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Hoofdstuk 1. I nleiding
De Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, hierna ookte noe men "StHVW", is statutair
gevestigd op de Hemelrijken 171, 5612 WN Eindhoven en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel voor Brabant onderdossiernummer 53277309.
De Stichting heeft ten doe! :
Het behartigen van de belangen van de huurders van de te Eindhoven gevestigde :
"StichtingWoonbedrijf SWS.Hhvl", statutairgevestigd te Eindhoven, feitelijk te 5611 GG Eindhoven, Wal 2,
ingeschreven in het Handelsregistervan de Kamervan Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 17058500,
hierna ook te noemen "Woonbedrijf", dan wel haartoekomstige rechtsopyolger(s).
De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoof dstuk 2. Het Bestuur van StHVW
In januari 2016 beschikte het bestuur over een bezetting van 9 personen en bestond uit:
Gerard Peeters

Voorzitter /

lid Dagelijks Bestuur

Jack Zegve Id

Secretaris /

lid Dagelijks Bestuur
lid Dagelijks Bestuur

Frans Koller

Penningmeester /

Theo van den Broek

bestuurslid

Reindert Franke

adviseur

Henk Gernand

bestuurslid

Alex Remie

bestuurslid

Eefje Bogmans

bestuurslid

Martin Deen

bestuurslid

In de loop van 2016 zijn volgendewijzigingen opgetreden:
•

Per 1 september 2016 heeft Gerard Peeters de voorzittershamerovergedragen aan Jack Zegveld en is
regulier bestuurslid geworden.

•

Theo van den Broek is per 1 oktober 2016 functioneelsecretarisgeworden.

•

Theo Geners is per 1 december 2016 na een proefperiode van drie maanden toegetreden als bestuurslid.

•

Martin Deen heeft per 31 december 2016 afscheid genomen als bestuurslid.

•

Eind 2016 is een sollicitatie procedure gestartvoor de werving van een Management Assistent, hetgeen
geresulteerd heeft in de benoeming van Jetty van Gastel per 1 januari 2017. Jetty staat op de loonlijst van
Woonbedrijf en wordt voor 18 uur per week ter beschikkinggesteld van StHVW.

Hierdoor is het bestuur per 31 december als volgt was samengesteld:
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Jack Zegveld

;

Voorzitter /

lid Dagelijks Bestuur

Theo van den Broek
Frans Koller

;
;

Secretaris /

lid Dagelijks Bestuur

Penni ngmeester /

lid Dagelijks Bestuur

Gerard Peeters

;

bestuurslid

Reindert Franke

;

adviseur

Henk Gernand

;

bestuurslid

Alex Remie

bestuurslid

Eefje Bogmans

bestuurslid

Martin Deen

;

bestuurslid

Theo Geners

;

bestuurslid

Hoofdstuk 3

De Raad van Toezicht (RvT) van de StHVW

Op 1 januari 2016 bestond de Raad van Toezicht uit:
Gerard van Heeswijk ;
Jacques Schaapherder ;

Voorzitter RyT
Secretaris RvT

Marjan Felten

lid RvT

Trees Bouwens

lid RvT

Chris Bus

lid RvT

In de loop van 2015 is er meningsverschil ontstaan tussen het bestuur en de RyT over de rol en de bevoegdheden
van de RvT. Omdat het bestuur en de RvT ergezamenlijk niet uitkwamen is besloten de hulp in te roepen van een
mediator. Gezamenlijk werd gekozen voor mevrouw Mul van TaylorWessing. Na een drietal sessies, die moeizaam
verliepen, werd in december besloten bilateraalverderte spreken. Deze gesprekken werden voortgezet in 2016;
echterzonderdat enig resultaatwerd bereikt.
Omdat de discussie eindeloos leek en omdat deze het bestuuronevenredigveel tijd en energie kostte heeft het
bestuur in maart 2016 besloten om de Raad van Toezicht op te heffen, overeenkomstig haar bevoegdheid ontleend
aan de statuten.
De Raad van Toezicht heeft dit nietgeaccepteerd en een kortgedingaangespannen tegen het bestuur van de
Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf bij de voorzieningen rechter in
's-Hertogenbosch. Het geding diende op 26 april 2016
Ter bee indiging van het geschil dat de Stichting Huurdersvertegenwoordiging had met haar voorma I ige Raad van
Toezicht is op de zitting van het Kort Geding 306210 / KG ZA 16-158 van 26 apri I 2016 overeengekomen dat:
1.

Het bestuur haar besluit van resp. 9 en 25 februari 2016, om de RvT op te heffen, intrekt;

2.

De huidige Raad van Toezichtzich per 1 september 2016 zal opheffen;

3.

De RvT voor 15 augustus 2016 het bestuurschriftelijk zal adviseren over de volgens haar meestwenselijke
inrichting van de huurdersparticipatiebinnen de stichting;

4.

Het bestuur uiterlijk 1 september 2016 haar beleid zal formuleren, waarin het democratisch gehalteten
behoeve van de huurders is gewaarborgd;
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5.

Rond 1 september 2016 zullen Bestuur en RvTgezamenlijkeen publicatie verzorgen in de regionale huis-aanhuisbladen, waarin melding wordtgemaakt van de opheffing van de RyT en het beleidsvoornemen van het
bestuurvoor huurdersparticipatie;

6.

Het bestuurzal uiterlijk 1 september 2017 voor haar kosten een evaluatie doorde Juridischeafdeling van de
Woonbond laten uitvoeren met betrekking tot de uitvoering van haar beleid inzake huurdersparticipatie;

7.

Het bestuurdraagt al le proceskosten;

8.

Het kortgeding is hierbij doorgehaald.

Per 1 september 2016 heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
zichzelf opgeheven.

Hoofdstuk 4. Raad van Commissarissen van de Stichting Woonbedriif SWS-Hhvl
De Raad van Commissarissen beoordeelt het beleid van de Stichting WoonbedrijfSWS-Hhvl in de meest ruime zin
van het woord. De Raad mag het Woonbedrijfgevraagd en ongevraagd dwingend, maar onderbouwd, adviseren met
betrekkingtot haardoen en laten.
Volgens de woningwet 2015 worden minstens een op de drie commissarissen doorde StHVW voorgedragen en
dienen deze vertegenwoordigers mede de belangen van de huurders in de Co ncernraad te vertegenwoordigen.
Op 1 januari 2016 waren deze leden voor de Raad van Commissarissen:
Ans Cuijpers

lid RvC

Guy Buck

lid RvC

De zittingstermijn van Ans Cuijperseindigde per 1 juni 2016. In december 2015 is een selectiecommissievooreen
nieuwe huurdersvertegenwoordiger ingesteld, waarin namens StHVWHenkGernand zitting heeftgenomen. De
procedure heeftgeleid tot de benoeming van
Jan Maarten van der Meulen.
Per 31 december 2017 waren, voorgedragen door de huurders, lid van de Raad van Commissarissen:
Guy Buck

;

lid RvC

Jan Maarten van der Meulen

;

lid RvC

Hoofdstuk 5.

I nrichting van de Organisatie van de StHVW

De beslissingen binnen StHVWworden in de reguliere bestuursvergaderingen genomen.
De frequentie van deze vergaderingen in 2016 is driewekelijks.
Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert wekelijks en houdt zich bezig met de lopende zaken, onderhoudt de
contacten met het Woonbedrijf en bereidt de bestuursvergaderingen voor.
Het werk, dat de StHVW heeftte behappen, wordt over de bestuursleden verdeeld n aaronderwerp en op basis
van kennis, affiniteit en beschikbare tijd.
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•

Voor het behandelen van de zwaarwegende en /of complexe onderwerpen zijn commissies benoemd, bemenst
door meerdere bestuursleden, waarvan ereen als commissievoorzitter het voortouw neemt.
De overige onderwerpen, waaraan door het bestuur prioriteit is gegeven, zijn aan individuele bestuursleden
toebedeeld. Het betreffende bestuurslid is "eigenaar van het probleem of onderwerp. Van de "eigenaar wordt
verwacht, dat proactief met het onderwerp wordtomgegaan en dat hij of zij eigen verantwoordelijkheid in de
behandeling ervan neemt.
Jaarlijksworden aan de hand van de bijgestelde Missie-Visie-Strategie van StHVW de commissies en
eigenaarsonderwerpen geevalueerd op noodzaak en actualite it. De speerpunten uit de Missie-Visie-Strategie
bepalen de inzetvan energie en tijd van de bestuursleden.
In december 2016 waren de taken binnen de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf als volgtverdeeld:
Commissie Externe Betrekkingen:
-

Prestatieafspraken
Platform Eindhovense
Klantenraden

Commissie Communicatie:
-

Redactie Comnnissie
Social Media
Public Relations (PR)

Commissie Verhuurbeleid:
-

Verhuurbeleid
Jaarlijkse huuraanpassing
Toewijzingsbeleid

Commissie Sloop, Renovatie,
Groot Onderhoud en
Service kosten
Commissie Huurdersparticipatie:

Commissie Duurzaamheid:

Voorzitter:

Jack Zegveld

lid:
lid:
lid:

Henk Gernand
Frans Koller
Martin Deen

Voorzitter:

Reindert Franke (adviseur)

lid:
lid:
lid:
lid:

Gerard Peeters
Martin Deen
vacature
vacature

Voorzitter:

Gerard Peeters

lid:
lid:
lid:

Alex Remie
Frans Koller
vacature

Voorzitter:

Theo van den Broek

lid:

Gerard Peeters

lid:

vacature

Voorzitter:

Jack Zegveld

lid:

Frans Koller

lid:

Henk Gernand

lid:

Theo Geners

Voorzitter:

Jack Zegveld (tijdelijk)

lid:

Martin Deen

lid:

vacature

lid:

vacature
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Commissie Wonen en Zorg:

Commissie FinancieleZaken:
Investeringsstrategie
DAEB/niet-DAEB
Jaarbegroting Woonbedrijf
Bod prestatieafspraken
Woningwaarderingsstelsel
Onderwerp Woonbond

Huurdersconsulent:
- Huurderstelefoon
Klantencontact
5.1

Voorzitter:

Eefje Bogmans

lid:

Theo Geners

Lid:

vacature

Voorzitter:

Henk Gernand

lid:
lid:
lid:

Jack Zegveld
vacature
vacature

eigenaar:

Alex Remie

Back-up:

vacature

eigenaar:

management assistent (verdeling)

Back-up:

Reindert Franke (telefoondienst)
vacature

Bestuursvergaderingen Stichting HV Woonbedrijf
Het bestuur heeft in 2016 veertien maal vergadert.
De meest relevante vergaderpunten waren:
a.

In 2016 heeftStHVWWoonbedrijf ten aanzien van elf zaken geadviseerd:
1. 2-2-2016
Positief Advies Prestatieafspraken 2016;
2. 2-2-2016
Positief advies He rbenoeming Voorzitter Klachtencommissie;
3. 4-2-2016
Advies "een portaal voor huurwoningen in de regio"
4. 8-3-2016
Negatief Advies Huurprijsaan passing per 1 juli 2016
Het bestuur is nietakkoordgegaan met een huuraanpassing van 0,6% voor alle
huurders van Woonbedrijf, omdat naarhaar mening de argumenten van
Woonbedrijf omgevingsgericht waren en niet direct betrekking hadden op de
bedrijfsvoering van Woonbedrijf.
5. 21-7-2016
Positief advies Voordracht Jan Maarten v.d. Meulen als Commissaris
6. 17-9-2016
Positief Advies won ingbestand Blade!
7. 24-10-2016
Positief Advies He rinrichting Fondsvorming bijdrage Huurdersonderhoud Vestide
8. 6-11-2016
Positief Advies Sociaal Plan bij Sloop van uw woning
9. 6-11-2016
Negatief Advies Sociaal Plan Renovatie van woningen bij uithuizing.
StHVW is van mening, dater niet alleen een Sociaal Plan Renovaties van woningen bij
uithuizingdient te zijn, maarook een voor renovaties van woningen in bewoonde
staat.
10. 8-11-2016
StHVW heeft positieve Zienswijze over de scheiding van het woningbezit van
Woonbedrijf in DAEB en niet-DAEB.
11. 5-12-2016
Duurzaam inzetten vermogen Woonbedrijf; Zienswijze investeringsstrategie

2017-2021. StHVW heeft hierover een positievezienswijze afgegeven.
b. De werving en introductie van nieuwe bestuursleden.
c. Het herinrichten van de organisatie in Commissies en Eigenaren
d. De bewaking van de financielefunctie.
e. Visitatie Woonbedrijf.
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f.

g.
h.
i.
j.
k.
I.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
5.2

Prestatieafspraken met Gemeenten.
Woonbedrijf heeftwoningbezit in negengemeenten; Eindhoven, Veld hoven, Geldrop/Mierlo, Waal re,
Nuenen, Bladel, Son en Breugel, Best en Valkenswaard.
Deelname aan het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK)
Contacten met de Woon bond. Zie hoofdstuk 8.9.
Periodiek Overleg met Woonbedrijf.
Inrichting Website.
De Advertorials in de wee kbladen in de regio Eindhoven.
Organisatie drie Huurdersbijeenkomsten/Jaarvergaderingen
Het Beleidsplan Missie-Visie-Strategie 2017.
De invoering van de Woningwet 2015 per 1 juli 2015 en de gevolgen voor de Huurdersorganisatie.
Afscheid van de Raad van Toezicht.
Invoering Warmtewet
Nieuwe huisvesting Woonbedrijf aan de Wal 2 in Eindhoven.
ICT/Website/Facebook/telefonische antwoord service.
Huursombenadering.
Participatie met Woonbedrijf in een digitale enquete over Wonen en Zorg via het digitaal huurderspanel
van Woonbedrijf.
Verhuurbeleid.
De rapportage van de accountant over 2015 en de begroting van StHVWvoor 2016.
Werving Management Assistent.

Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met Woonbedrijf,
Om de zesweken vergadert het DB met het Woonbedrijf.
In de acht vergaderingen zijn onder meervolgende punten aan de orde gekomen.
a.

Verhuurdersheffing;

b.

Invoering Koersplan Woonbedrijf 2015 — 2018;

C. Visitatiecommissie;
d.

Prestatieafspraken Eindhoven en de acht andere gemeenten;

e.

Interne organisatie StHVW en de mutaties in het bestuur;

f.

Huurdersparticipatie;

g.

Verhuurbeleid;

h.

Huurprijsbeleid;

i.

Woonlasten;

j.

Nieuwe huisvesting Woonbedrijf;

k. Adviezen,
I. Invoeringwoningwet;
m. Warmtewet;
n.

Opsplitsing bezit in DAEB/niet-DAEB;

o.

beleid bij Renovaties;

p.

participatie in Klantenpanel Woonbedrijf;

q.

Buurten;

r.

Statuten/Huishoudelijk Reglement en same nwerkingsovereenkomst;
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5.3

Vergaderingen van het Dagelijks bestuur.
Het Dagelijks Bestuur (DB) zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en is daarnaast het voorbereiding-en
controle orgaan van de Stichting HVW. Het is een driemanschap bestaande uit de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester. Het DB vergadert alle dinsdagen, waaropgeen bestuursvergadering staat gepland.
Van de vergaderingen worden puntenlijsten gemaakt, die aan alle leden van het bestuurworden verstrekt.
Het DB heeft in 2016 dertig maal vergadert.

5.4.

Overige vergadercycli.
1. Ve rgade ring met de Raad van Toezicht,
In verband met de meningsverschillen met de RyT en het daaruit voortvloeiende kortgeding, waarna de RvT
is opgeheven, hebben de periodieke vergaderingen in 2016 geen doorganggevonden.
2. Twee maal perjaar vergadert het Dagelijks Bestuur met de huurdersafgevaardigden van de Raad van
Commissarissen.
3.

Eenmaal perjaar heeft het volledige bestuureen informeel (lunch)overleg met de Bestuurder van
Woonbedrijf.

4.

Viermaal per jaar woont een afvaardiging van de Commissie Externe Betrekkingen een reguliere vergadering
van het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) bij. Indien de omstandigheden dit wenselijk maken, wordt
ad hoc een extra vergadering uitgeschreven.

5.

Het PEK, met Jack Zegveld als afgevaardigde namensStHVW, nee mt deel aan het Bestuurlijk Overleg Wonen
(BOW) van de Gemeente Eindhoven. Het BOWvergaderttien maal perjaar en start de cyclus van de
prestatieafspraken met een tweedaagseom de thema's van de prestatieafspraken te herschik ken.

6. Vier maal perjaar heeftde Commissie Externe betrekkingen als deelnemeraan het PEK een gesprek met de
wethouderwonen en wijken van Eindhoven, Yasin Torunoglu.
7.

Een bestuursl id van StHVW (Martin Deen) is afgevaardigde van StHVW in het platform Stich ting
Huurdersbelangen Geldrop Mierlo (SHGM) en woont hie rtoe de maandelijkse bestuursvergaderingen bij.

8.

In 2016 heeft de Commissie Externe Betrekkingen ook de prestatieafspraken met de Gemeenten Best,
Waalre, Nuenen, Son en Bre ugel, Valkenswaard, Bladel en Veldhoven begeleid. Voor Veldhoven is daarvoor
een vergade rcycl us van zes bijeenkomsten bijgewoond. Voor de overige Gemeenten heeftStHVW haar
momenten gekozen om invloed uitte oefenen op de prestati eafspraken.

9.

Vie rmaal per jaar wordt door een afgevaardi gde van de StHVW de Regionale vergadering van de Woonbond
bijgewoond.
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Hoofdstuk 6. De Voorzitter StHVW:
De voorzitter heeft plaats in het Dagelijks Bestuur.
Hij heeftalsvoornaamste en belangrijkste taak ervoorte zorgen dat de belangen van alle huurders van Woonbedrijf
op een eerlijke , transparante en duidelijke manierworden behartigd en verdedigd .

Hoofdstuk 7. De Secretaris StHVW
De secretaris heeft zitting in het Dagelijks Bestuur.
Hij maakt de notulen en puntenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuuren het Bestuur. Hij beheert de
in-en uitgaande post en concipieertde namens de Stichting uitgaande brieven en rapporten.

Hoofdstuk 8 De Penn ingmeester StHVW.
De Penningmeester heeftzitting in het Dagelijks Bestuur.
Hij zorgt voor en draagt de verantwoording over de financiele huishouding van de Stichting HVW en is
verantwoordelijk voor de daarbij be horende administratie.

Hoofdstuk 9 Financiele analyse 2016.
Voor 2016 waren de baten begroot op € 80.000. Uiteindelijk was de ontvangen bijdrage van het
Woonbedrijf € 120.000, € 40.000 hoger dan de begroting. Dit vloeit voort uit het feit dat de begroting te
voorzichtig was ingesteld, uitgaande van de doelstelling om eerst gebruik te maken van de aanwezige
middelen alvorens gebruik te maken van de bijdrage van het Woonbedrijf, zoals onderstaand ook staat
beschreven.

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met Woonbedrijf zou de stichting maximaal recht hebben op een
hogere bijdrage. Daarin wordt een bijdrage van € 4,60 per wooneenheid vermeld met dien verstande dat
dit bedrag jaarlijks wordt geindexeerd met de cons umentenprijsindex.

In het jaarverslag 2016 van Woonbedrijf is een aanta I wooneenheden per 31-12-2015 van 32.212 vermeld.
De consumentenprijsindex bedroeg de afgelopen jaren:
-

0,3% (2016)
0,6% (2015)

-

1,0% (2014)
2,5% (2013)

-

2,5% (2012)
2,3% (2011)
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Daardoor komt het bedrag van de bijdrage per wooneenheid uit op € 5,04 en is de maximale bijdrage over
2015: 32.212 X €5,04 = € 162.348,48.
Het bestuur van de stichting wit het geld van de huurders zoveel mogelijk bij de huurder laten en heeft
aangegeven op basis van de genoten bijdrage voldoende haar taken te kunnen vervullen.
Voor 2016 waren de lasten begroot op € 122.450. De realisatie van de lasten is uiteindelijk in 2016
uitgekomen op € 134.542. De afschrijvingen zijn met € 550 minimaal lager dan de begroting (€ 750), als
gevolg van de gedesinvesteerde laptop. De huisvestingskosten zijn met een realisatie van € 26.214, € 1.686
lager gerea liseerd dan de begroting (€ 27.900) als gevolg van een lagere bedrage voor en een positieve
afrekening van de servicekosten.
De overige operationele kosten zijn met een realisatie van € 107.707, € 14.057 hoger gerealiseerd dan de
begroting (€ 93.650). Deze hogere realisatie is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de hogere post
advieskosten van € 22.062 ten opzichte van een begroting van € 5.000, als gevolg van de kosten rondom
het mediationtraject met notaris Mul ten aanzien van het geschil met de Raad van Toezicht. Naast dit
traject zijn de volgende ontwikkelingen zichtbaar:
Redactie, drukwerk en mailing nieuwsbrief is circa € 27.000 ten opzichte van een realisatie in 2015 van
circa € 17.000 en een begroting van € 27.500. Dit is het het gevolg van een verschuiving van de
tweemaandelijkse plaatsing gedurende de jaren 2015 (5 keer geplaatst) en 2016 (7 keer geplaatst).
Stijging van de vrijwilligersvergoedingen naar € 17.700, bij een begroting van € 15.200 de reden
hiervoor is een verschuiving van de vergoedingen voor het PEK-platform, waarvoor eerst een bijdrage
gegeven werd en waar nu de administratie wordt gevoerd (dating contributies naar € 800 ten opzichte
van de begroting van € 2.500).
Daamaast zijn over een aantal verschillen kosten (zoa Is kantoorbenodigdheden, kantinekosten en
promotieactiviteiten) verspreid beperkte besparingen gerealiseerd.

Hoofdstuk 10 Vooruitblik

2017

Voor 2017 hebben we als Stichting het voomemen het tot nu toe gevoerde beleid en de daaraan
gerelateerde werkzaamheden voort te zetten. Nadruk zal daarbij liggen op de communicatie met de
achterban, onder andere door meer gebruik te maken van sociale media.
Dit hebben wij verwoord in ons Jaarplan 2017, dit document vindt u op onze website
www.huurders vanwoonbedrijfnl.

De reguliere secretariele taken zullen in 2017 worden uitgevoerd door een management ass istent.
De functionele secretaris heeft hierover de supervisie.
Hieronder volgt een opsomming van de verschillende kostenposten met de eventueel geplande wijzigingen
en de reden daarvoor.
Stating Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
Nemelrilken 171 • 5612 WN Eindhoven 040 2364E131 infoOnvwoonOedrijf.n1 - www hvwoonbednif n1

•

•

•

.

-

• ,

T

.11

•0

4

o'

,

Huisvestingskosten.
De huisvestingskosten (Huur kantoorruimte, schoonmaakkosten en gemeentelijke belastingen) zullen naar
verwachting gemiddeld stijgen met de index+1% zijnde 1,3%.
Algemene kosten.
-

Kantinekosten / catering.
Als gevolg van het toegenomen aantal taken zal het kantoor vaker en langer gebruikt gaan worden.

-

Kantoorbenodigdheden.
Door de intensivering van het gebruik van het kantoor en apparatuur zullen deze kosten evenredig
toenemen.
Telefoon, internet etc.
De kosten van het gebruik van telefoon en internet neemt slechts in geringe mate toe.
Curs ussen, vergaderingen etc.
In het kader van professionalisering van de leden van het bestuur en de leden van de RvT zal meer
gebruik worden gemaakt van aangeboden cursussen en workshops.
Vrijwilligersvergoeding bestuur HVW.
De vrijwilligersvergoedingen zullen ongewijzigd blijven.
Overig drukwerk.
Stelpost t.b.v. visitekaartjes, pennen met opdruk, losse advertorials etc.
Contributies.
Stel post voor eventuele deel names en/of abonnementen

-

Nederlandse Woonbond.
Deze post is geindexeerd en naar boven afgerond.
Wijk- en buurtcommissies.
HVW probeert met diverse middelen en via verschillende wegen contacten te leggen met wijk- en
buurtcommissies. Om hen te kunnen faciliteren is daarvoor een budget vrij gemaakt.
Overige algemene kosten.
Grootste post was (en is) het conflict met de RvT. Hiervoor is een stelpost gereserveerd.
Verzekeringen.
De bestaande polis blijft gehandhaafd.

-

Promotieactiviteiten.
Deze activiteiten warden uitgebreid, maar zullen slechts een lichte stijging van de kosten inhouden.

Automatisering.
-

Hardware.
Ten behoeve van de werkzaamheden van het bestuur zal een uitbreiding van het aantal ter beschikking
staande laptops, evenals uitbreiding van de WiFi- en LAN-voorzieningen moeten plaatsvinden.

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrnf
Hernelrijken 111 - 5612 WN Eindhoven - 040 2364031 - inioghvwoonbeclrijf.n1 - wwwhvwoonbedrijr ni

-

Software.
Het aantal software-licenties dient te worden uitgebreid.
Services.
Door de toena me van het gebruik van a ppa ratuur zal oak het gebruik van de services toenemen.

Website.
-

Fotografie.
Hiervoor is een stelpost opgenomen voor het eventueel voorkomen van deze post.
Redactie etc.
Door toename van de onderwerpen zal ook de redactie toenemen.
Hosting webs ite.
In 2016 waren de kosten €129,95 en zullen naarverwachting niet veel stijgen.

Nieuwsbrief.

Drukken en verspreiden.
In het afgelopen jaar werd de nieuwsbrief op een geheel nieuwe wijze opgemaakt en verspreid,
waardoor de kosten eveneens sterk wijzigde. In plaats van 3 maal per jaar een nieuwsbrief te laten
drukken en per post te verspreiden is gekozen voor 8 tot 12 maal per jaar een advertorial van een
kwart pagina in Groot Eindhoven en aanverwante gratis huis-aan-huis bladen te plaatsen.
-

Redactie.
Doordat 8 tot 12 maal per jaar een advertotial in plaats van 3 maal een nieuwsbrief wordt uitgebracht
nemen de redactionele kosten evenredig toe.

Rentebaten/-lasten, Bankhandelingen.

Hierin worden geen significante wijzigingen voorzien.
Bijdrage Woonbedrijf.

Het Woonbedrijf heeft te kennen gegeven dat zij op de eerste dag van elk kwartaal een bedrag van
€30.000,00 aan ons zal overmaken. Indien wij in enig kwartaal een tekort of een overschot voorzien zullen
wij dat aangeven bij Woonbedrijf. Vooralsnog is voor 2017 een bijdrage van 3 kwartalen begroot.
Accountantskosten.

-

Advieskosten.
Hiervoor is een stelpost opgenomen; de verwachting is dat in het komende jaar meerdere ma len
financieel advies gevraagd zal worden.

-

Jaarrekening e.d.
Gebaseerd op de kosten in 2016 wordt hiervoor een naar boven afgerond bedrag voorzien.

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
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Voor 2017 za I Stichting huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf de onderstaande begroting ha nteren:
Baten

Bijdrage Stichting Woonbedrijf

€ 120.000

Lasten

Huisvestingskosten

€ 27.850

Overige operationele lasten

€ 99.150
€ 127.000

Totaal begroot exploitatieresultaat

-€ 7.000

stinting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
Hemelrijken 171 5512 WN Eindhoven - 040 2364031 infoCW1nvoonbedriitn1 - www.hvwoonbedrig n1
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na voorstel resultaatbestemming)
31 december 2016

31 december 2015

837

900

2.286

2.508

76.020

88.627

79.143

92.035

72.652

87.194

6.491

4.841

79.143

92.035

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
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Stichting Huurdersvertegenwoordiging
Woonbedrijf
Eindhoven

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Real isatie 2016

Beoroting 2016

Real isatie 2015

120.000

80.000

120.000

120.000

80.000

120.000

Afschrijvingen op materiele vaste activa
Huisvestingskosten
Overige operationele kosten

550
26.214
107.707

750
27.900
93.650

100
26.941
84.169

Som der indirecte lasten

134.471

122.300

111.210

14.471

-42.300

8.790

-71

-150

61

-14.542

-42.450

8.851

Baten

Financiele baten en lasten

Exploitatiesaldo

Resultaatbestemming
Stichtingsvermogen

-14.452
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Stichting Huurdersvertegenwoordiging
Woonbedrijf
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestiqinqsadres en inschrilfnummer handelsreqister
Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf is feitelijk en statutair gevestigd op Hemelrijken 171,
5612 WN te Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 53277309.
Algemene toelichting
Belanqriikste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf bestaan voornamelijk uit het
behartigen van de belangen van de huurders van de te Eindhoven gevestigde Woonbedrijf.
Schattinqen
Informatieverschaffinq over schattinqen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijnen Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een
maximum afschrijvingspercentage van 20%. Dit percentage wordt berekend op basis van een vast
percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderinqen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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Stichtinosvermopen
Het stichtingsvermogen betreft het vrij besteedbaar vermogen van de stichting en kan vrij worden
aangewend voor de statutaire doelstellingen van de stichting. Het jaarlijks resultaat van de stichting wordt
toegevoegd of onttrokken aan dit vermogen.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Alpemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten
De baten betreffen de op het verslagjaar van toepassing zijnde bijdragen ten behoeve het kunnen
uitoefenen van het doel van de stichting.
Afschrijvingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, waarbij rekening wordt
gehouden met een maximum afschrijvingspercentage van 20%. Dit percentage wordt berekend op basis
van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Operationele kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Som der financiele baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
De mutaties in materiele vaste activa worden als volgt weergegeven.
Andere vaste
bed rijfsm iddelen
Stand per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016

1.000
-100
900

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen aanschaffingswaarde
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen
Saldo mutaties

870
-550
-500
117
-63

Stand per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016
Afschrijvingspercentages

987
-150
837
20%

Vorderingen
31-12-2016

31-12-2015

2.229
57
2.286

2.325
183
2.508

36.020
40.000
76.020

52.931
35.696
88.627

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen rente

Liquide middelen
Rabobank, rekening courant
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het vermogen weergegeven.
Overige
reserves
Stand per 1 Januar] 2016
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2016

87.914
-14.542
72.652

Het vermogen is viii besteedbaar in overeenstemming met het doel van de Stichting.
Kortlopende schulden
31-12-2016

31-12-2015

6.491

4.841

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen
Er is voor de kantoorruimte van de Stichting een huurovereenkomst aangegaan tot en met 31 mei 2021.
Beeindiging van deze overeenkomst dient plaats te vinden door opzegging tegen het einde van een
huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 12 maanden.
Voor 2016 bedraagt de huur € 24.480,- per jaar (inclusief servicekosten) en zal voor de komende jaren
jaarlijks geIndexeerd worden met de consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verplichting voor de periode van deze
overeenkomst welke langer dan vijf jaar loopt is derhalve nihil.
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TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN
2016

2015

120.000

120.000

550

100

550

100

24.480
935
799
26.214

25.188
935
818
26.941

23.707
22.062
19.561
12.465
5.245
4.328
3.630
3.627
3.497
2.296
1.917
1.297
800
768
504
242
1.761
107.707

16.901
10.863
18.869
11.609
3.180
2.623
4.235
4.059
1.915
1.797
2.014
1.060
800
1.231
1.129
242
1.642
84.169

57
-128
-71

191
-130
61

191

401

Baten
Bijdrage Woonbedrijf

Afschrijvingen op materiele vaste activa
Afschrijvingen materiele vaste active
Afschrijvingen materiele vaste active
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Huisvestingskosten
Huur kantoorruimte
Schoonmaakkosten
Onroerende zaakbelasting

Overige operationele kosten
Drukwerk en mailing nieuwsbrief
Advieskosten
Bijdrage Nederlandse Woonbond
Onkostenvergoeding bestuur
Vrijwilligersvergoedingen
Accountantskosten
Redactie nieuwsbrief
Promotie activiteiten
Automatiseringskosten
Kosten vergaderingen
Kosten website
Telefoonkosten
Bijdrage wijk- en buurtcommissies
Kantoorbenodigdheden
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Overige algemene kosten

Financiele baten en lasten
Overige rentebaten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentebaten
Rente Rabobank, spaarrekening
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2016

2015

130

93

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten

De verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers zijn op totaalniveau opgenomen in de staat van
baten en lasten. In het bestuursverslag zijn verschillen meer in detail geanalyseerd en toegelicht.

Eindhoven,
Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

J. Zegveld
Vootzitter

F. Koller
Penningmeester
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Th. van den Broek
Secretaris
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf te
Eindhoven gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Huurdersvertegenwoordiging
Woonbedrijf per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de
"Richtlijnen Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Cl Kleine Organisaties-zonderwinststreven".
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde middelen in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig en doelmatig zijn besteed in overeenstemming met de
doelstelling van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en toelichtingen op de staat van
baten en lasten.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
B. Verklaring over het in het jaarverslag opgenomen bestuursverslag
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag ook het
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bestuursverslag. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het
bestuursverslag:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de "Richtlijnen Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen Cl Kleine Organisaties-zonder-winststreven" vereist is.
Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele
afwijkingen bevat.Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de "Richtlijnen Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Cl Kleine
Organisaties-zonder-winststreven". In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuIteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de bedrijfsactiviteiten te beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bed rijfsactiviteiten in continuIteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beInvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
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controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuIteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verkla ring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continufteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met u over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Eindhoven, 22 februari 2018
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