk staan we dicht bij de 
 bewoners en kunnen we adequaat inspelen op de vragen vanuit de 
wijk.

Buurtbemiddeling
Op initiatief van Wijkgericht Werken participeren wij al 6 jaar in buurt-
bemiddeling. Buurtbemiddeling helpt wanneer men in een lastige 
(conflict)situatie gekomen is met één van de buren of buurtbewoners. 
Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het 
 verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal.  
Het is de bedoeling dat buren onder begeleiding van de bemiddelaars 
zelf het conflict gaan oplossen. Het gaat hierbij vooral om beginnende 
problemen.
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Deel 2 – Jaarrekening
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Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming
(in euro’s)

Activa 31 december 2012 31 december 2011

Vaste activa
Materiële vaste activa
1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 40.698.811 36.540.859
1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 852.749 1.801.856
1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.140.794 1.229.209
Totaal materiële vaste activa 42.692.354 39.571.924

Vastgoedbeleggingen
2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 2.488.500 2.574.250
Totaal vastgoedbeleggingen 2.488.500 2.574.250

Financiële vaste activa
3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 25.527 25.700
3.2 Overige effecten 453.780 453.780
3.3 Actieve belastinglatentie 2.303.858 158.039
Totaal financiële vaste activa 2.783.165 637.519

Som der vaste activa 47.964.019 42.783.693

Vorderingen
4.1 Huurdebiteuren 35.851 33.467
4.2 Gemeenten 818 15.084
4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 117.841 196.929
4.4 Overige vorderingen 8.389 10.580
4.5 Overlopende activa 73.300 57.964
Totaal vorderingen 236.199 314.024

Liquide middelen
5.1 Liquide middelen 707.293 861.028
Totaal liquide middelen 707.293 861.028

Som der vlottende activa 943.492 1.175.052

Totaal 48.907.512 43.958.745

 
 
 
Passiva 31 december 2012 31 december 2011

Eigen vermogen
6.1 Wettelijke en statutaire reserves 867 867
6.2 Overige reserves 16.239.103 16.049.065
6.3 Resultaat boekjaar 985.161 -2.129.210
Totaal eigen vermogen 17.225.131 13.920.722

Voorzieningen
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 6.522.933 6.883.967
7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 2.615.381 40.113
7.3 Overige voorzieningen 24.352 21.291
Totaal voorzieningen 9.162.666 6.945.371

Langlopende schulden
8.1 Leningen overheid 19.636 599.731
8.2 Leningen kredietinstellingen 20.720.290 20.262.240
8.3 Overige langlopende schulden 76.570 76.823
Totaal langlopende schulden 20.816.496 20.938.794

Kortlopende schulden
9.1 Schulden aan overheid en kredietinstellingen 843.958 887.021
9.2 Schulden aan leveranciers 186.581 526.396
9.3 Schulden aan groepsmaatschappijen waarin wordt deelgenomen -1.887 -1.759
9.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 30.758 108.465
9.5 Schulden ter zake van pensioenen 9.376 9.942
9.6 Overige kortlopende schulden 9.525 22.629
9.7 Overlopende passiva 624.907 601.164
Totaal kortlopende schulden 1.703.218 2.153.858

Totaal 48.907.512 43.958.745
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Winst- en verliesrekening

 Boekjaar Boekjaar
 1 januari t/m 1 januari t/m
 31 december 2012 31 december 2011

Bedrijfsopbrengsten
10.1 Huuropbrengsten 5.197.543 5.007.366
10.2 Opbrengsten servicecontracten 386.061 376.133
10.3 Geactiveerde productie eigen bedrijf 34.170 9.488
10.4 Overige bedrijfsopbrengsten 115.311 112.349
Som der bedrijfsopbrengsten 5.733.085 5.505.336

Bedrijfslasten
11.1  Afschrijvingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille 1.610.061 1.486.703
11.2  Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -622.981 2.215.060
11.3  Erfpacht 15.026 14.760
11.4  Lonen en salarissen 508.815 475.089
11.5  Sociale lasten 68.265 65.201
11.6  Pensioenlasten 85.922 120.059
11.7  Onderhoudslasten 996.039 1.581.203
11.8  Leefbaarheid 46.947 33.128
11.9  Lasten servicecontracten 372.668 362.878
11.10 Overige bedrijfslasten 794.510 879.568
Som der bedrijfslasten 3.875.272 7.233.649

11.11 Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -520.464 -393.555

Bedrijfsresultaat 2.378.277 -1.334.758

Financiële baten en lasten
12.1 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 33.268 32.702
12.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 13.321 21.274
12.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -1.010.083 -1.160.472
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 1.414.783 -2.441.254

13.1 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -429.449 312.217
13.2 Resultaat deelnemingen -173 -173
Resultaat na belastingen 985.161 -2.129.210

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode

    2012  2011

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat   2.378.277  -1.334.758
Aanpassingen voor:
W Afschrijvingen op immateriële vaste activa  
en vastgoedportefeuille  1.610.061  1.486.703
W Mutatie voorzieningen  2.217.295  -150.863
W Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  -622.981   2.215.060
Verandering in werkkapitaal:   3.204.375  3.550.900
 W Mutatie vorderingen  77.825  -42.762 
 W Mutatie kortlopende schulden  -450.639  -58.483
 W Gerealiseerde waardeveranderingen waardeportefeuille  -520.464  -393.555
     -893.278  -494.800
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   4.689.374  1.721.342

Ontvangen rente  13.321  21.274
Betaalde rente  -1.010.083  -1.160.472
Opbrengst effecten  33.268  32.702
Resultaat deelnemingen  -173  -173
Vennootschapsbelasting  -429.449  312.217
     -1.393.116  -794.452
Kasstroom uit operationele activiteiten   3.296.258  926.890

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa  -1.162.582  -980.807
Desinvesteringen in materiële vaste activa  18.039  0
Toe-/afname financiële vaste activa  -2.145.646  173
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -3.290.189  -980.634

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen geldleningen  1.305.942  388
Aflossingen langlopende schulden  -1.465.745  -869.743
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -159.803  -869.355
Mutatie geldmiddelen   -153.735  -923.099

Saldo liquide middelen
W Einde boekjaar   707.293  861.028
W Begin boekjaar   861.028  1.784.127
Mutatie geldmiddelen   -153.735  -923.099
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
R.K. Woningbouwvereniging Zeist is een vereniging met de status 
van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’ en is werkzaam binnen 
de  juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Beheer 
Sociale Huursector.

De Woningbouwvereniging is gevestigd op de Hortensialaan 30 
te Zeist. De activiteiten bestaan voornamelijk uit exploitatie en 
 ontwikkeling van woningen.

Algemene grondslagen
De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld overeenkomstig 
artikel 26 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit 
wordt bw 2 titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen 
van specifieke aard. De wet wordt d.m.v. de herziene Richtlijn 645 
Toegelaten Instelling Volkshuisvesting voor de Jaarverslaggeving nader 
ingevuld. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor 
de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen en zijn voor 
de sector specifieke presentatie, waarderings- en verslaggevings-
voorschriften geformuleerd. R.K. Woningbouwvereniging Zeist maakt 
voor haar waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen gebruik van 
deze richtlijn.

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft een dochter onderneming 
waarin zij voor 100% zeggenschap heeft, R.K. Onroerend Goed  
Zeist B.V. Vanwege de beperkte omvang wordt deze deelneming niet 
geconsolideerd.

Als Toegelaten inrichting stelt de R.K. Woningbouwvereniging een 
volledige jaarrekening op. Deze wordt conform wettelijke vereisten 
gedeponeerd.

Herstel fundamentele fout in jaarrekening conform  
artikel 2:362 lid 6 BW
In de jaarrekening 2011 is de volgende fundamentele fout 
geconstateerd:
De waarde van het Commercieel Vastgoed in exploitatie had  moeten 
worden bepaald aan de hand van taxatie in bewoonde staat. De 
waarde was in boekjaar 2010 en 2011 echter vastgesteld op taxatie bij 
vrije verkoop. Deze fout is hersteld conform richtlijn richtlijn 150.202 
door middel van een correctie van de waarde van het Commercieel 
Vastgoed in exploitatie alsmede de Overige Reserves per 1 januari 2011 
en 31 december 2011 en het resultaat in boekjaar 2011. Het vermogen is 
als gevolg van de aanpassing gedaald met circa ¤ 1,3 miljoen.

Grondslagen van de balanswaardering
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2012. 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. Er is geen bedrijfsmatig (niet zijnde maat-
schappelijk) vastgoed en ook geen overig commercieel vastgoed in het 
bezit. Consequentie daarvan is dat het sociaal vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd wordt tegen bedrijfswaarde en commercieel vastgoed 
 tegen marktwaarde in verhuurde staat. Met ingang van volgend 
boekjaar zal jaarlijks 1/3 deel van het commercieel vastgoed worden 
getaxeerd door een beëdigd taxateur. In verband met de fundamentele 
fout heeft in 2012 integrale taxatie plaatsgevonden.

Omdat het Commercieel Vastgoed in exploitatie in de jaren 2010 en 
2011 ten onrechte werd getaxeerd naar waarde in onbewoonde staat is 
alle commercieel vastgoed in exploitatie ten behoeve van een juiste 
waardebepaling getaxeerd door Visser & van Ingen Makelaardij te 
Zeist.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
Bij deze methode wordt het bedrijfsresultaat aangepast voor posten 
van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvang-
sten 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 kas-
stromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen 
onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste 
activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden 
voorkomende verplichtingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de operationele activiteiten.

Materiële 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 2012 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 onder-
houd 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.

De kasstroomgenererende eenheden zijn gelijk aan de technische 
complex-indeling van het woningbezit van de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist.

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 doorexploiteren 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.

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
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 waardevermindering 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 nieuw-
bouw 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 investeringsuitgaven 
 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.
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2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie
De in de jaarrekening opgenomen waarde van het commercieel vast-
goed in exploitatie wordt bepaald door jaarlijkse taxatie door een 
 onafhankelijke, erkende taxateur. Er is gekozen door waardevast-
stelling door middel van taxatie omdat deze methode een realistisch 
beeld geeft van de waardeontwikkeling van het commercieel vastgoed 
(in vergelijking met de dcf-methode). De panden zijn gewaardeerd 
 tegen de waarde in het economische verkeer: de prijs, die bij aan-
bieding in de markt op de voor de zaak meest geschikte wijze en na 
de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn 
besteed. Bij de waardering van de objecten is gekozen om te waarde-
ren op basis van een referentie van soortgelijke woningen die in het 
recente verleden zijn verkocht.

Financiële vaste activa
3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uit-
geoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deel nemingen 
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 nettovermogens-
waarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening.

3.2 Overige effecten
Hieronder zijn verantwoord beleggingen op lange termijn en kapitaal-
belangen (aandelen of certificaten van aandelen) in andere rechts-
personen, 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.

3.3 Actieve belastinglatentie
Onder deze post wordt verantwoord de belastinglatentie ten  gevolge 
van het verschil tussen fiscale en commerciële waarde van de 
 materiële activa ten dienste van de exploitatie en het voor verkoop 
bestemde bezit.

Vlottende activa
4 Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs 
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Deze vorderingen 
hebben een looptijd korter dan een jaar.

6 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is opgebouwd uit Wettelijke en statutaire-, 
Overige reserves en het Resultaat boekjaar.

Overige reserves
De overige reserves geeft het, in de bedrijfswaarde van het vastgoed in 
exploitatie ingerekende maar op balansdatum nog niet gerealiseerde, 
deel van de verwachte opbrengsten weer. Zie 11.2 voor een toelichting 
op de wijze van verwerking van gerealiseerde herwaarderingen.

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.

Voorzieningen
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
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 Voorziening latente belastingverplichtingen
Een voorziening voor latente belastingverplichtingen danwel een 
latente belastingvordering wordt gevormd voor tijdelijke verschillen 
tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen en hun belasting-
grondslag. 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 nominale waarde.

7.3 Overige voorzieningen
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 loop-
baanontwikkeling vloeit voort uit de cao woning corporaties 2012. 
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 van 5 jaar of langer hebben op 
balansdatum recht op dit maximum.

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.

In het treasurystatuut van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist is de 
toepassing van financiële instrumenten, zoals derivaten nadrukkelijk 
uitgesloten.

Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden 
 activa en passiva gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. Deze 
 hebben een looptijd korter dan een jaar.

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.

Toelichting op stopzetten facilitering 2014
Eind 2012 werd de rkwbv door het wsw geconfronteerd met het 
 opschorten van de faciliteringsruimte na 2013. De gevolgen voor onze 
corporatie zijn voor 2013 nihil; het faciliteringsvolume voor 2013 kan 
en zal worden aangewend voor de geplande activiteiten. Het bestuur 
heeft na consultatie van de Raad besloten om geen verplichtingen aan 
te gaan die met ‘geborgd geld’ over de datum van 31 december 2013 
gaan. Het is beleid om pas verplichtingen aan te gaan voor na 2013 als 
zekerheid is verkregen van het wsw. Wij verwachten deze zekerheid in 
het voorjaar van 2013 te krijgen.

Bedrijfsopbrengsten
10.1 Huuropbrengsten
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 immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie zijn bepaald 
 conform richtlijn 212. Dat houdt in dat er 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 afschrijvings-
termijnen voor sociaal vastgoed in exploitatie zijn gebaseerd op de 
resterende economische exploitatieduur per complex. Per 31 december 
2012 varieert deze van 4½ tot 50 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 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, beïdigde taxateur.  
De waardeveranderingen worden als volgt verwerkt: De waarde-
vermeerdering van een materieel vast actief als gevolg van een 
herwaardering wordt rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt 
in de overige reserves. De waardevermeerdering wordt echter in de 
winst- en verliesrekening verwerkt, voor zover deze een terugneming 
van hetzelfde actief is die in een voorgaand boekjaar ten laste van de 
winst- en verliesrekening was verwerkt. De waardevermindering van 
een materieel vast actief als gevolg van een herwaardering wordt in 
de winst- en verliesrekening verwerkt. De waardevermindering wordt 
echter ten laste van de overige reserves verwerkt tot het bedrag dat 
met betrekking tot het desbetreffende actief in de overige reserves is 
opgenomen.

11.3 Erfpacht
Erfpacht bestaat uit een jaarlijks, door de gemeente, in  rekening 
 gebrachte canons voor het gebruik van de grond onder de verhuur - 
eenheden.

11.4 Lonen en salarissen

11.5 Sociale lasten
Hieronder zijn de lonen en salarissen en de sociale lasten met betrek-
king tot de in het boekjaar in dienst zijnde werknemers opgenomen.

11.6 Pensioenlasten
De (vroeg-)pensioenen van de werknemers van de corporatie zijn 
 ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 
(spw). De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toe-
gezegde pensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen aan de 
deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies 
en behaalde rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioen-
grondslagen/salarissen van de deelnemers. Het 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 financierings-
regeling 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 toe gezegde-
bijdrageregeling omdat overeenkomstig rj 271.310 voldaan is aan 
de voorwaarden dat a) de corporatie is aangesloten bij een bedrijfs-
takpensioenfonds 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 2012 bedraagt de dekkingsgraad van het spw 105%  
(ultimo 2011: 101%).

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.

11.8 Leefbaarheid
Onder deze post komen de fysieke bijdragen, niet zijnde investeringen, 
die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.

11.9 Lasten servicecontracten
Alle kosten van de servicecontracten worden, aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben, op deze post verantwoord.

11.10 Overige bedrijfslasten
Onder deze post zijn de niet onder bovenstaande posten opgenomen 
bedrijfslasten, aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, 
verantwoord.

11.11 Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De waardeverandering van de vastgoedportefeuille wordt verwerkt in 
de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten
12.1 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren  
en van effecten
Als opbrengsten financiële vaste activa en effecten worden zowel 
 dividenden als rentevergoedingen verantwoord.

12.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op 
 banktegoeden, deposito’s en overige liquide middelen verantwoord.

12.3 Rentelasten en soortgelijke kosten
Onder deze post zijn de rentelasten met betrekking tot de schulden 
opgenomen.

Risicobeheersing
Binnen het treasurybeleid van de R.K. woningbouwvereniging Zeist 
dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking van 
 inherente (rente-,looptijden- en markt-) risico’s.

Kasstroom- en renterisico
rkwbv Zeist loopt renterisico ten aanzien van de huidige leningen-
portefeuille (conversie en fixe-aflossingen) en financiering van 
toekomstige investeringen. Er zijn geen rentederivaten afgesloten. 
Voor 2013 en 2014 zijn reeds leningen (met uitgestelde) storting aan-
getrokken tegen een rentepercentage tussen de 3,35% en 3,53%. 
Inmiddels is de financieringsbehoefte voor 2013 onder borging van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (wsw) ingevuld en is er verdere 
spreiding in de renterisico’s aangebracht.

Kredietrisico
Bij de activiteiten van rkwbv Zeist is geen sprake van een  significante 
concentratie van kredietrisico’s. De verhuur van onroerende  zaken 
vindt plaats aan een grote diversiteit aan huurders.  
Als beleid is onder andere vastgelegd dat bij acceptatie van huurders 
op krediet waardigheid wordt getoetst. Openstaande vorderingen 
na  verval datum worden ultimo boekjaar individueel beoordeeld, 
 leidend tot een onderbouwing voor de voorziening voor bijzondere 
 waarde vermindering van vorderingen. Ten behoeve van krediet-
faciliteiten wordt spreiding tussen banken en faciliteiten toegepast 
om het kredietrisico te beperken.

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico wordt aan de hand van de meerjarenbegroting 
over een periode van 10 jaar geraamd, waarbij de nadruk ligt op het 
managen van de liquiditeiten en risico’s in de eerste twee jaren.  
De liquiditeitspositie wordt bepaald door de ontvangst van huren en 
verkoopopbrengsten, verminderd met de betaling van exploitatie-
lasten, bedrijfskosten, rente, aflossingen en investeringen. De ont-
wikkeling van de liquiditeitspositie voor de komende 12 maanden 
wordt maandelijks geanalyseerd.
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Vpb-plicht woningcorporaties
Vanaf 1 januari 2008 is R.K. Woningbouwvereniging Zeist  integraal 
 belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. 
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 verliesrekening, rekening houdend 
met  beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boek jaren 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.

Toelichting verwerking fusie met Bouwvereniging Ons Huis 
(stelselwijziging)
In boekjaar 2012 fuseerde de R.K. Woningbouwvereniging met 
 onderstaande toegelaten instelling:

Bouwvereniging Ons Huis te Zeist

Deze woningbouwvereniging beheert 48 woningen, allen gelegen in 
Zeist. De vereniging staat in het handelsregister ingeschreven  onder 
nummer 30039840 en in het verenigingsregister onder nummer 
476694.

Op 1 juli 2012 werd de fusie van R.K. Woningbouwvereniging Zeist 
met Bouwvereniging Ons Huis tot stand gebracht. Omdat bij deze 
fusie de ‘pooling of interests’ methode is toegepast worden de activa 
en  passiva van de fuserende rechtspersonen, alsmede hun baten en 
 lasten over het boekjaar waarin de voeging wordt gerealiseerd en 
over het ter vergelijking toegevoegde boekjaar, in de jaarrekening 
 opgenomen als ware de samenvoeging vanaf het begin van het 
 vergelijkende boekjaar een feit.

Op de volgende pagina’s wordt door middel van een geconsolideerde 
balans en winst- en verliesrekening weergegeven wat de financiele 
consequenties van de fusie zijn vanaf het begin van het vergelijkende 
boekjaar 2011.

Consolidatie balans 2011

De op deze wijze geconsolideerde balans per 31 december  
van het vergelijkende jaar 2011 is ten gevolge van de toepassing van de  
hiervoor  beschreven methode als volgt:

Activa Geconsolideerde balans 31 december 2011 
  R.K. Woningbouwvereniging

Vaste activa
Materiële vaste activa
1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 36.540.859 36.617.701
1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.801.856 1.801.856
1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.229.209 1.229.209
Totaal materiële vaste activa 39.571.924 39.648.766

Vastgoedbeleggingen
2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 2.574.250 2.574.250
Totaal vastgoedbeleggingen 2.574.250 2.574.250
 
Financiële vaste activa
3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen 25.700 25.700
3.2 Overige effecten 453.780 453.780
3.3 Actieve belastinglatentie 158.039 158.039
Totaal financiële vaste activa 637.519 637.519

Som der vaste activa 42.783.693 42.860.535

Vorderingen
4.1 Huurdebiteuren 33.467 33.232
4.2 Gemeenten 15.084 15.084
4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 196.929 196.929
4.4 Overige vorderingen 10.580 9.202
4.5 Overlopende activa 57.964 57.644
Totaal vorderingen 314.024 312.091

Liquide middelen
5.1 Liquide middelen 861.028 758.500
Totaal liquide middelen 861.028 758.500

Som der vlottende activa 1.175.052 1.070.591

Totaal 43.958.745 43.931.126
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Passiva Geconsolideerde balans 31 december 2011
  R.K. Woningbouwvereniging

Eigen vermogen
6.1 Wettelijke en statutaire reserves 867 867
6.2 Overige reserves 16.049.065 15.713.269
6.3 Resultaat boekjaar -2.129.210 -1.797.490
Totaal eigen vermogen 13.920.722 13.916.646

Voorzieningen
7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 6.883.967 6.883.967
7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 40.113 40.113
7.3 Overige voorzieningen 21.291 21.291
Totaal voorzieningen 6.945.371 6.945.371

Langlopende schulden
8.1 Leningen overheid 599.731 599.731
8.2 Leningen kredietinstellingen 20.262.240 20.262.240
8.3 Overige schulden 76.823 70.616
Totaal langlopende schulden 20.938.794 20.932.587

Kortlopende schulden
9.1 Schulden aan overheid en kredietinstellingen 887.021 887.021
9.2 Schulden aan leveranciers 526.396 526.396
9.3 Schulden aan groepsmaatschappijen waarin wordt deelgenomen -1.759 -1.759
9.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 108.465 108.465
9.5 Schulden ter zake van pensioenen 9.942 9.942
9.6 Overige schulden 22.629 12.091
9.7 Overlopende passiva 601.164 594.366
Totaal kortlopende schulden 2.153.858 2.136.522

Totaal 43.958.745 43.931.126

De geconsolideerde winst- en verliesrekening over het vergelijkende  
jaar 2011 is ten gevolge van de toepassing van de hiervoor beschreven  
methode als volgt:

 Geconsolideerde R.K. Woningbouwvereniging
 winst- en verliesrekening 

Bedrijfsopbrengsten
10.1 Huuropbrengsten 5.007.366 4.824.355
10.2 Opbrengsten servicecontracten 376.133 376.133
10.3 Geactiveerde productie eigen bedrijf 9.488 9.488
10.4 Overige bedrijfsopbrengsten 112.349 112.020
Som der bedrijfsopbrengsten 5.505.336 5.321.996

Bedrijfslasten
11.1  Afschrijvingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille 1.486.703 1.486.703
11.2  Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.215.060 2.199.871
11.3  Erfpacht 14.760 14.760
11.4  Lonen en salarissen 475.089 475.089
11.5  Sociale lasten 65.201 65.201
11.6  Pensioenlasten 120.059 120.059
11.7  Onderhoudslasten 1.581.203 1.174.391
11.8  Leefbaarheid 33.128 33.128
11.9  Lasten servicecontracten 362.878 362.878
11.10 Overige bedrijfslasten 879.568 783.488
Som der bedrijfslasten 7.233.649 6.715.568

11.11 Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -393.555 -393.555

Bedrijfsresultaat -1.334.758 -1.000.017

12.1 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 32.702 32.702
12.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 21.274 18.132
12.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -1.160.472 -1.160.351
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -2.441.254 -2.109.534

13.1 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 312.217 312.217
13.2 Resultaat deelnemingen -173 -173
Resultaat na belastingen -2.129.210 -1.797.490
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Bewijs van aandeel, uitgegeven 5 mei 1919.
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Toelichting op balans per 31 december 2012

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

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie

Het saldo sociaal vastgoed in exploitatie in 2012 is voornamelijk  
gewijzigd door het in exploitatie nemen van de Choisyschool.

 Sociaal vastgoed in exploitatie
 Zijnde woningen Niet zijnde woningen Totaal

Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde 37.261.892 1.026.733 38.288.625
Cumulatieve afschrijvingen -11.816.960 -99.990 -11.916.950
Cumulatieve waardeveranderingen 8.667.809 1.501.375 10.169.184
Bedrijfswaarde 31 december 2011 34.112.741 2.428.118 36.540.859

Mutaties 2012
Investeringen 22.906 2.125.163 2.148.069
Afschrijvingen -1.470.973 -67.587 -1.538.560
Waardeveranderingen in w&v 708.731 0 708.731
Waardeveranderingen overige reserves 1.159.759 1.679.953 2.839.712
Totaal mutaties 2012 420.423 3.737.529 4.157.952

Stand per 31 december 2012
Aanschafwaarde 37.284.798 3.151.896 40.436.694
Cumulatieve afschrijvingen -13.287.933 -167.577 -13.455.510
Cumulatieve waardeveranderingen 10.536.299 3.181.328 13.717.627
Bedrijfswaarde 31 december 2012 34.533.164 6.165.647 40.698.811

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:
W  Jaarlijkse huurverhoging van 2,5% in 2013 (werkelijke huur-

verhoging in 2012: 2,3%) en 2,0% in de jaren na 2013 (in 2011 2,3% in 
2012 en 2,0% in de jaren na 2012);

W  Jaarlijkse huurderving van 0,5% (in 2012 werkelijk 0,25%);
W  Mutatiegraad van gemiddeld 7,4% (in 2012 4,1%) en huur-

harmonisatie tot gemiddeld 90% van de maximaal redelijke huur. 
Deze hogere mutatiegraad vindt zijn oorzaak in de gemiddelde 
 hogere leeftijd van de bewoners;

W  Jaarlijkse stijging van de variabele lasten 3%;
W  Jaarlijkse stijging van de onderhoudslasten met 3% (2013 2,5%);
W  Een rekenrente van 5,25%;
W  In de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de 

 verhuurdersheffing in 2013. De grondslag voor deze heffing is  
¤ 0,13 per ¤ 1.000,– woz-waarde. Voor 2013 is dit bedrag ¤ 18.504,–.

W  In de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de 
 verschuldigde saneringsheffing in 2013. Hierbij is uitgegaan van 4% 
van de te realiseren huuropbrengst. Voor 2013 is dit bedrag  
¤ 205.292,–.

W  De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de 
geschatte resterende levensduur van de complexen (variërend van 
15 t/m 50 jaar). Hierbij wordt gerekend met een minimale restant 
levensduur van 15 jaar wanneer geen besluiten zijn genomen inzake 
levensduurverlenging c.q. levensduurverkorting;

W  De vervaldatum van de kasstromen is medio boekjaar;
  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 in de bedrijfswaardeberekening ingerekende restwaarde grond 
wordt bepaald door de geldende gemeentelijke grondquote (¤ 12.500,–) 
van de Gemeente Zeist te verminderen met de geschatte sloopkosten 
en herhuisvesting (¤ 10.250,–).

Mutatieoverzicht bedrijfswaarde
Bedrijfswaarde sociaal vastgoed per 31-12-2011: 36.540.859

Autonome ontwikkeling
Vrijval kasstromen in boekjaar en effect jaar opschuiven -538.654

Voorraadmutaties
Nieuwbouw 3.716.531
Overige mutaties 141.604

Parameterwijzigingen
Indexaties 358.741
Levensduur 111.533

Wijzigingen exploitatiebeleid
Meerjarenbegroting onderhoud 1.201.728
Bedrijfslasten -833.531

Bedrijfswaarde sociaal vastgoed per 31-12-2012: 40.698.811

Wijze van verwerking van kosten van herstel en kosten van groot 
onderhoud. Omdat het sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaar-
deerd tegen bedrijfswaarde, worden kosten van herstel en kosten van 
groot onderhoud slechts geactiveerd voor zover hierdoor de bedrijfs-
waarde toeneemt door huurverhoging dan wel levensduurverlenging. 
In de overige gevallen worden deze kosten rechtstreeks ten laste van 
de exploitatie gebracht.



54 55

1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
In 2012 is de Choisyschool in exploitatie genomen, waardoor de 
Rozenheuvel nu als enig project onder vastgoed in ontwikkeling, 
 bestemd voor eigen exploitatie is opgenomen.

 Onroerende zaken in ontwikkeling

Aanschafwaarde 2.287.461
Voorziening onrendabele investeringen -485.605
Boekwaarde 31 december 2011 1.801.856

Mutaties 2012:
Investeringen 1.560.307
Geactiveerd -2.148.380
Desinvesteringen 0
Mutatie voorziening onrendabele investeringen -361.034
Totaal mutaties 2012 -949.107

Stand per 31 december 2012:
Aanschafwaarde 1.699.388
Voorziening onrendabele investeringen -846.639
Boekwaarde 31 december 2012 852.749

1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De desinvesteringen en daarbij behorende afschrijvingen betreffen  
2 auto’s die in 2012 zijn verkocht.

 Bedrijfsgebouw Andere vaste bedrijfsmiddelen
Stand per 31 december 2011:
Aanschafwaarde 1.364.568 341.729
Cumulatieve afschrijvingen -238.793 -238.295
Boekwaarde 31 december 2011 1.125.775 103.434

Mutaties 2012:
Investeringen 0 1.125
Aanschafwaarde desinvesteringen 0 -57.058
Afschrijvingen -39.937 -31.564
Cumulatieve desinvesteringen 0 39.019
Totaal mutaties 2012 -39.937 -48.478

Stand per 31 december 2012:
Aanschafwaarde 1.364.568 285.796
Cumulatieve afschrijvingen -278.730 -230.840
Boekwaarde 31 december 2012 1.085.838 54.956

Wijze van verwerking van kosten van herstel en kosten van groot 
 onderhoud. Kosten van herstel en kosten van groot onderhoud van de 
activa ten dienste van de exploitatie komen ten laste van de indirecte 
exploitatielasten.

Waarde voor Onroerende Zaak Belasting
De waarde van de onroerende zaken in exploitatie voor Onroerende 
Zaak Belasting bedraagt per 1 januari 2012 ¤ 147,8 miljoen (op peil-
datum 1 januari 2011 was dat 154,6 miljoen).

Verzekeringen
De onroerende zaken in exploitatie zijn per 31 december 2012 voor  
¤ 88,1 miljoen verzekerd (op indexbasis) tegen het risico van brand- en 
stormschade. Per 31 december 2011 was dat ¤ 78,5 miljoen.  
De toename wordt veroorzaakt doordat de, ten gevolge van de fusie 
met Bouwvereniging Ons Huis, aan ons bezit toegevoegde woningen 
en het, in september 2012 opgeleverde kinderdagverblijf Choisyweg, in 
de verzekering zijn opgenomen.

Het kantoorpand is verzekerd voor ¤ 1.256.200,–, de inventaris voor  
¤ 136.900,–. De bedrijfsauto’s zijn verzekerd voor ¤ 70.600,–.

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

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed is per meetdatum 31-12-2012 voor 1/3 deel 
getaxeerd. De procentuele waardeontwikkeling van de getaxeerde 
 woningen wordt ook toegepast op de niet getaxeerde woningen.  
De taxatie is vervaardigd overeenkomstig het ‘Normblad taxatie-
rapport financiering woonruimte november 2002’, gedeponeerd bij de 
KvK te Utrecht onder nummer gv 6442.

 Commercieel vastgoed in exploitatie
Stand per 31 december 2011:
Actuele waarde 2.574.250
Waarde 31 december 2011 2.574.250

Mutaties 2012:
Mutatie actuele waarde (taxatie) -85.750
Totaal mutaties 2012 -85.750

Waarde 31 december 2012 2.488.500
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De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie 
 bedraagt per 31 december 2012 ¤ 3,0 miljoen (per 31 december 2011  
¤ 2,6 miljoen).

Van bovengenoemde vhe’s is 1 woning bestemd voor verkoop binnen 
1 jaar.

De verwachte opbrengstwaarde ligt tussen de ¤ 700.000 en ¤ 900.000. 
De taxatiewaarde in onverhuurde staat ligt hiermee in lijn.

Kosten van herstel en kosten van groot onderhoud worden verwerkt 
ten laste van de exploitatie.

Financiële vaste activa

3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
 31 december 2012 31 december 2011
Deelneming R.K. Onroerend Goed Zeist B.V.
Stand begin boekjaar 16.284 16.457
Mutatie in het boekjaar -173 -173
Stand per einde boekjaar 16.111 16.284

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. Het eigen vermogen van R.K. Onroerend Goed Zeist 
B.V. bedraagt per balansdatum ¤ 16.111,–, het jaarresultaat in 2012 
 bedroeg ¤ 173,–.

Deelneming WoningNet B.V. 9.416 9.416
Totaal deelnemingen 25.527 25.700

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 Overige effecten

 31 december 2012 31 december 2011
Obligaties 7,5% Nederland 1993–2023 (effectief rendement: 3,36%) 453.780 453.780
Totaal effecten 453.780 453.780

Beurswaarde van bovengenoemde effecten per balansdatum 704.677 680.853

3.3 Actieve belastinglatentie
Actieve belastinglatentie uit hoofde van het verschil tussen  
commerciële en fiscale waardering mva t.d.v. exploitatie 158.039 0
Mutatie boekjaar 2.145.819 158.039
Totaal actieve belastinglatentie 2.303.858 158.039

De verrekenbare verliezen bedragen circa ¤ 8,5 miljoen. Hiervoor is een 
actieve belastinglatentie gevormd tegen 25%. Resultaten voor 2012 
zijn in een herbestedingsreserve opgenomen. Hiervoor is geen latentie 
gevormd.

Vorderingen
4.1 Huurdebiteuren
Het stijgende saldo is een momentopname, maar er is wel een 
oplopende trend te ontdekken in de achterstand die de huurders 
veroorzaken.

De specificatie is als volgt:
  31 december 2012 31 december 2011
Zittende huurders:
W Te vorderen huren 32.937 26.201
W Te vorderen servicekosten 1.321 0
W Te vorderen herstelkosten 433 433
Totaal zittende huurders 34.691 26.634

Vertrokken huurders:
W Te vorderen huren 1.160 4.817
W Te vorderen herstelkosten 0 2.015
Totaal vertrokken huurders 1.160 6.832

Totaal huurdebiteuren 35.851 33.467
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De van ‘zittende’ huurders te vorderen huren zijn naar maand van 
 ontstaan en aantal huurders als volgt te specificeren:

Huurachterstand
 Percentage Huidig boekjaar Vorig boekjaar
Tot en met 1 maand 38,87% 12.801 9.209
Meer dan 1 maand 26,15% 8.612 5.624
Meer dan 2 maanden 0,00% 0 2.197
Meer dan 3 maanden 7,64% 2.518 3.149
In behandeling bij deurwaarder 27,34% 9.006 5.787
 100,00% 32.937 25.966

De van zittende huurders te vorderen huren ultimo boekjaar bedragen 
0,63% (ultimo vorig boekjaar 0,52%) van de bruto jaarhuur.  
Ondanks de oplopende tendens is het bedrag van deze vordering ‘laag’ 
te noemen. De van vertrokken huurders te vorderen huren, herstel/ 
servicekosten en vervolgingskosten zijn naar jaar van ontstaan als 
volgt samengesteld:

 31 december 2012 31 december 2011
2012 1.160 –
2011 0 4.817
2010 0 2.015
Totaal te vorderen van vertrokken huurders 1.160 6.832

4.2 Gemeenten
Er zijn weinig woningaanpassingen geweest in 2012, waardoor dit 
saldo flink gewijzigd is ten opzichte van 2011.

 31 december 2012 31 december 2011
Woningaanpassingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning 818 15.084
Totaal gemeente 818 15.084

4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 31 december 2012 31 december 2011
Omzetbelasting terug te ontvangen 0 102.715
Omzetbelasting terug te ontvangen 3e kwartaal 2012 40.543 0
Omzetbelasting terug te ontvangen 4e kwartaal 2012 77.298 0
Vennootschapsbelasting terug te ontvangen 0 94.214
 117.841 196.929

4.4 Overige vorderingen
 31 december 2012 31 december 2011
Adverteerders Info-Magazine 1.733 2.126
kpn Telecom bv 5.408 0
swru 0 2.142
Diverse debiteuren 1.248 6.312
Totaal overige vorderingen 8.389 10.580

4.5 Overlopende activa
 31 december 2012 31 december 2011
Niet vervallen rente uitgezette middelen 38.750 44.674
Vooruitbetaalde assurantiepremie 2.743 6.453
Overige overlopende activa 31.807 6.837
Totaal overlopende activa 73.300 57.964

Liquide middelen
5.1 Liquide middelen
Er is geen Rekening-Courant faciliteit door de R.K. Woningbouw-
vereniging Zeist afgesproken met een bank.

 31 december 2012 31 december 2011
Direct opvraagbaar:
Kas 2.789 1.161
Rekening-courant ing-Bank 719570 58.811 45.027
Rekening-courant ing-Bank 4089053 38.461 102.528
Rekening-courant ing-Bank 11211197 33.725 0
Rekening-courant ing-Bank 69.08.13.260 486.013 273.390
Rekening-courant ing-Bank 69.09.00.600 83.527 146.062
ing-Bank ExtraBonus Zakenrekening 65.87.46.936 3.967 292.860
Totaal direct opvraagbaar 707.293 861.028

Eigen vermogen
6.1 Wettelijke en statutaire reserves
Dit betreft het verenigingskapitaal die in het beginjaar van de 
 vereniging is gestort.

 31 december 2012 31 december 2011
Kapitaal 867 867
Totaal wettelijke en statutaire reserves 867 867
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6.2 Overige reserves
Een verbeterd eigen vermogen waarborgt de R.K. Woningbouw-
vereniging tegen mogelijke gevolgen van winstbelastingen en andere 
heffingen.

 31 december 2012 31 december 2011
Saldo begin boekjaar 16.049.065 0
Resultaat 2011 -2.129.210 0
Saldo begin boekjaar -/- resultaat 2011 13.919.855 10.859.601

Vrijval uit hoofde van afschrijvingen -520.464 -393.555
Rechtstreekse vermogensmutatie uit hoofde van herwaarderingen 2.839.712 5.583.019
Resultaat boekjaar 0 0
Saldo overige reserves ultimo boekjaar 16.239.103 16.049.065

Op grond van artikel 2:390 lid 3 bw wordt het bedrag aan on-
gerealiseerde waardestijging, ten gevolge van waardering op bedrijfs-
waarde, dat, indien dat vereist zou zijn, zou worden toegevoegd aan 
een herwaarderingsreserve hieronder gespecificeerd. Per 31 december 
2012 is dit bedrag ¤ 16.843.529,–. Per 31 december 2011 was dit bedrag  
¤ 15.160.524,–. Er zijn latenties gevormd voor tijdelijke verschillen 
 tussen commerciële en fiscale waardering van de activa (ten dienste 
van) en in exploitatie (voor zover betreffende de afwaardering naar 
lagere woz-waarde) en de leningen.

Voorzieningen
Alle voorzieningen hebben overwegend een looptijd langer dan 1 jaar.

7.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
De voorziening onrendabele investering betreft de Dr. Schaepmanlaan.

 31 december 2012 31 december 2011
Voorziening onrendabele investering Dr. Schaepmanlaan
Stand begin boekjaar 6.883.967 7.025.153
Mutatie in het boekjaar -361.034 -141.186
Stand per einde boekjaar 6.522.933 6.883.967

7.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Per 31 december 2012 bedraagt de stand van de agio op de leningen-
portefeuille ¤ 161.522 (per 31 december 2011 ¤ 160.450). Ter zake van de 
stand van de agio per 31 december 2012 is een latente vennootschaps-
belastingschuld opgenomen van ¤ 40.381 (Vpb-tarief 25%).  
De belastinglatentie heeft betrekking op het volgende waarderings-
verschil tussen de jaarrekening en de door de fiscus gehanteerde 
maatstaven voor de waardering:

 Commercieel Fiscaal Verschil
Afwaardering naar lagere woz-waarde 0 10.300.000 10.300.000
Agio leningen o/g 0 161.522 161.522
Fiscaal hogere waardering per 31 december 2012   10.461.522

De voorziening voor latente belastingen is berekend 25% van dit bedrag  2.615.381

  31 december 2012 31 december 2011
Stand begin boekjaar  40.113 51.628
Mutatie in het boekjaar  2.575.268 -11.515
Stand per einde boekjaar  2.615.381 40.113

7.3 Overige voorzieningen
In 2012 is er geen gebruik gemaakt van de voorziening Individuele loopbaanontwikkeling.

 31 december 2012 31 december 2011
Stand begin boekjaar 21.291 19.453
Toevoeging in het boekjaar 3.061 4.538
Mutatie in het boekjaar 0 -2.700
Stand per einde boekjaar 24.352 21.291
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Langlopende schulden
8.1 Leningen overheid
Er zijn 3 leningen aanwezig, welke voor een groot deel zijn afgelost  
in 2012.

Het verloop van de leningen overheid is als volgt:

 1 januari t/m 31 december 2012 1 januari t/m 31 december 2011 
Stand per 1 januari 609.162 618.120
Af: Reguliere aflossingen -1.724 -8.958
Af: Vervroegde aflossing -585.997 0
Stand per 31 december 21.441 609.162

In het komende boekjaar te betalen aflossing (zie ook 9.1*) -1.805 -9.431
 19.636 599.731

8.2 Leningen kredietinstellingen
Er is in 2012 een nieuwe lening opgenomen. Enerzijds ter voldoe-
ning van de leningen overheid, anderzijds gedeeltelijk om de liquide 
 tekorten, die ontstaan zijn door de verbouwing van de Choisyschool, 
te dekken. Het verloop van de leningen kredietinstellingen is als volgt:

 1 januari t/m 31 december 2012 1 januari t/m 31 december 2011 
Stand per 1 januari 21.139.830 21.936.872
Bij: Nieuw opgenomen geldleningen 1.300.000 3.639.000
Af: Reguliere aflossingen -877.579 -4.436.042
Bij: Correctie op aflossingen voorgaande jaren 192 0
Stand per 31 december 21.562.443 21.139.830

In het komende boekjaar te betalen aflossing (zie ook 9.1*) -842.153 -877.590
 20.720.290 20.262.240

Marktwaarde geldleningen
De nominale waarde van de geldleningen bedraagt per 31 december 
2012 ¤ 21.583.885,–. De marktwaarde (rentabiliteitswaarde) van de geld-
leningen bedraagt per 31 december 2012 ¤ 22.272.868,–. Het verschil 
tussen nominale waarde en marktwaarde bedraagt per balansdatum  
¤ 688.983,–.

Rentevoet en aflossingssysteem
De gemiddelde rentevoet van de langer dan een jaar uitstaande 
 leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt circa 4,57%  
(2011: circa 4,67%). 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 schuldrest op balansdatum van deze leningen bedraagt ¤ 2.594.513. 
De overige geldleningen met een resterende looptijd langer dan 5 jaar 
hebben op balansdatum een schuldrest van ¤ 18.145.413. Er werden 
geen activa tot zekerheid gesteld voor ontvangen leningen. Van het 
totaal der langlopende schulden vervalt een bedrag van circa ¤ 843.948 
in het volgende boekjaar. Alle geldleningen zijn afgesloten met borg-
stelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Geldleningen met uitgestelde storting
Stortingsdatum  Geldgever Hoofdsom Soort Rente%
16-01-13  nwb Bank 979.751 fixe 3,35%
16-01-14  nwb Bank 1.202.860 fixe 3,53%

Overige langlopende schulden
Het oplopende saldo Waarborgsommen is veroorzaakt door de fusie 
met Ons Huis.

 31 december 2012 31 december 2011
Ontvangen waarborgsommen 49.136 50.467
Rente waarborgsommen 27.434 26.356
Totaal overige schulden 76.570 76.823

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 2012 ¤ 116,44  
(31 december 2011: ¤ 118,34). Aan de waarborgsommen is over de 
 periode 1 januari t/m 31 december 2012 3% (2011: 3%) samen gestelde 
intrest toegevoegd. De waarborgsom inclusief rente wordt bij 
 beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.
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Kortlopende schulden
9.1 Schulden aan overheid en kredietinstellingen
Dit betreft aflossingen die jaarlijks gedaan dienen te worden.  
Zie ook hiervoor de te betalen aflossing bij 8.1 en 8.2*.

 31 december 2012 31 december 2011
Aflossing geldleningen o/g komend boekjaar 843.958 887.021
Totaal schulden aan kredietinstellingen 843.958 887.021

9.2 Schulden aan leveranciers
De specificatie is als volgt:
Onderhanden werk nieuwbouw Choisyschool 0 235.885
Overige leveranciers 186.581 290.511
Totaal schulden aan leveranciers 186.581 526.396

9.3 Schulden aan groepsmaatschappijen waarin wordt deelgenomen
Saldo Rekening courant R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. -1.887 -1.759
 -1.887 -1.759

9.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Te betalen Loonheffing 30.758 53.979
Te betalen Omzetbelasting 0 54.486
 30.758 108.465

9.5 Schulden ter zake van pensioenen
Pensioenpremies 9.376 9.942
Totaal pensioenpremies 9.376 9.942

9.6 Overige kortlopende schulden
 31 december 2012 31 december 2011
Erfpacht complex 10 2e helft boekjaar 7.598 7.428
Te restitueren Waarborgsommen 1.048 833
Verplichting verhuisvergoedingen complex 3 – Kievitlaan 879 3.830
Diversen 0 10.538
Totaal overige schulden 9.525 22.629

9.7 Overlopende passiva
Nog niet vervallen rente 359.328 369.867
Belastingdienst Huurtoeslag januari 24.484 24.216
Nog te verrekenen servicekosten huurders 99.503 84.826
Verplichting opgebouwde vakantierechten 16.154 19.374
Vooruitontvangen huur 42.599 33.517
Overlopende posten fusie Ons Huis2 14.373 0
Overige (m.n. Accountantscontrole 2012) 68.466 69.364
Totaal overlopende passiva 624.907 601.164

2. De op balansdatum nog te betalen kosten t.b.v. Bouwvereniging Ons Huis hebben betrekking op voor de fusiedatum gemaakte kosten voor controle/fiscaal advies.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Fiscale eenheid
De R.K. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting vormt voor de 
 vennootschapsbelasting en omzetbelasting een fiscale eenheid met 
dochter-onderneming R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. en is daarmee 
hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die voortvloeien uit deze 
fiscale eenheid. Het fiscale nummer is nl 0028677596.

Negatieve hypotheekverklaring
Als gevolg van teruglopende huurinkomsten heeft een huurder 
 verzocht om tijdelijke verlaging van de te betalen huursom.  
De overeengekomen periode is 1 jaar. In de negen jaren daarna zal 
de in het eerste jaar verkregen korting worden terugbetaald zodat 
aan het einde van de looptijd de overeengekomen huursom geheel 
 betaald zal zijn. Ter verkrijging van zekerheid met betrekking tot deze 
 betalingsregeling is een negatieve hypotheekverklaring ten behoeve 
van de verhuurder door de huurder afgegeven. Deze verklaring  voorziet 
erin dat de huurder niet zonder toestemming van de verhuurder 
 zakelijke rechten mag verhypotheken noch mag vervreemden.  
De regeling is notarieel vastgelegd in de zomer van 2012.

Voorwaardelijke verplichtingen aan het Waarborgfonds  
Sociale Woningbouw
Vanwege de door het Waarborgfonds gegarandeerde leningen met 
een oorspronkelijk bedrag van ¤ 31,4 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  
¤ 914.991 zijn (obligo).

Verplichtingen
Financiële verplichtingen, voortvloeiend uit de erfpacht van   
complex 10. De erfpacht duurt tot en met 31 december 2038.  
De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt ¤ 15.025 (prijspeil 2012) en wordt 
jaarlijks verhoogd met het huurverhogingspercentage zoals dat door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorgeschreven.  
Verder zijn er geen project- en onderhoudsverplichtingen aangegaan.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2012

Bedrijfsopbrengsten
10.1 Huuropbrengsten
 2012 2011
Woningen en woongebouwen 4.995.940 4.881.957
Onroerende zaken, niet zijnde woningen 214.086 138.983
 5.210.026 5.020.940

Af: huurderving wegens leegstand 12.483 13.574
Totaal huuropbrengsten 5.197.543 5.007.366

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:
W de algemene jaarlijkse huurverhoging
W huurverhoging bij woningverbetering

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

a. De algemene huurverhoging per 1 juli  91.785
b. Huurharmonisatie  25.257
c. In exploitatie nemen kinderdagverblijf Choisyweg (complex 19)  72.044
Totaal Hogere huuropbrengst woningen, woongebouwen en vhe’s niet zijnde woningen  189.086

10.2 Opbrengsten servicecontracten
 2012 2011
Overige zaken, leveringen en diensten 385.823 376.013
Contributies 596 565
 386.419 376.578

Af: vergoedingsderving wegens leegstand 358 445
Totaal opbrengsten servicecontracten 386.061 376.133

De post Overige zaken, leveringen en diensten betreft vergoedingen 
welke de huurders boven de (netto-) huurprijs betalen voor bij-
voorbeeld warmtelevering, glasverzekering enz. De vergoeding voor 
 leveringen en diensten is gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke 
kosten en wordt jaarlijks, indien noodzakelijk aangepast.

10.3 Geactiveerde productie eigen bedrijf
 2012 2011
Geactiveerde kosten Dr. Schaepmanlaan 15.634 9.488
Geactiveerde kosten Choisyweg 18.536 0
Totaal geactiveerde productie eigen bedrijf 34.170 9.488

10.4 Overige bedrijfsopbrengsten
 2012 2011
Vergoedingen voor algemeen beheer en administratie:
W Afsluiten huurcontract 1.269 1.600
W Administratiekosten woonvergunningen 2.895 3.133
W Overige algemeen beheeropbrengsten 75.449 75.099
W Dienstverlening vve 2.893 2.820
W Verhuur Parochiezaal 3.669 4.190
W Opstelruimte telecom-apparatuur 10.993 10.775
Overige exploitatiebaten 18.143 14.732
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 115.311 112.349

De opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd en meer specifiek in de  
Gemeente Zeist.

Bedrijfslasten
11.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille
 2012 2011
Sociaal vastgoed in exploitatie 1.538.560 1.407.602
Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 71.501 79.101
Totaal Afschrijvingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille 1.610.061 1.486.703

11.2 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
 2012 2011
Mutatie bedrijfswaarde complex  3 – Kievitlaan -19.543 26.922
Mutatie bedrijfswaarde complex  7 – Schermerslaan -407.779 765.759
Mutatie bedrijfswaarde complex  8 – De Clomp 0 345.756
Mutatie bedrijfswaarde complex  7 – Schermerslaan 0 860.601
Mutatie bedrijfswaarde complex 10 – Dahliastraat -49.953 169.594
Mutatie bedrijfswaarde complex 11 – Petronella van Seijstplaats 0 -49.793
Mutatie bedrijfswaarde complex 14 – Oranjerie -119.447 38.251
Mutatie bedrijfswaarde complex 15 – MariaOord -155.432 5.031
Mutatie bedrijfswaarde complex 18 – De Driest 14.700 0
Mutatie bedrijfswaarde complex 23 – Ons Huis 28.723 15.189
Tussentelling mutatie bedrijfswaarde -708.731 2.177.310
Waardeverandering commercieel vastgoed op basis van recente taxatie 85.750 37.750
Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -622.981 2.215.060
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11.3 Erfpacht
 2012 2011
R.K. Parochie St. Joseph 15.026 14.760
Totaal erfpacht 15.026 14.760

De woningen van complex 10 – Dahliastraat 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 Lonen en salarissen
 2012 2011
Salarissen 508.815 475.089
Totaal lonen en salarissen 508.815 475.089

11.5 Sociale lasten
 2012 2011
Sociale lasten (excl. pensioenlasten) 68.265 65.201
Totaal sociale lasten 68.265 65.201

11.6 Pensioenlasten
 2012 2011
Pensioenlasten 85.922 88.487
Nagekomen pensioenlasten 0 31.572
Totaal pensioenlasten 85.922 120.059

Aantal werknemers
Het aantal werknemers per ultimo boekjaar bedraagt in fte: 8,27 (in 2011 8,54).
De indeling is als volgt:
W Administratief/beheer 2,83 2,99
W Directie 1,00 2,44
W Beleid 1,33 0,00
W Technisch 2,00 2,00
W Algemene dienst 1,11 1,11
 8,27 8,54

Voor de bezoldiging van de directeur/bestuurder van de R.K. Woning-
bouw vereniging kwam in 2012 een bedrag van ¤ 93.579,– ten laste 
van de R.K. Woningbouwvereniging. Voor de bezoldiging van 
 commissarissen van de R.K. Woningbouwvereniging kwam in 2012  
een bedrag van ¤ 21.750,– ten laste van de R.K. Woningbouwvereniging. 
Één lid van de RvC ontvangt alleen een onkostenvergoeding voor de 
werkelijk  gemaakte kosten per vergadering. In het jaar 2012 is aan 
hem een bedrag van ¤ 2.798,– aan onkostenvergoedingen uitbetaald. 
De bezoldiging van directeur/bestuurder en commissarissen van de 
woningbouw vereniging is als volgt:

11.7 Onderhoudslasten
 2012 2011
Kosten klachten- / mutatieonderhoud 535.965 607.255
Kosten cyclisch onderhoud 460.074 973.948
Totaal onderhoudslasten 996.039 1.581.203

11.8 Leefbaarheid
 2012 2011
Kosten wijkgericht werken 21.056 21.886
Kosten bewonerszaken 11.026 10.674
Overige kosten leefbaarheid 14.865 567
Totaal leefbaarheid 46.947 33.128

11.9 Lasten servicecontracten
 2012 2011
Verzekeringen 8.170 7.831
Kook- en stookgas 145.221 136.337
Schoonmaakkosten 78.697 78.731
Overige servicekosten 140.580 139.979
Totaal lasten servicecontracten 372.668 362.878

Naam Functie Beloning Pensioenen Onkostenverg. Totaal

mr. C.H. Schuurmans directeur/bestuurder 78.582 13.797 1.200 93.579
mw. A.J. van der Weijden-Klinkers voorzitter RvC 6.750 0 0 6.750
mw. mr. N.A. Aalbers lid RvC (2e halfjaar) 2.500 0 0 2.500
ir. W.M. de Groot lid RvC 5.000 0 0 5.000
ir. A.C.M. Hopmans lid RvC (2e halfjaar) 2.500 0 0 2.500
A.J. Roelofs lid RvC 0 0 2.798 2.798
G.C.M. Ruijs lid RvC (1e halfjaar) 2.500 0 0 2.500
ir. I.E. Vermaas lid RvC (1e halfjaar) 2.500 0 0 2.500
Totaalbedragen  100.332 13.797 3.998 118.127
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11.10 Overige bedrijfslasten
 2012 2011
Directe kosten
Belastingen 288.190 282.925
Verzekeringen 21.726 21.882
Contributie landelijke federatie 11.890 12.277
Bijdrage Centraal Fonds 19.134 53.088
Overige exploitatiekosten 25.594 26.733
Totaal directe kosten 366.534 396.905

 2012 2011
Algemene kosten
Exploitatiekosten inventaris en vervoermiddelen 22.524 26.210
Kantoorkosten 51.829 52.756
Advieskosten 29.746 30.063
Kosten accountant** 88.085 69.475
Kosten huuradministratie en automatisering 79.712 64.155
Kosten WoningNet 10.669 16.317
Kosten fusie met Bouwvereniging Ons Huis 10.337 39.262
Bestuurskosten Bouwvereniging Ons Huis 14.500 45.200
Overige algemene kosten Bouwvereniging Ons Huis 3.020 8.756
Overige algemene kosten 23.375 26.610
Subtotaal 333.797 378.804

Nagekomen posten 0 -2.465

Totaal overige bedrijfslasten 794.510 879.568

** Toelichting kosten accountant:
 2012 2011
Met betrekking tot R.K. Woningbouwvereniging Zeist
W Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2011 17.439 0
W Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2010 0 24.395
W Totale honoraria voor interimcontrole van de jaarrekening 2012 8.143 0
W Totale honoraria voor andere controleopdrachten 18.576 5.854
W Honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein fiscale aangiften 15.966
 Overige fiscale adviezen 8.243
 Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein 24.209 20.887
W Totale honoraria voor andere niet-controlediensten 0 779
Totaal kosten accountant met betrekking tot R.K. Woningbouwvereniging Zeist 68.367 51.916

Met betrekking tot Bouwvereniging Ons Huis
W Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2011 17.818 0
W Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2010 0 13.774
W Totale honoraria voor andere niet-controlediensten 1.900 3.785
Totaal kosten accountant m.b.t. Bouwvereniging Ons Huis 19.718 17.559

Totaal kosten accountant 88.085 69.475

Onder overige exploitatiekosten is een bedrag van ¤ 1.845,–  
(in 2011 ¤ 5.027,–) verantwoord aan sponsorbijdragen. Het betreft hier 
sponsoring van instanties die rechtstreeks verband houden met de 
doelgroep in het kader van bbsh van R.K. Woningbouwvereniging 
Zeist, dan wel maatschappelijke instellingen welke een noodzakelijke 
functie in onze maatschappij vervullen.

 2012 2011
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten 23.693 32.477
Totaal huisvestingskosten 23.693 32.477

 2012 2011
Kosten Raad van Commissarissen
Vergoedingen RvC 21.750 16.164
Aansprakelijkheidsverzekering RvC 5.049 5.376
Totaal kosten Raad van Commissarissen 26.799 21.540

 2012 2011
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten2 40.626 50.469
Toevoeging Voorziening individuele loopbaanontwikkeling 3.061 1.838
Totaal overige personeelskosten 43.687 52.307

2. De daling van de overige personeelskosten wordt met name veroorzaakt doordat onder deze post de ontvangen uitkeringen ziekte verzuimverzekering worden verantwoord.  

Deze worden in mindering gebracht op de overige onder deze noemer vallende kosten en waren in 2012 circa ¤ 9.800 hoger dan in 2011.
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11.11 Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -520.464 -393.555

12.1 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
 2012 2011
Obligaties 7,5% Nederland 1993–2023 33.898 33.451
 33.898 33.451

Af: Bewaar- en administratiekosten 630 749
Totaal opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 33.268 32.702

12.2 Andere Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
 2012 2011
Liquide middelen
W Rentebaten liquide middelen 8.476 15.202
W Overige rentebaten 4.845 6.072
Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 13.321 21.274

12.3 Rentelasten en soortgelijke kosten
 2012 2011
Langlopende schulden
W Rente leningen overheid 3.618 32.737
W Rente leningen kredietinstellingen 1.004.460 1.125.551
W Rente waarborgsommen 2.005 2.063
Overige rentelasten 0 121
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 1.010.083 1.160.472

13.1 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
 2012 2011
Toelichting belastingen in de winst- en verliesrekening

De belasting op de winst kan als volgt worden gespecificeerd:

Latente belasting, bate -2.145.819 -11.515
Latente belasting, last 2.575.268 0
 429.449 -11.515

Vrijval belastingschuld Vpb 2006/2007 0 -8.114
Vrijval belastingschuld Vpb 2009 0 -292.588
Totaal belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 429.449 -312.217

 2012 2011
Resultaat vóór belasting volgens jaarrekening  1.414.783
Fiscaal vrijgestelde resultaatbedragen 22.496  57.388
Tijdelijke waarderingsverschillen 378.880  1.575.056
Investeringsaftrek 0  -15.211
  + 401.376 +
  1.816.159
Verrekenbare verliezen  0
Afwaardering naar lagere woz-waarde  -/- 10.300.000
Toevoeging fiscale Herbestedingsreserve  0 -/-
Belastbaar bedrag  -8.483.841
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  0

Het vigerende belastingtarief bedraagt 25%. De effectieve belasting-
druk over 2012 bedraagt: 30%. Het verschil tussen het vigerende tarief 
en de effectieve belastingdruk wordt met name veroorzaakt door 
het effect van de fiscaal vrijgestelde resultaatbedragen en tijdelijke 
 waarderingsverschillen, alsmede de afboeking naar lagere  
woz-waarde. Door toepassing van investeringsaftrek wordt de 
 belastingdruk verlaagd. De voorziening voor latente belasting-
verplichtingen is met name gevormd voor de, naar verwachting, 
 tijdelijk lagere woz-waarde van het bezit ten opzichte van de fiscale 
openingsbalans per 1-1-2008. (en dus niet ten opzichte van de stand 
van voorgaand jaar). Dit betreft de situatie per 1-1-2012 waarvoor 
in 2013 de beschikking is ontvangen. De situatie ultimo 2012 wordt 
pas bekend in 2014 als de beschikking met peildatum 1-1-2013 wordt 
 ontvangen. Per 31 december 2012 bedraagt de stand van de agio op de 
leningenportefeuille ¤ 161.522 (per 31 december 2011 ¤ 160.450). Ter zake 
van de stand van de agio per 31 december 2012 is een latente vennoot-
schapsbelastingschuld opgenomen van ¤ 40.381 (Vpb-tarief 25%).

13.2 Resultaat deelnemingen
 2012 2011
R.K. Onroerend Goed Zeist B.V. -173 -173
Totaal resultaat deelnemingen -173 -173

Overige gegevens
In de statuten van R.K. Woningbouwvereniging Zeist is geen bepaling 
opgenomen met betrekking tot de resultaatbestemming. Het jaar-
resultaat wordt ten bate/ten laste van de Overige reserve gebracht.
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Kengetallen over de afgelopen 5 jaar per ultimo boekjaar

   2012 2011 2010 2009 2008
Gegevens woningbezit
Aantal verhuureenheden in exploitatie:
W Woningen/woongebouwen 893 845 845 845 845
W Garages/carports 50 50 51 51 51
W Bedrijfsruimten 10 9 9 9 9
Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie 953 904 905 905 905

Gemiddelde verzekerde waarde per woning 99.000 88.000 93.500 93.100 85.400
Gemiddelde grondslag onroerende zaakbelasting per woning 166.000 193.000 193.700 193.400 184.700

Mutaties in het woningbezit
W Aantal opgeleverd 1 – – – 17
W Aantal aangekocht 48 – – – –
W Aantal uit exploitatie – – – – –
W Aantal verkocht – – – – –
W Aantal gesloopt – – – – –

Aantal woningen naar huurprijsklasse
W Laag 183 139 150 157 95
W Overig 710 706 695 688 750

Kwaliteit
W Aantal reparatieverzoeken 1.049 1.120 1.148 1.102 1.118
W Aantal gevallen mutatieonderhoud 34 31 29 36 53
W Aantal gevallen groot onderhoud en woningverbetering 2 2 15 4 164
W Totaal kosten onderhoud per woning 1.115 1.871 1.188 1.699 2.406

Prijs/kwaliteitsverhouding
W Gemiddeld aantal punten wws 151,59 131,89 134,23 134,23 134,16
W Gemiddelde netto-huurprijs 5.693 5.535 5.455 5.397 5.338

Het verhuren van woningen
W Mutatiegraad 4,14 5,54 4,62 8,64 8,29
W Huurachterstand in % 0,63 0,52 0,65 0,63 0,62
W Huurderving in % 0,24 0,28 0,11 0,28 0,79

Kengetallen over de afgelopen 5 jaar per ultimo boekjaar

   2012 2011 2010 2009 2008
Financiële continuïteit
W Solvabiliteit 35,0 31,7 27,8 38,3 22,8
W Current ratio 0,55 0,55 0,73 0,94 1,21
W Rentabiliteit eigen vermogen 4,9 -15,3 -72,4 -10,8 -3,5
W Rentabiliteit vreemd vermogen 3,2 3,9 4,1 5,3 4,8
W Rentabiliteit totaal vermogen 3,8 -2,2 -17,2 -0,9 2,9
W Interne financiering per woning 15.116 15.898 11.745 15.423 5.670
W Cash flow per woning 5.220 -939 736 474 1.386

Balans en Winst- en verliesrekening
W Eigen vermogen per woning 19.120 16.474 14.124 18.169 8.989
W Totaal opbrengsten per woning 6.420 6.515 6.316 6.218 5.844
W Kapitaalslasten per woning 3.578 3.744 4.739 4.877 3.311
W Overige bedrijfslasten per woning 2.635 3.708 3.467 4.250 4.479
W Renteresultaat per woning 642 619 584 638 638
W Jaarresultaat per woning 934 -2.520 -10.222 -1.956 -316

Personeelsbezetting
Aantal formatieplaatsen per 1.000 woningen  
gesplitst naar activiteiten:
W Algemene beheerzaken 0,0 0,0 2,8 2,2 3,2
W Verhuur- en bewonerszaken 0,0 0,0 0,9 0,9 2,2
W Financieel-economische zaken 3,0 3,2 2,3 2,3 2,4
W Onderhoud 0,9 0,9 3,6 2,4 3,4
W Algemene Dienst 3,3 3,5 1,2 1,2 1,2
Totaal formatieplaatsen per 1.000 woningen 3,5 3,7 10,7 10,1 10,0
Werkelijk aantal personeelsleden per 1.000 woningen 11,3 11,8 11,9 10,7 9,4

De kengetallen op de volgende pagina zijn bepaald inclusief de fusie 
met Ons Huis en de gecorrigeerde waardering van het commercieel 
vastgoed.

Huurprijsklasse Laag Overig

Boekjaar 2012 < ¤ 370,77 > ¤ 370,77
Boekjaar 2011 < ¤ 366,37 > ¤ 366,37
Boekjaar 2010 < ¤ 357,37 > ¤ 357,37
Boekjaar 2009 < ¤ 357,37 > ¤ 357,37
Boekjaar 2008 < ¤ 348,99 > ¤ 348,99
Boekjaar 2007 < ¤ 343,50 > ¤ 343,50

Huurprijsgrenzen volgens MG 2001–22
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Ondertekening jaarstukken 2012
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. 22 april 2013

Zeist,

Mr. C.H. Schuurmans
Directeur/bestuurder

Het besluit van het bestuur om de jaarstukken vast te stellen, is door 
de Raad van Commissarissen in hun vergadering van 22 april 2013 
goedgekeurd.

Mevrouw A.J. van der Weijden-Klinkers, voorzitter
Mevrouw mr. N.A. Aalbers, lid
De heer ir. W.M. de Groot, lid
De heer ir. A.C.M. Hopmans, lid
De heer A.J. Roelofs, lid

Zeist, 22 april 2013



78 79



80 81



82 83

Samenstelling en tekst
R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Ontwerp en opmaak
Grafisch Ontwerp PI&Q

Papier
Cocoon 160 g/m² (binnenwerk)  
en 300 g/m² (omslag)

Druk
Drukkerij Libertas

© Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm 
of op welke andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
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Hortensialaan 30
3702 vg Zeist

Postbus 21
3700 aa Zeist

t. 030 698 50 30
f. 030 698 50 45
info@rkwbv.nl
www.rkwbv.nl
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