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Bestuursverslag
Karakteristieken van de stichting
Stichting Welzijn Woerden ((hierna te noemen Welzijn Woerden), statutair gevestigd te Woerden, is
opgericht op 23 december 2010. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht
onder nummer 51510154.
Welzijn Woerden is een juridisch zelfstandige entiteit. Zij maakt deel uit van een samenwerkingsverband
waarin zij samenwerkt met Stichting MOvactor en Stichting Welzijn Oudewater.
Welzijn Woerden valt onder werkingssfeer van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel om in het algemeen het welzijn van individuen en groepen in de samenleving
te bevorderen, binnen de gemeente Woerden.
Zij tracht haar doel te bereiken door:
a. het verrichten van dienstverlening ten behoeve van maatschappelijke en sociale culturele vorming
en vrije tijdsbesteding,
b. het beheren en exploiteren van voor haar doelstelling geschikte terreinen en gebouwen,
c. het in dienst nemen van gekwalificeerde werknemers, alsmede het aantrekken van vrijwillige
medewerkers om het werk van de stichting te doen uitvoeren,
d. het ontwikkelen, bundelen en coördineren van projecten en initiatieven op het terrein van het brede
welzijnswerk,
e. het bevorderen van onderzoek ter peiling van de behoeften aan diensten en producten en ter
verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het verrichte werk,
f. alle andere wettige middelen die het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
Beleid en verantwoording
Welzijn Woerden draagt bij aan de beleidsuitvoering in het kader van respectievelijk de Wmo, Jeugdwet
en participatiewet, zoals overeengekomen met de gemeente Woerden. Middels de exploitatie van de
gebouwen en het organiseren van groepsactiviteiten worden inwoners continue verleid om ‘mee te
doen’.
Jaarlijks wordt een programma aan diensten en activiteiten overeengekomen met de gemeente die
bijdragen aan doelrealisatie van Welzijn Woerden en de gemeente. Gedurende het boekjaar zijn er
middels diverse overleggen met de gemeente Woerden continue afspraken gemaakt over de uitvoering
en toekomstige ontwikkelingen. De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor de uitvoering.
Daarnaast wordt jaarlijks de volgende informatie verzorgd:
- een begroting;
- een jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring;
- een jaarverslag/resultaatrapportage ter inhoudelijke verantwoording van de besteding van subsidie
aan de gemeente Woerden.
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Relevante regelgeving
- Participatiewet, jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning
- WMO en Jeugd verordening 2015 en besluiten
- Wet Bescherming persoonsgegevens
- Wet Publieke gezondheid
Bestuursmodel
Welzijn Woerden hanteert een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur,
bestaande uit een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder bestuurt de Stichting en is
verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Het gaat daarbij om het uitzetten van de strategie
van de organisatie en het vertalen van de strategie naar concrete bedrijfsactiviteiten. Ook stelt de
directeur-bestuurder de kaders vast voor het beleid. De directeur-bestuurder ontwikkelt in samenspraak
met de Raad van Toezicht het strategisch beleid voor de gehele organisatie.
In overleg met de gemeente Woerden krijgen de activiteiten in verband met de beleidsuitvoering vorm en
inhoud. Welzijn Woerden adviseert daarbij de gemeente Woerden gevraagd en ongevraagd over de
gemeentelijke beleidsontwikkeling. Het strategisch beleid wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder
en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft op grond van de statuten de
positie van bevoegd gezag.
De Raad van Toezicht heeft als primaire taak om aan het werkgeverschap van de bestuurder uitvoering
te geven, toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen
Welzijn Woerden.
De procedures rondom benoeming, ontslag en schorsing van de directeur-bestuurder en/of Raad van
Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Welzijn Woerden.
In 2017 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. M.i.v. 1 december 2017 is de heer D.Duiker
opgevolgd door mw. K. Hogenbirk.
De Raad van Toezicht heeft een gebruikelijk éénjaarlijks functioneringsgesprek gehouden met de
bestuurder.
Welzijn Woerden volgt de herziene governancecode.
Intern toezicht
De Raad van Toezicht is belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenafweging door het bestuur. De Raad van Toezicht bewaakt tevens of het bestuur handelt in het
belang van Welzijn Woerden en van de gemeente als opdrachtgever.
Functiescheiding zorgt voor vertrouwen, het tegengaan van fraude en een transparante organisatie:
Functie/rol
Beschikkend
Bewarend
Registrerend
Controlerend
Uitvoerend

Wie
Directeur-bestuurder
Backoffice medewerker
Financieel Controller
Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht
Manager
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Deskundigheidsbevordering
Het beleid van Welzijn Woerden is dat elke medewerker een persoonlijk opleidingsbudget heeft van 800
euro per jaar. De inzet van dit vrij besteedbare budget is gekoppeld aan de loopbaan en het functioneren
van de medewerker. Daarover worden individuele afspraken gemaakt welke worden vastgelegd in het
personeelsdossier.
In 2017 is door de welzijnscoaches een gezamenlijk intervisie traject gestart met MOvactor.
Medewerkers hebben daarnaast deelgenomen aan scholingsdagen ten behoeve van hun beroepsgroep.
De manager is lid van Verdiwel en heeft deelgenomen aan diverse bijscholingsactiviteiten.
Verslag over het boekjaar en vooruitblik 2018
In dit verslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen, bestuursbesluiten, etc. opgenomen. Het is een nietlimitatief overzicht van mogelijke onderwerpen.
Belangrijke ontwikkelingen
Stichting Welzijn Woerden ontvangt subsidie van de gemeente voor de uitvoering van een aantal taken
in het voorliggende veld:
- Het 'Wmo-programma': ondersteuning van (kwetsbare) inwoners en vrijwilligers (o.a. Hart voor
Woerden), mantelzorgondersteuning, zelfredzaamheid, thuisadministratie).
- De uitvoering van de regeling buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen.
- Exploitatie van de locatie Rembrandtlaan.
De gemeente onderschrijft de intentie van Stichting Welzijn Woerden om de dienstverlening in 2018 te
herijken in relatie tot de gewenste ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De uitkomsten moeten
leiden tot passende inhoudelijke en financiële afspraken. Hierbij zullen nadrukkelijk alle opties worden
overwogen, waaronder ook het duurzaam herinrichten van de sociale infrastructuur en
organisatiestructuur van Welzijn Woerden.
In voorgaande jaren zijn de taken van Welzijn Woerden uitgevoerd binnen het door de gemeente begrote
bedrag van 1.106.757 (626.342,- Wmo, 483.415,- (combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches))
voor deze diensten. Door Stichting Welzijn Woerden is bij de aanvraag 2018 aangegeven dat de huidige
subsidie niet meer toereikend is om alle diensten kostendekkend te kunnen uitvoeren. Hierover zijn een
aantal gesprekken gevoerd met de gemeente. Het college is in een brief op 4 januari 2018 over
geïnformeerd.
Historie: hogere aanvraag 2017, boekenonderzoek 2017 en hogere aanvraag 2018
Bij de aanvraag 2017 (in oktober 2016) is door Stichting Welzijn Woerden, middels het doen van een
substantieel hogere aanvraag dan in voorgaande jaren, aangegeven dat de huidige subsidie niet meer
toereikend is om de kosten voor de dienstverlening voor met name de buurtsportcoaches en
combinatiefunctionarissen te kunnen dragen. De extra aanvraag bedroeg 117.510,- bovenop de
reguliere subsidie van 483.500,-. De oorspronkelijke aanvraag van Welzijn Woerden was onvoldoende
financieel onderbouwd. Welzijn Woerden is daarop gevraagd de extra aanvraag helder en transparant te
onderbouwen en onder meer inzage te geven in de kostenopbouw.
Daarnaast werd afgesproken een 'financieel boekenonderzoek' uit te voeren om helderheid te krijgen
over de onderbouwing van de kosten en de oorzaken van de aangevraagde verhoging van de subsidie.
Besloten werd om in afwachting van dit boekenonderzoek Welzijn Woerden alvast de reguliere subsidie
voor het Jeugd- en Wmo deel toe te kennen.
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In december 2016 en januari 2017 heeft Welzijn Woerden de financiële stukken voor het
boekenonderzoek overlegd aan de gemeente. Op 11 februari 2017 is een nadere aanvullende
onderbouwing ontvangen. Welzijn Woerden gaf drie verklaringen voor de aangevraagde verhoging van
het bedrag in 2017:
- 20.000,huisvestingskosten
i.v.m.
(nieuwe)
huisvesting
buurtsportcoaches
en
combinatiefunctionarissen;
- 34.110,- indexering (door cao-stijgingen en inflatie, de cao-verhoging betreft over de afgelopen zes
jaar 7,240/), terwijl de gemeente Woerden bij de toekenning van de subsidie de afgelopen jaren
geen indexatie heeft toegepast);
- 63.400,- gemene rekening/organisatiekosten: dit zijn de kosten voor o.a. salarisadministratie,
ondersteuning, ICT, accountant en jaarrekeningcontrole die onder de drie stichtingen Welzijn
Woerden, Stichting Welzijn Oudewater en Movactor verdeeld werden. Deze kosten zijn in eerdere
jaren niet volledig aan de gemeente Woerden doorberekend.
Op basis van dit boekenonderzoek en de onderliggende stukken was er onvoldoende grond om het
gehele aangevraagde aanvullende bedrag aan Welzijn Woerden toe te kennen. Wel is besloten om voor
2017 een eenmalige compensatie aan Welzijn Woerden te verstrekken van 34.110,-. Daarnaast is in de
begroting 2018 e.v. voor alle subsidieorganisaties, waaronder Welzijn Woerden een indexering
opgenomen van 1,80%).
Afgesproken is dat Welzijn Woerden daarnaast tijdig (voor het doen van de uiteindelijke aanvraag) met
de gemeente in overleg zou treden over de financiële aanvraag 2018.
Dit overleg heeft tussentijds niet plaatsgevonden omdat Stichting Welzijn Woerden zelf nog onvoldoende
inzage had in haar kosten en inkomsten voor de langere termijn. Uiteindelijk is de gemeente over dit
inzicht geïnformeerd middels de subsidieaanvraag 2018 die op 20 oktober 2017 is ontvangen. Deze
aanvraag was wederom substantieel hoger dan voorgaande jaren. Hierop zijn een aantal gesprekken
gevoerd met Stichting Welzijn Woerden. In deze gesprekken is geconstateerd dat de huidige (financiële)
situatie van Stichting Welzijn Woerden kwetsbaar is.
In december 2017 zijn gemeente en Welzijn Woerden het volgende overeengekomen ten einde te
komen tot oplossingen om de continuïteit van de huidige dienstverlening te kunnen waarborgen:
Afspraken korte termijn:
Voor het Wmo-deel bevatte de aanvraag 2018 een hoger ambitieniveau dan past binnen het huidige
beschikbare budget. Op basis hiervan is overeengekomen om het niveau van de huidige dienstverlening
te continueren totdat er andere (inhoudelijke en financiële) afspraken gemaakt zijn. Welzijn Woerden
heeft aangegeven voor het beweegteam andere (financiële) afspraken te moeten maken omdat de
organisatie de kosten van deze activiteiten niet meer kan dragen doordat de opbrengsten de kosten niet
dekken. Voor de korte termijn is overeengekomen dat de huidige dienstverlening gecontinueerd wordt
totdat er andere (inhoudelijke en financiële) afspraken gemaakt zijn.
De gemeente heeft uitgesproken om voornemens te zijn om het huidige (begrote) subsidiebedrag van
1.193.034,- (666.194,-Wmo, 526.840,- combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches) aan Stichting
Welzijn Woerden te verstrekken. In dit subsidiebedrag is inbegrepen:
- de structurele ophoging van de in 2017 eenmalig toegekende compensatie voor de indexering
(34.110,- incl 1,80% indexering t.o.v. 2017 maakt 34.724);
- Indexering van 1,80% zoals opgenomen in de begroting 2018 voor alle gesubsidieerde organisaties
Beperkte en noodzakelijke inhoudelijke uitbreiding van het Wmo-programma op de onderdelen Bij
Rembrandt/FIEF Harmelen, ondersteuning NIO, en mantelzorgondersteuning/communicatie
respijtzorg.
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-

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is besloten over een extra subsidie voro de inzet op
doorontwikkeling van de verschuiving maatwerk-voorliggend in dorpshuis Harmelen (cf concept 'Huis
van Alles). Voor het tweede half jaar zullen separate afspraken worden gemaakt met alle betrokken
partijen, te weten: Stichting Welzijn Woerden, dorpshuis Harmelen, Dorpsplatform, jongerenwerk,
wijkambtenaar, school en dorpstuin.

De gemeente heeft aan de subsidiering nadrukkelijk een aantal voorwaarden gekoppeld, te weten:
1. De gemeente blijft met Stichting Welzijn Woerden in gesprek om de dienstverlening van Stichting
WelzijnWoerden m.b.t. Wmo en buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen te herijken. Wij gaan
gezamenlijk analyseren hoe wij de dienstverlening op een andere manier kunnen vormgeven. De
intentie is om het eerste kwartaal deze gezamenlijke koers gereed te hebben. De uitkomsten van dit
proces kunnen gevolgen hebben voor de inhoudelijke en financiële voorwaarden waaronder de
subsidie wordt verstrekt. Wanneer hier aanleiding toe is wordt de subsidiebeschikking herzien en
wordt een nieuwe beschikking opgesteld.
2. Artikel 7 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Woerden is van toepassing: Welzijn
Woerden verplicht zich het college op de hoogte te stellen over besluiten of procedures die zijn
gericht op beëindiging van de activiteiten of op ontbinding van de rechtspersoon. Ook van
wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden moet u ons per direct op de
hoogte stellen. Over ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat de in de beschikking vastgelegde
afspraken niet kunnen worden uitgevoerd moeten wij ook per direct schriftelijk geïnformeerd worden.
3. Welzijn Woerden verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend. Wanneer deze
activiteiten om welke reden dan ook niet meer conform afspraak gecontinueerd kunnen worden stelt
Welzijn Woerden de gemeente hiervan, op grond van artikel 13 van de ASV, per direct op de hoogte.
Als gevolg hiervan kan de gemeente besluiten betaling van de subsidie op te schorten en de
subsidie lager vast te stellen.
Afspraken lange termijn:
De gemeente onderschrijft de intentie van Stichting Welzijn Woerden om de dienstverlening te herijken in
relatie tot de gewenste ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De uitkomsten moeten leiden tot
passende inhoudelijke en financiële afspraken. Hierbij zullen nadrukkelijk alle opties worden overwogen,
waaronder ook het duurzaam herinrichten van de sociale infrastructuur en organisatiestructuur van
Stichting Welzijn Woerden, en het onderbrengen van (delen van) de dienstverlening bij andere
organisatie(s). Ambtelijk is er vertrouwen uitgesproken in de samenwerking met de per 1 december
nieuw aangetreden bestuurder en de huidige manager van Stichting Welzijn Woerden om gezamenlijk
tot een toekomstbestendige koers te komen.
Financiën:
De afspraken voor de korte termijn kunnen binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. Voor de
langere termijn is nog geen zicht op eventuele extra (frictie) kosten. Daarom wordt gedacht aan het
overhevelen van het restant budget 'overige subsidies 2017' naar 2018 ter dekking van mogelijke
frictiekosten. Wanneer dit budget niet nodig blijkt te zijn kan het alsnog vrijvallen en worden toegevoegd
aan de reserve Sociaal Domein.
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Belangrijke bestuursbesluiten met betrekking tot de uitvoering genomen in 2017
Januari
Mantelzorgbeleid conform het voorstel aan het MT gedaan in 2016
Maart
Aanpak optimalisatie interne bedrijfsvoering is vastgesteld
Functionerings- en beoordelingssystematiek wordt een 360 graden feedback light
Besluit om toe te werken naar de standaardisatie van functieprofielen voor drie organisaties met als doel
meer flexibiliteit binnen een functieprofiel (terugbrengen van medewerkers met meerdere profielen en/of
verschillend salarisschalen)
April
Privacy reglement besluitvorming wordt opgeschort tot eerste kwartaal 2018
Opzet en inrichting urenregistratie 2017 is vastgesteld
Jaarrekeningen 2016 zijn vastgesteld
Mei
Besluit is genomen om met Adsysco door te gaan maar te gaan voor een basismodel, waarbij is
geconstateerd dat er aandacht moet zijn in de komende periode toekomst
Besluit om de overstap te maken naar Exact om aansluiting te hebben bij de Adsysco
Besluit om geen gebruik te maken van regielocatie en op zoek te gaan naar een resourceplanning
systeem
Besluit om P&O te outsourcen en daarmee te voorzien de transitievergoeding van de betrokken
medewerker
Juni
Besluit om de financiële administratie vergaand te outsourcen en daarmee te voorzien de
transitievergoeding van de betrokken medewerker
Besluit aanpassen procedure goedkeuren betalingen ten behoeve van contractmanagement en uitgaven
Besluit docenttarieven voor 2016 niet te harmoniseren en dit besluit op te schorten naar 2018
Kasgeldprocedure wordt ingevoerd conform AO
Aanpassing AO personeelsadministratie
December
Het ontkoppelen van de ondersteunende diensten van MOvactor medio 2018
Privacy en datalekken
De organisatie heeft een privacyreglement. Dit beschrijft hoe medewerkers, vrijwilligers en derden
(tijdelijk) werkzaam voor de organisatie behoren om te gaan met persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei 2018 moet Welzijn Woerden voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Binnen de organisatie worden op verschillende plekken
persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een lijst met contactgegevens van vrijwilligers.
In 2017 is in kaart gebracht hoe de processen van verwerking van persoonsgegevens binnen de
organisatie lopen, op welke plekken persoonsgegevens worden verwerkt en getoetst aan de AVG. In het
eerste kwartaal 2018 is op de actiepunten bijgestuurd daar waar nodig.
In 2017 heeft de organisatie geen datalek geconstateerd en zijn er van inwoners geen meldingen
geweest met betrekking tot de wijze waarop de organisatie met persoonsgegevens is omgegaan.
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Klachten en onregelmatigheden
Klachten en geschillen kunnen door belanghebbenden worden gemeld via een separaat hiervoor
bestemd formulier. De klachtenregeling is in januari 2009 door de Stichting vastgesteld.
In 2017 heeft de Stichting geen klachten ontvangen.
Monitoren en audits
De organisatie is HKZ gecertificeerd. Een visitatie van de externe audit heeft plaatsgevonden door
Lloyds. Daaruit zijn geen bijzondere verbeterpunten gekomen. Interne audits hebben plaatsgevonden op
een aantal punten en hebben geleid tot (proces)verbeteringen:
- De klanttevredenheid van de gemeente is uitgebreid besproken in december 2017. De
aandachtspunten die hieruit zijn gekomen maken onderdeel uit van het herontwerpen van de
inhoudelijke agenda voor 2018 en navolgende jaren. De conclusie is dat Welzijn Woerden haar
inhoudelijke agenda moet aanscherpen ten behoeve van het realiseren van de vastgestelde
maatschappelijke opgave van de gemeente;
- Medezeggenschap en personeelsvertegenwoordiging organiseren door structurele werkoverleggen
met het gehele team;
- Standaardisatie van werkprocessen daar waar mogelijk;
- De opzet van de urenregistratie is in lijn gebracht met het programmaboek en de werkprocessen
waardoor meer inzicht is ontstaan in besteding van uren;
- De feedbackradar, een systematiek die is afgeleid van de 360 graden beoordeling, is geïntroduceerd
met de intentie om deze in 2018 samen met medewerkers door te ontwikkelen;
- Een audit naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwe regelgeving AVG.
Toelichting bij de subsidieaanvragen
Het door Welzijn Woerden in 2017 gewenst uit te voeren programma is ambtelijk besproken en werd
voor een groot deel gesubsidieerd door de gemeente Woerden. De realisatie wijkt financieel niet
substantieel af van de ingediende subsidie aanvraag.
Welzijn Woerden heeft onder andere geïnvesteerd in de volgende (innovatieve) projecten:
- Procesoptimalisaties in de financiële huishouding en ICT ten behoeve van het primaire proces;
- Welzijn op recept en tevens deskundigheidsbevordering van betrokken medewerkers;
- Dorpshuis Harmelen als multifunctionele accommodatie (van voor door inwoners)
- Ontwikkeling Gezelsch-app.
Financiële positie
Gedurende het boekjaar is Welzijn Woerden bevoorschot door de gemeente Woerden op basis van de
subsidiebeschikking voor het jaar 2017. Driemaal in een jaar werd een derde van het beschikte
(jaar)subsidie naar de bankrekening van Welzijn Woerden overgeboekt.
De bevoorschotting ligt dan ook in de lijn met het uitgavenpatroon van Welzijn Woerden. Daardoor kan
Welzijn Woerden tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoen.
Het beleid ten aanzien van de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen is dat het wordt
ingezet ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van Welzijn Woerden.
Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 46.420.
Van dit bedrag wordt € 32.110 verwerkt in de aanwezige bestemmingsreserves. Een bedrag van
€ 14.310 wordt in minder gebracht op de algemene reserves.
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Toekomstbestendigheid
Het risicoprofiel van Welzijn Woerden is per ultimo 2017 hoog.
De risicohouding van Welzijn Woerden is de mate waarin de gemeente Woerden bereid is om de
doelstellingen van Welzijn Woerden de realiseren en de mate waarin voldoende subsidie wordt
toegekend om deze doelstellingen te realiseren. De kosten van de organisatie worden niet gedekt door
de hoogte van de toegekende subsidie. Daartoe moeten maatregelen worden getroffen. Hierover vindt,
zoals eerder genoemd, overleg met de gemeente Woerden plaats.
Focus eerste kwartaal 2018 ligt op het samen met de gemeente ontwikkelen van een strategie
Het bestuur en de Raad van Toezicht van Welzijn Woerden hebben in het afgelopen maanden
gesproken over de toekomstbestendigheid van Welzijn Woerden. Hierbij zijn onder meer meegewogen
op welke wijze continuïteit va de organisatie kan worden gecreëerd in relatie tot de afhankelijkheid van
de gemeente, de kostenstructuur in relatie tot de omvang van de organisatie, wat is kan Welzijn
Woerden vanuit haar huidige positie bijdragen aan welzijn in Woerden. Het besluit is genomen ervoor te
zorgen dat vanuit de inhoudelijke opgave die de organisatie voorstaat een heroverweging te maken over
de beste wijze van organiseren. Alle mogelijke opties zijn bespreekbaar ten einde continuïteit aan
inwoners en medewerkers te kunnen bieden. Gezien de financiële situatie is het noodzakelijk om daar
voor tijdig een koers te hebben bepaald.

Kerstin Hogenbirk
Directeur-Bestuurder
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Kantoorinventaris
Verbouwingen

14.209
7.550

4.813
21.759

4.813

1.091

314

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

36.082

6.937

65.978

7.563
12.725
102.060

27.225

Liquide middelen

496.372

541.134

Totaal activazijde

621.282

573.486

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Egalisatiereserve

108.277
31.658

140.387
45.968
139.935

186.355

15.384

15.384

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

78.270

51.110

41.008
811
345.874

40.952
993
278.692
465.963

371.747

621.282

573.486
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Staat van baten en lasten over 2017

Baten
Subsidies en bijdragen
Verhuuropbrengsten
Financiële baten
Overige baten

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Kosten activiteiten (regulier)
Kosten activiteiten (recreatief)
Kosten activiteiten (voor projecten)

Resultaat

Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

1.251.842
17.372
206.365

1.106.900
6.000
155.400

1.198.352
15.933
2.620
232.767

1.475.579

1.268.300

1.449.672

1.056.053
6.405
165.594
91.232
93.727
74.963
34.025

912.500
2.000
130.600
94.400
48.800
55.000
21.800

970.617
2.509
143.680
82.063
42.312
78.573
183.089

1.521.999

1.265.100

1.502.843

-46.420

3.200

-53.171

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve ontwikkeling human-resources
Bestemmingsreserve optimalisatie bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve communicatie en marketing
Egalisatiereserve

-19.362
-2.748
-10.000
-14.310

-23.894
-13.553
-15.724

-46.420

-53.171
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Kasstroomoverzicht over 2017

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa
Dotatie voorzieningen

2017
€

€

-46.420

6.405
-

-53.171

2.509
-4.566
6.405

Verandering in werkkapitaal
Mutatie voorraden en onderhanden werk
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Kortlopende schulden (exclusief banken)

2016
€

-777
-29.145
-16.960
-28.730
94.216

-2.057

-314
-114
-3.466
44.724
27.683
18.604

68.513

Kasstroom uit operationele activiteiten

-21.411

13.285

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-23.351

-4.219

Mutatie geldmiddelen

-44.762

9.066

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar

541.134
-44.762

532.068
9.066

Stand per eind boekjaar

496.372

541.134
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Welzijn Woerden is feitelijk en statutair gevestigd op Rembrandtlaan 2, 3443 EG te Woerden en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 51510154.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Omtrent de activiteiten van Stichting Welzijn Woerden is in artikel 2.4 van de statuten het volgende
bepaald:
- het verrichten van dienstverlening ten behoeve van maatschappelijke en sociaal-culturele vorming en
vrijetijdsbesteding;
- het beheren en exploiteren van voor haar doelstelling geschikte terreinen en gebouwen;
- het in dienst nemen van gekwalificeerde werknemers, alsmede het aantrekken van vrijwillige
medewerkers om het werk van de stichting te doen uitvoeren;
- het ontwikkelen, bundelen en coördineren van projecten en initiatieven op het terrein van het brede
welzijnswerk;
- het bevorderen van onderzoek ter peiling van de behoeften aan diensten en producten en ter verbetering
van de kwaliteit en doelmatigheid van het verrichte werk;
- alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJk C1 Kleine Organisaties-zonderwinststreven.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. De bestemmingsreserves worden
gevormd om gelden te reserveren voor specifieke doelstellingen van de organisatie.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Voorziening jubileumuitkeringen vrijwilligers
Voor vrijwilligers is een voorziening jubileumuitkeringen getroffen op basis van beleid van de directie.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de staat van baten en lasten.
Pensioenlasten
Stichting Welzijn Woerden heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De pensioentoezeggingen zijn
ondergebracht bij PFZW. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan,
wordt hiervoor een verplichting opgenomen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans
Vaste activa
Materiële vaste activa
Kantoorinventaris
€

Verbouwingen
€

Vervoermiddelen
€

Totaal

12.015
-7.202

-

24.294
-24.294

36.309
-31.496

4.813

-

-

4.813

15.648
-6.252

7.703
-153

-

23.351
-6.405

9.396

7.550

-

16.946

27.663
-13.454

7.703
-153

24.294
-24.294

59.660
-37.901

Boekwaarde per 31 december 2017

14.209

7.550

-

21.759

Afschrijvingspercentages

33,3%

10%

20%

Stand per 1 januari 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2017
Resultaatbestemming
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

€
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Vlottende activa
31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.091

314

1.091

314

36.082

6.937

-

7.563

24.523
27.556
12.403
220
1.276

2.801
9.709
215

65.978

12.725

786
2.418
493.168

1.862
2.014
537.258

496.372

541.134

Voorraden
Voorraden
Voorraden
Voorraad buurtcentra
Vorderingen
Debiteuren
Stand per 31 december
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Subsidie gemeente Woerden
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten
Stadsteam Oudewater
Overige vorderingen

Liquide middelen
Kas
Overlopende kruisposten
Diverse banken
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

15.638
77.639
15.000
-

35.000
77.639
15.000
2.748
10.000

108.277

140.387

35.000
-19.362

58.894
-23.894

15.638

35.000

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve inrichting
Bestemmingsreserve ziekteverzuim in eigen beheer
Bestemmingsreserve optimalisatie bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve communicatie en marketing

Bestemmingsreserve innovatie
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd om het mogelijk te maken tijdig en correct te reflecteren op
signalen vanuit het werkveld. De inzet van mensen en middelen om hier adequaat op te reageren worden
als gevolg van deze reserve gewaarborgd.
Bestemmingsreserve ontwikkeling human-resources
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

-

13.553
-13.553

Stand per 31 december

-

-

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

77.639
-

77.639
-

Stand per 31 december

77.639

77.639

Bestemmingsreserve inrichting

Deze bestemmingsreserve heeft ten doel om toekomstige uitgaven gericht op investeringen in
kantoormeubilair, pandinrichting e.d. voor Stichting Welzijn Woerden te kunnen bekostigen.
Bestemmingsreserve ziekteverzuim in eigen beheer
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

15.000
-

7.500
7.500

Stand per 31 december

15.000

15.000

Deze bestemmingsreserve is gevormd in het kader van mogelijk toekomstig ziekteverzuim. In het najaar
van 2013 is er een ziekteverzuimpolis bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten. Deze polis keert uit
na een periode van 6 weken eigen risico. Ten einde bij arbeidsongeschiktheid van bepaalde functies de
mogelijkheid te hebben direct te kunnen vervangen, wordt een beperkt bedrag binnen deze reserve voor
dit doel aangehouden.
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2017
€

2016
€

2.748
-2.748

2.748
-

-

2.748

Bestemmingsreserve optimalisatie bedrijfsvoering
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd om aanschaffingen te kunnen verrichten, die een direct verband
hebben met de werkzaamheden in het kader van de primaire processen.
Bestemmingsreserve communicatie en marketing
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

10.000
-10.000

10.000
-

-

10.000

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het doelgericht inzetten van communicatie en marketing.
Beide onderdelen willen wij een impuls geven, zodat onze organisatie zich op een wijze kan presenteren
die verbeteringen laat zien ten opzichte van eerdere jaren.
Egalisatiereserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

45.968
-14.310

61.692
-15.724

31.658

45.968
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Voorzieningen
31-12-2017
€

31-12-2016
€

15.384

15.384

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Mutatie

15.384
-

15.500
-116

Stand per 31 december

15.384

15.384

Stand per 1 januari
Mutatie

-

4.450
-4.450

Stand per 31 december

-

-

Overige voorzieningen
Voorziening jubileumuitkeringen vrijwilligers

Voorziening jubileumuitkeringen vrijwilligers

Voorziening loopbaanbudget personeel
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Kortlopende schulden
31-12-2017
€

31-12-2016
€

78.270

51.110

41.008

40.952

811

993

130.725
45.002
26.207
23.700
23.005
17.350
4.588
80
75.217

26.381
64.114
24.441
22.489
23.319
17.253
3.241
97.454

345.874

278.692

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Schulden ter zake van pensioenen
Nog te betalen pensioenpremie
Overige schulden en overlopende passiva
Stichting MOvactor Zorg en Welzijn
Vooruitontvangen subsidie gemeente Woerden
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Reservering deskundigheidsbevordering personeel
Vooruitontvangen overige subsidies
Nog te besteden subsidies en bijdragen
Te betalen personeelskosten
Overige schulden

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting Welzijn Woerden is huurcontracten aangegaan voor 7 locaties. De totale jaarlijkse
huurverplichting voor 2018 bedraagt circa € 130.000. De bijbehorende huurcontracten zijn aangegaan
voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlening. Gedurende 2018 worden op zijn minst 2
huurcontracten beëindigd dan wel in overleg door een andere partij overgekomen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

1.251.842
17.372
206.365

1.106.900
6.000
155.400

1.198.352
15.933
2.620
232.767

1.475.579

1.268.300

1.449.672

1.106.757
145.085

1.106.900
-

1.004.709
193.643

1.251.842

1.106.900

1.198.352

71.996
31.182
103.187

30.000
16.900
108.500

43.198
82.285
107.284

206.365

155.400

232.767

Baten
Subsidies en bijdragen
Verhuuropbrengsten
Financiële baten
Overige baten

Subsidies en bijdragen
Gemeente Woerden, regulier
Gemeente Woerden, projecten

Overige baten
Opbrengst activiteiten (regulier)
Opbrengst activiteiten (voor projecten)
Opbrengst activiteiten (recreatief)
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Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

653.377
148.710
213.893
40.073

632.100
140.000
104.000
36.400

668.536
165.887
77.000
59.194

1.056.053

912.500

970.617

591.226
62.395
653.621
-244

545.700
86.400
632.100
-

667.812
43.550
711.362
-42.826

653.377

632.100

668.536

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenpremies
Kosten gemene rekening Stichting MOvactor
Overige personeelskosten

Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen
Inhuur personeel
Uitkering ziekteverzuimpolis

Gemiddeld aantal werknemers
2017
Aantal
13,23

Gemiddeld aantal werknemers
2016

Aantal
14,50

Gemiddeld aantal werknemers
Sociale lasten en pensioenpremies
Sociale lasten
Pensioenpremies

96.442
52.268

90.000
50.000

106.719
59.168

148.710

140.000

165.887
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Wet Normering Topinkomens
De ondergenoemde topfunctionarissen verrichten hun werkzaamheden voor 3 organisaties, namelijk
Stichting MOvactor Zorg en Welzijn te Nieuwegein, Stichting Welzijn Woerden en Stichting Stadsteam
Oudewater.
Topfunctionarissen
D. Duiker
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€
€
€
€

2017
Directeurbestuurder
1/1 - 30/11
1,0
nee
ja
83.636
8.602
92.239
165.627

€
€
€
€
€

2016
Directeurbestuurder
1/1 - 31/08
1,00
nee
ja
57.833
5.621
63.454
119.333
25.000

2017

J.J. van Baren
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Uitkering wegens beeindiging dienstverband
K. Hogenbirk
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum
uurtarief

€
€
€
€

2016
Directeurbestuurder
1/1 - 31/12
1,0
nee
ja
90.262
9.231
99.493
179.000

€
€
€
€

2017
Directeurbestuurder
1/12 - 31/12
1,06
nee
nee
11.475
11.475
22.440
ja

Stichting Welzijn Woerden
te Woerden
Uitkeringen wegens beeindiging dienstverband
Naam
Functie
Jaar eindigen dienstverband
Omvang dienstverband 12 maanden voorafgaand aan
beeidiging dienstverband
Overeengekomen en in 2017 gedane uitkeringen wegens
beeidiging dienstverband
Overeengekomen en in 2018 gedane uitkeringen wegens
beeidiging dienstverband
Totaal gedane uitkeringen wegens beeidiging
dienstverband
Individueel toepasselijke maximum wegens beeindiging
dienstverband

D. Duiker
Directeurbestuurder
2018
1,00
€

6.792

€

52.280

€

59.072

€

75.000

Toezichthoudende topfunctionarissen
N.A.M. Rigter
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging
Inididueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
M. van de Kleij - Kraaijpoel
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging
Inididueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
M. Kompier- van Herpen
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging
Inididueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
M. van Leeuwen
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging
Inididueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
J. Pronk
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging
Inididueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
T.H.G. Robbe
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging
Inididueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€
€

2017
Voorzitter RvT
1/1 - 31/12
2.250
27.150

€
€

2017
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.100

€
€

2017
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.100

€
€

2017
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.100

€
€

2017
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.100

€
€

2017
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.100

€
€

2016
Voorzitter RvT
1/1 - 31/12
2.250
26.850

€
€

2016
Lid
1/1 - 31/12
1.500
17.900

€
€

2016
Lid
21/3 - 31/12
1.125
13.939

€
€

2016
Lid
1/1 - 31/12
1.500
17.900

€
€

2016
Lid
1/1 - 31/12
1.500
17.900

€
€

2016
Lid
1/1 - 31/12
1.500
17.900

