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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 maakte tot 31 januari 2018 deel uit van een
samenwerkingsverband waarin zij samenwerkt met Stichting MOvactor Zorg en Welzijn en Stichting
Stadsteam Oudewater. Hiertoe heeft op 31 januari 2018 een statutenwijziging plaatsgevonden.
Welzijn Woerden valt onder de werkingssfeer van de CAO Sociaal werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.
Doelstelling
Welzijn Woerden heeft ten doel om in het algemeen het welzijn van individuen en groepen in de
samenleving te bevorderen, binnen de gemeente Woerden (hierna te noemen ‘gemeente’).
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 Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en participatiewet, zoals overeengekomen met de
gemeente. Middels de exploitatie van de gebouwen en het organiseren van groepsactiviteiten worden
inwoners continue verleid om ‘mee te doen’.Via de welzijnscoach en mantelzorgconsulent ontvangen
inwoners advies, informatie en ondersteuning. Het beweegteam brengt verbinding tot stand tussen
scholen en sportverenigingen met als doel kinderen en volwassen te enthousiasmeren om te gaan
bewegen en dat ook vast te houden. Welzijn Woerden heeft daarnaast een taak om vrijwillige inzet te
stimuleren en te faciliteren.
Jaarlijks wordt een programma van diensten en activiteiten overeengekomen met de gemeente die
bijdragen aan doelrealisatie van Welzijn Woerden en de gemeente. Op basis van deze afspraken wordt
Welzijn Woerden door de gemeente gesubsidieerd. In dit boekjaar heeft meer dan gebruikelijk
afstemming met de gemeente plaatsgevonden (zie Verslag over het boekjaar 2018 en vooruitblik 2019).
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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.
Relevante regelgeving
- Participatiewet, jeugdwet en Wmo;
- Wmo en Jeugd verordening 2015 en besluiten;
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
- 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 krijgen de activiteiten in verband met de beleidsuitvoering vorm en inhoud.
Welzijn Woerden adviseert daarbij de gemeente 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. De Raad van Toezicht heeft een
gebruikelijk éénjaarlijks functioneringsgesprek gehouden met de directeur-bestuurder.
Welzijn Woerden volgt de herziene governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Intern toezicht
De Raad van Toezicht is belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenafweging door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bewaakt tevens of de directeurbestuurder 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. Inzet van het budget is persoonlijk en individueel en afspraken zijn vastgelegd in
het personeelsdossier.
In 2018 is qua deskundigheidsbevordering veel tijd geïnvesteerd in het maken van een inhoudelijke
aansluiting op het programma van de gemeente en het in beeld krijgen van de gewenste deskundigheid.
Dit betekent dat de individuele deskundigheidsbevordering in het afgelopen jaar beperkt is geweest. De
manager is lid van Verdiwel en heeft deelgenomen aan diverse bijscholingsactiviteiten. Teamleden
hebben diverse symposia gevolgd op hun vakgebied.
Verslag over het boekjaar 2018 en vooruitblik 2019
In dit verslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen, bestuursbesluiten, etc. opgenomen. Het is een nietlimitatief overzicht van mogelijke onderwerpen.
Welzijn Woerden heeft in afstemming met de gemeente in 2018 een herijking op haar dienstverlening
uitgevoerd. Dit om in samenspraak met de gemeente de aansluiting te krijgen naar de gewenste
ontwikkelingen binnen het sociaal domein binnen de gemeente. Deze herijking is mede voortgekomen uit
de benodigde subsidiëring vanuit de gemeente en de eigen kwaliteitseisen die de stichting stelt aan de
dienstverlening aan kwetsbare inwoners. De uitkomsten hebben geleid tot passende inhoudelijke en
financiële afspraken.
Alle opties zijn overwogen, waaronder ook het duurzaam herinrichten van de sociale infrastructuur en
organisatiestructuur van Welzijn Woerden, en het onderbrengen van (delen van) de dienstverlening bij
andere organisatie(s).
Verloop van de herijking gedurende het boekjaar 2018
In april 2018 waren de gemeente en Welzijn Woerden conform de gemaakte afspraken al ver gevorderd
met de verkenning over het herijken van het dienstenaanbod van de organisatie. Op dat moment was de
gezamenlijke ambitie uitgesproken om een versnelling aan te brengen in de gewenste transformatie.
Daarbij hebben de maatschappelijke opgaven en de activiteiten en diensten (inspanningen) die nodig
zijn om de maatschappelijke opgaven van de gemeente te realiseren centraal. Vanuit de
maatschappelijke opgaven van de gemeente is er de noodzaak om het voorliggende veld optimaal te
versterken. Dit om de gewenste verschuiving van de 2e naar de 1e en 0e lijn te kunnen realiseren.
Om deze transformatie gezamenlijk te doorlopen, met betrokkenheid van alle relevante partijen
(inwoners, maatschappelijke partners, gemeenteraad) heeft de gemeente met Welzijn Woerden een
uitvoeringsovereenkomst voor 1,5 jaar afgesloten. In deze uitvoeringsovereenkomst is overeengekomen
dat Welzijn Woerden haar functie omvormt en daar waar nodig anders organiseert. Het gangbare budget
is daarbij het uitgangspunt.
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De afspraken in de uitvoeringsovereenkomst richten zich op de uitvoering van de volgende functies en
diensten:
1. Mantelzorgondersteuning en inzet welzijnscoaches.
2. Hart voor Woerden (vrijwilligersondersteuning en ondersteuning van het netwerk informele
organisaties NIO).
3. Diverse vrijwilligersdiensten en activiteiten waaronder Bij Rembrandt, VIEF, Plusbus, op de koffie
(o.a. GGZ doelgroep), thuisadministratie.
4. Beweegteam (combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches).
Vanwege de verkiezingen en de vorming van de nieuwe coalitie kon uiteindelijke besluitvorming over de
definitieve koers plaatsvinden door de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college.
Aansluiting uitvoeringsovereenkomst op nieuw coalitieakkoord
De afspraken tussen de gemeente en Welzijn Woerden zijn onder het vorige college gemaakt. Medio
2018 lag er een nieuw coalitieakkoord en zijn daarmee de koers en ambities voor de komende jaren op
hoofdlijnen bepaald en vastgelegd in de maatschappelijke opgaven voor 2019. De nieuwe ambities van
de gemeente met een direct effect op de dienstverlening van Welzijn Woerden zijn als volgt samen te
vatten:
1.
WoerdenWijzer gaat zich ontwikkelen richting sociaal team (project begeleiding dichtbij);
2.
De gemeente gaat inwoners nog beter begeleiden en ondersteunen zodat zij goed kunnen
‘meedoen’ (project participatie);
3.
De gemeente zet in op ‘sociaal werken in de wijk’ en ‘huizen van Woerden’ (project sociaal
werken in de wijk);
4.
De gemeente gaat meer inzetten op preventie en het voorliggende veld zo inrichten dat dit goed
aansluit op de leefwereld van onze inwoners (project versterking voorliggend veld/herijking
subsidies).
Hiermee is de koers ten opzichte van het vorige college veranderd en is het logisch dat de afspraken met
gesubsidieerde organisaties worden vernieuwd, dus ook voor Welzijn Woerden.
In de lijn der verwachting zijn er na de zomer van 2018 de eerste veranderingen in werking gezet en
onderzocht op welke wijze Welzijn Woerden zich het beste kan organiseren. Dit heeft geresulteerd in
een koers welke in het eerste kwartaal 2019 verder is uitgewerkt.
2019 en verder
De koerswijziging betekent voor Welzijn Woerden dat zij het komende jaar de huidige dienstverlening zo
gaat inrichten dat dit aansluit op het coalitieakkoord. Dit betekent concreet dat de gemeente en Welzijn
Woerden voornemens zijn het komende jaar de volgende koers in te zetten:
1.

WoerdenWijzer
De nieuwe werkwijze mantelzorgondersteuning en welzijnscoach bij op te richten sociaal team
(WoerdenWijzer) wordt gefaseerd ingevoerd..
In de nog op te zetten sociale teams (project Begeleiding dichtbij) wil de gemeente het
voorliggende veld een nadrukkelijke plek en functie geven. Welzijn Woerden heeft de opdracht
om expertise en inzet van de mantelzorgconsulent en welzijnscoach te leveren en dit in te zetten
binnen de teams van WoerdenWijzer. Hierbij wordt de eerste periode benut om de nieuwe
werkwijze te ontwikkelen en waar nodig bij te sturen. De insteek is om de expertise
mantelzorgondersteuning en welzijnscoach uiteindelijk onderdeel te laten worden van het nieuwe
WoerdenWijzer afhankelijk van de definitieve besluitvorming.
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2.

Hart voor Woerden
Welzijn Woerden gaat door onder de naam van Hart voor Woerden.
Hart voor Woerden wil werken vanuit het principe ‘samenkracht’ en van toegevoegde waarde zijn
bij het verbinden van vrijwilligers aan vrijwilligersorganisaties, vragen van inwoners met
betrekking tot vrijwillige inzet, opleiding en waardering. In nauw samenspel met
vrijwilligersorganisaties in de stad kan Hart voor Woerden zich verder gaan ontwikkelen.
Uitvoering van de huidige functies en diensten van Welzijn Woerden als algemene voorziening
zoals Bij Rembrandt, VIEF, thuisadministratie, Plusbus, ‘Graag Gedaan’ en ‘Op de koffie’ blijven
verbonden aan Hart voor Woerden.

3.

Beweegteam
In gezamenlijkheid met de gemeente wordt het aanbod en de werkwijze van het beweegteam
herijkt, op grond van de maatschappelijke opgave gezondheid en bewegen.
Recent zijn zowel de inhoudelijke doelstellingen als de financiële kaders van de Brede Regeling
Combinatiefuncties vanuit het rijk uitgebreid. Deze ontwikkelingen worden in de herijking van
aanbod en werkwijze van het beweegteam meegenomen. Bij dit proces worden ook de
verschillende stakeholders (onderwijs, sport, cultuur) betrokken. De intentie is om toe te werken
naar een beweegteam als zelfstandig functionerende organisatie.

4.

Huizen van Woerden
De gemeente ontwikkelt op dit moment beleid rondom het welzijnswerk in de wijken en dorpen
(Sociaal Werken in de Wijk). Een onderdeel daarvan zijn de Huizen van Woerden. Dit zijn
plekken in de wijk waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zelf activiteiten kunnen
organiseren. De ontwikkelingen van de locaties zoals bijvoorbeeld De Plint, De Cope, Dorpshuis
Harmelen en Milandhof worden door de gemeente in nauwe samenwerking met de organisaties
op die locaties en met inwoners en vrijwilligers, opgepakt. Welzijn Woerden draagt dit in de loop
van 2019 over.

Door deze koerswijziging is het financiële vraagstuk van Welzijn Woerden duurzaam opgelost. Er zijn
dan ook geen negatieve consequenties aan deze nieuwe koers verbonden voor onze inwoners en de
vrijwilligers van het huidige Welzijn Woerden.
De consequentie van bovenstaande koers is dat de Stichting Welzijn Woerden uiterlijk midden 2019 een
naamswijziging heeft ondergaan naar Stichting Hart voor Woerden. Dit betekent dat de Stichting blijft
bestaan. De naamswijziging is logisch aangezien de huidige Stichting alleen nog werkzaamheden in het
kader van het genoemde onder 2, Hart voor Woerden, zal uitvoeren. Hart voor Woerden zal net als
andere gesubsidieerde organisaties een subsidieaanvraag voor het navolgende jaar indienen in
aansluiting op het project versterking voorliggende veld/herijking subsidies.
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Belangrijke bestuursbesluiten met betrekking tot de uitvoering genomen in 2018
Januari
Actualiseren personeelsreglement als het gaat om cao, benutten van onregelmatigheidstoeslag,
mantelzorgbeleid, registratie feestdagen, reiskosten woon-werkverkeer en privacy.
Statutenwijziging inzake relatie Stichting Stadsteam Oudewater en Stichting MOvactor Zorg en Welzijn
Maart
Implementatie van Exact online inclusief Basecone
April
Benoeming FG – C.M. De Groot
Transformatieplan in samenspel met de gemeente Woerden
Verhuizing van De Rembrandtlaan naar locatie De Plint
Juli
Overdracht activiteiten en subsidie aan Kuvo
Oktober
Uitvoering pilots welzijnscoach en steunpunt mantelzorg
Ontkoppeling van ICT infrastructuur van het beweegteam van Welzijn Woerden
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. Medewerkers en vrijwilligers zijn
uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe wetgeving.
In 2018 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.
Klachten en onregelmatigheden
Klachten en geschillen kunnen door belanghebbenden worden gemeld via een separaat hiervoor
bestemd formulier. De klachtenregeling is in januari 2009 door Welzijn Woerden vastgesteld.
In 2018 heeft Welzijn Woerden geen klachten ontvangen.
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Monitoren en audits
(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 hebben onderdeel uitgemaakt van het
herontwerpen van de inhoudelijke agenda voor 2018 en navolgende jaren;
- In de overleggen met strategische partners rondom de ontwikkelingen van de Huizen van Woerden,
Sociaal Team en Beweegteam is het gewenste dienstenpakket voor de toekomst vergaand
ontwikkeld;
- Medezeggenschap en personeelsvertegenwoordiging is georganiseerd door structurele
werkoverleggen met het gehele team en individuele medewerkers;
- Standaardisatie van werkprocessen is ingevoerd, 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;
- Een audit naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwe regelgeving AVG is
uitgevoerd.
Toelichting bij de subsidieaanvragen
Het door Welzijn Woerden in 2018 gewenste 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 geen investeringen gedaan in 2018.
Financiële positie
Gedurende het boekjaar is Welzijn Woerden bevoorschot door de gemeente Woerden op basis van de
subsidiebeschikking voor het jaar 2018. 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 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 205.453. Het positieve resultaat is
als volgt tot stand gekomen. Enerzijds zijn kosten bespaard om zowel het verlies van het boekjaar 2017
als het begrote verlies voor het boekjaar 2018 te dekken. Anderzijds is in het boekjaar 2018 door de
organisatie zuinig geleefd om zich voor te bereiden op de te verwachte ontwikkelingen in het boekjaar
2019. Het resultaat wordt benut om in 2019 de omslag te maken naar Hart voor Woerden, Beweegteam,
de overgang van personeel naar WoerdenWijzer (sociaal team) en de overdracht van de huisvesting aan
de Rembrandtlaan naar Huizen van Woerden. Dit heeft mede geresulteerd in de vorming van
bestemmingsreserves ter dekking van deze ontwikkelingen.
Ook zijn de bestuurskosten in 2018 lager geweest dan gebruikelijk. Indien alle gewerkte uren zouden zijn
gefactureerd, dan had het resultaat circa € 30.000 lager bedragen.
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Het positieve resultaat van € 205.453 is als volgt bestemd:
- Dotatie bestemmingsreserve innovatie € 34.362
- Vrijval bestemmingsreserve ziekteverzuim in eigen beheer € 15.000
- Dotatie bestemmingsreserve opstartkosten nieuwe entiteit € 25.000
- Dotatie bestemmingsreserve frictiekosten € 110.000
- Dotatie egalisatiereserve € 51.091
Toekomstbestendigheid
Het risicoprofiel van Welzijn Woerden is per ultimo 2018 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 basiskosten van de organisatie worden gedekt door
de hoogte van de toegekende subsidie.
De veranderende koers van de gemeente heeft een direct effect op de diensten van Welzijn Woerden
zoals eerder benoemd, waarbij de subsidie de activiteiten zal volgen. Dat betekent dat de hoogte van de
subsidie voor Welzijn Woerden, straks Hart voor Woerden substantieel lager zal liggen. Het beweegteam
heeft een eigen subsidie en de gemeente zal het budget voor de welzijnscoaches en het steunpunt
mantelzorg ter beschikking gaan stellen aan het sociale team. De transformatie zal vermoedelijk
gerealiseerd zijn in juli 2019. In nauw overleg met de gemeente wordt de transformatie in financiële en
inhoudelijke zin vormgegeven.
Kerstin Hogenbirk,
Directeur-bestuurder
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Kantoorinventaris
Verbouwingen

7.764
1.658

14.209
7.550
9.422

21.759

828

1.091

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

5.545
94.424

36.082
65.978
99.969

102.060

Liquide middelen

541.804

496.372

Totaal activazijde

652.023

621.282

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Egalisatiereserve

262.639
98.133

108.277
47.042
360.772

155.319

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

Totaal passivazijde

76.470

78.270

35.708
472
178.601

41.008
811
345.874
291.251

465.963

652.023

621.282
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Staat van baten en lasten over 2018

Baten
Subsidies en bijdragen
Verhuuropbrengsten
Overige baten

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Kosten activiteiten (WMO)
Kosten activiteiten (bewegen)
Kosten activiteiten (voor projecten)

Resultaat

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

1.316.513
12.025
203.228

1.433.073
96.347

1.251.842
17.372
220.399

1.531.766

1.529.420

1.489.613

943.696
12.337
148.656
86.498
45.377
67.404
22.345

1.262.797
3.026
167.431
129.782
101.637
-

1.056.053
6.405
165.594
105.266
93.727
74.963
34.025

1.326.313

1.664.673

1.536.033

205.453

-135.253

-46.420

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve ziekteverzuim in eigen beheer
Bestemmingsreserve optimalisatie bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve opstartkosten nieuwe entiteit
Bestemmingsreserve frictiekosten
Bestemmingsreserve communicatie en marketing
Egalisatiereserve

34.362
-15.000
25.000
110.000
51.091

-19.362
-2.748
-10.000
-14.310

205.453

-46.420
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Kasstroomoverzicht over 2018

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen
Verandering in werkkapitaal
Mutatie voorraden en onderhanden werk
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Kortlopende schulden (exclusief banken)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

€

2017
€

205.453

-46.420

7.064

6.405

263
30.537
24.523
-52.969
-174.712

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

2018
€

-777
-29.145
-16.960
-28.730
94.217
-172.358

18.605

40.159

-21.410

5.273

-23.352
5.273

-23.352

45.432

-44.762

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar

496.372
45.432

541.134
-44.762

Stand per eind boekjaar

541.804

496.372

Mutatie geldmiddelen
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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 Meulmansweg 27, 3441 AT te Woerden en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 51510154.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de 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.
Informatieverschaffing over stelselwijzigingen
In 2018 heeft het bestuur besloten dat niet langer een inschatting wordt gemaakt van kosten in het kader
van jubileumuitkeringen aan vrijwilligers. Een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen aan
vrijwilligers is hierdoor niet langer noodzakelijk. Dit besluit is als stelselwijziging verwerkt in de
jaarrekening 2018 waarbij de vergelijkende cijfers 2017 tevens zijn aangepast. Het effect op het eigen
vermogen per 1 januari 2017 betreft € 15.384. Het effect op het resultaat 2017 is nihil.

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.
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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.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. De bestemmingsreserves worden
gevormd om gelden te reserveren voor specifieke doelstellingen van de organisatie.
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
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

27.663
-13.454

7.703
-153

24.294
-24.294

59.660
-37.901

Boekwaarde per 1 januari 2018

14.209

7.550

-

21.759

Resultaatbestemming
Afschrijvingen
Desinvesteringen aanschaffingswaarde
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen

-6.445
-

-619
-5.900
627

-24.294
24.294

-7.064
-30.194
24.921

Saldo mutaties

-6.445

-5.892

-

-12.337

27.663
-19.899

1.803
-145

-

29.466
-20.044

7.764

1.658

-

9.422

33,3%

10%

20%

Stand per 1 januari 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2018
Afschrijvingspercentages

€
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Vlottende activa
31-12-2018
€

31-12-2017
€

828

1.091

828

1.091

7.772
-2.227

36.082
-

5.545

36.082

94.424

65.978

43.462
11.655
220
22.035
17.052

27.556
1.276
220
24.523
12.403

94.424

65.978

537.336
3.673
795

493.168
2.418
786

541.804

496.372

Voorraden
Voorraden
Voorraden
Voorraad buurtcentra
Vorderingen
Debiteuren
Stand per 31 december
Voorziening dubieuze debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen
Stadsteam Oudewater
Vooruitbetaalde bijdrage KUVO
Subsidie gemeente Woerden
Vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Diverse banken
Overlopende kruisposten
Kas
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

50.000
77.639
25.000
110.000

15.638
77.639
15.000
-

262.639

108.277

2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

15.638
34.362

35.000
-19.362

Stand per 31 december

50.000

15.638

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve inrichting
Bestemmingsreserve ziekteverzuim in eigen beheer
Bestemmingsreserve opstartkosten nieuwe entiteit
Bestemmingsreserve frictiekosten

Bestemmingsreserve innovatie

De reeds hiervoor aanwezige bestemmingsreserve van € 15.638 zal met € 34.362 gemuteerd worden
naar € 50.000. De opbouw van deze bestemmingsreserve is als volgt:
- Ontwikkeling website € 5.000
- Wervingskosten € 10.000
- Infrastructuur ICT € 15.000
- Bijeenkomsten € 5.000
- Overige niet voorzienbare kosten € 15.000
Bestemmingsreserve inrichting
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

77.639
-

77.639
-

Stand per 31 december

77.639

77.639

De verwachting is dat Hart voor Woerden nieuwe huisvesting krijgt, omdat de ruimte aan de
Meulmansweg naar verhouding te groot is en zich op een A-locatie bevindt, die beter bestemd kan
worden voor de Huizen van Woerden. Dit alles is ook een gevolg van de verhuizing uit de
Rembrandtlaan.
Bestemmingsreserve ziekteverzuim in eigen beheer
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

15.000
-15.000

15.000
-

-

15.000

Deze bestemmingsreserve is gedurende boekjaar naar nihil bijgesteld omdat de stichting ervoor heeft
gekozen dit risico extern te verzekeren via een reguliere ziekteverzuimverzekering.
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2018
€

2017
€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

-

2.748
-2.748

Stand per 31 december

-

-

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

-

10.000
-10.000

Stand per 31 december

-

-

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

25.000

-

Stand per 31 december

25.000

-

Bestemmingsreserve optimalisatie bedrijfsvoering

Bestemmingsreserve communicatie en marketing

Bestemmingsreserve opstartkosten nieuwe entiteit

Gedurende 2019 zal er een nieuwe entiteit opgericht worden om de activiteiten van het beweegteam in
onder te brengen. De totale kosten worden geschat op € 25.000, t.w. € 10.000 voor de oprichtingskosten
en € 15.000 om risico’s in de oprichtingsfase op te kunnen vangen.
Bestemmingsreserve frictiekosten
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

110.000

-

Stand per 31 december

110.000

-

Als het beoogde plan voor het boekjaar 2019 niet gerealiseerd wordt, zal Stichting Welzijn Woerden te
maken krijgen met frictiekosten op personeelsgebied en overige contractuele afspraken als zijnde
huurovereenkomsten (huisvesting) en ICT contracten. Derhalve is hiervoor een bestemmingsreserve
gevormd ad € 110.000.
Egalisatiereserve
Stand per 1 januari
Correctie wegens stelselwijziging
Gecorrigeerde stand per 1 januari
Resultaatbestemming

47.042
47.042
51.091

45.968
15.384
61.352
-14.310

Stand per 31 december

98.133

47.042

In 2018 heeft het bestuur besloten dat niet langer een inschatting wordt gemaakt van kosten in het kader
van jubileumuitkeringen aan vrijwilligers. Een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen aan
vrijwilligers is hierdoor niet langer noodzakelijk. Dit besluit is als stelselwijziging verwerkt in de
jaarrekening 2018 waarbij de vergelijkende cijfers 2017 tevens zijn aangepast. Het effect op het eigen
vermogen per 1 januari 2017 betreft € 15.384 en is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
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Kortlopende schulden
31-12-2018
€

31-12-2017
€

76.470

78.270

35.708

41.008

472

811

36.215
26.082
20.246
21.663
5.706
38.948
23.105
4.588
2.048

17.350
45.002
26.207
23.700
130.725
75.217
23.005
4.588
80

178.601

345.874

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
Subsidie Gemeente Woerden, overige subsidies
Subsidie Gemeente Woerden, De Plint
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Stichting MOvactor Zorg en Welzijn
Overige schulden
Reservering deskundigheidsbevordering personeel
Nog te besteden subsidies en bijdragen
Te betalen personeelskosten

De Plint zou ontwikkeld worden als multifunctionele accommodatie. Hiervoor heeft Welzijn Woerden in
2016 van de Gemeente Woerden een subsidie ontvangen van € 45.000. Van deze subsidie is tot en met
het boekjaar 2018 € 18.919 benut. Welzijn Woerden zal deze locatie niet verder door ontwikkelen, omdat
de gemeente Woerden de exploitatie van de Huizen van Woerden over gaat nemen. Daarom zal de
restant subsidie van € 26.082 worden terug betaald aan de gemeente Woerden.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting Welzijn Woerden is huurcontracten aangegaan voor 5 locaties. De totale jaarlijkse
huurverplichting bedraagt circa € 56.000. De bijbehorende huurcontracten zijn aangegaan voor een
periode van 1 jaar met stilzwijgende verlening.
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
In maart 2017 is een overeenkomst getekend met het Nationaal Ouderenfonds aangaande de lease van
een nieuwe Boodschappenplusbus. De overeenkomst is uiteindelijk van kracht geworden bij
ingebruikname van het voertuig te weten op 24 april 2018.
De looptijd van de overeenkomst bedraagt 72 maanden waarbij Stichting Welzijn Woerden jaarlijks een
bedrag van € € 6.534 (€ 544,50 per maand) aan leasetermijnen moet betalen.
Aan het einde van de looptijd kan Stichting Welzijn Woerden de bus overnemen van het Nationaal
Ouderenfonds voor een bedrag van € 5.000.

20

Stichting Welzijn Woerden
te Woerden

Toelichting op de staat van baten en lasten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

1.316.513
12.025
203.228

1.433.073
96.347

1.251.842
17.372
220.399

1.531.766

1.529.420

1.489.613

1.193.034
156.243

1.378.131
54.942

1.106.757
145.085

-17.025

-

-

-15.739

-

-

1.316.513

1.433.073

1.251.842

Baten
Subsidies en bijdragen
Verhuuropbrengsten
Overige baten

Subsidies en bijdragen
Gemeente Woerden, regulier
Gemeente Woerden, projecten
Gemeente Woerden, regulier - correctie
huisvestingskosten
Gemeente Woerden, regulier - correctie
combinatiefunctionaris

De Gemeente Woerden heeft de reguliere opdracht 2018 beschikt voor € 1.193.034. De € 17.025 betreft
de huur van 3 locaties waarvan de Gemeente Woerden in de loop van 2018 de huurovereenkomst heeft
overgenomen. Dit bedrag is dan ook niet als subsidie opgenomen aangezien de stichting hier ook geen
kosten meer voor heeft.
De € 15.739 betreft 5/12 van de kosten voor de combinatiefunctionaris inzake schoolseizoen 2018/2019.
De gemeente Woerden heeft hiervoor opdracht gegeven aan Kuvo, maar was beschikt in de reguliere
beschikking. Dit bedrag is dan ook niet als subsidie opgenomen aangezien de stichting hier ook geen
kosten meer voor heeft.
Verhuuropbrengsten
Verhuuropbrengsten

12.025

-

17.372

46.433
64.467
90.114
2.214

96.347
-

71.996
31.182
103.187
14.034

203.228

96.347

220.399

Overige baten
Opbrengst activiteiten (regulier)
Opbrengst activiteiten (voor projecten)
Opbrengst activiteiten (recreatief)
Diversen

Deze afwijking (hogere overige baten dan begroot) is veroorzaakt, omdat in de begroting uitgegaan was
van beëindiging van de deelnemersbijdrage halverwege het boekjaar 2018.
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Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

753.774
140.406
49.516

982.366
230.431
50.000

653.377
148.710
213.893
40.073

943.696

1.262.797

1.056.053

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

De personeelskosten zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat begrote vacatures vooral in
het beweegteam niet zijn ingevuld om zo de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Ook zijn niet
alle in 2018 aflopende arbeidsovereenkomsten opnieuw ingevuld. Vanaf 2018 heeft geen doorbelasting
via de gemene rekening van Stichting MOvactor Zorg en Welzijn plaatsgevonden. In 2018 heeft Welzijn
Woerden niet al deze functies zelfstandig ingezet.
Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen
Inhuur personeel
Uitkering ziekteverzuimpolis

544.205
211.063
755.268
-1.494

902.846
79.520
982.366
-

591.226
62.395
653.621
-244

753.774

982.366

653.377

Inhuur personeel wijkt af ten opzichte van de begroting. Hierin zijn de kosten opgenomen van de interim
directeur-bestuurder, een extern boekhoudkantoor, de inhuur van een ICT medewerker en de inhuur van
docenten van het beweegteam. Dit wijkt niet fundamenteel af van de voorgaande jaren, dit jaar zijn de
kosten anders gerubriceerd dan in de begroting.

Gemiddeld aantal werknemers
2018
Aantal
11,82

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Aantal
13,23

Gemiddeld aantal werknemers
Sociale lasten en pensioenpremies
Sociale lasten
Pensioenpremies

91.257
49.149

149.769
80.662

96.442
52.268

140.406

230.431

148.710
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Wet Normering Topinkomens
Topfunctionarissen
Leidinggevenden met dienstbetrekking
2018

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
1,00
nee
ja
83.636
8.602
92.239
165.627

De bovengenoemde topfunctionaris D. Duiker verrichtte zijn werkzaamheden voor 3 organisaties die onder
de WNT vallen, namelijk Stichting MOvactor Zorg en Welzijn te Nieuwegein, Stichting Welzijn Woerden en
Stichting Stadsteam Oudewater. De bovenstaande verantwoording is de totale verantwoording van de 3
stichtingen gezamenlijk. De kosten van de bezoldiging van deze topfunctionaris is aan de hand van een
verdeelsleutel voor rekening van de verschillende stichtingen gekomen.
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

K. Hogenbirk
Functie
Aanvang en einde functievervulling
Deeltijdfactor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

2018
Interim-Bestuurder
1/12/2018 t/m
31/12/2018
0,312
nee
€
3.195
€
€
3.195
€
5.013

2017

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
2018
Interim-Bestuurder

K. Hogenbirk
Functie
Aanvang en einde functievervulling

1/12/2017 t/m 30/11/2018
ja

Werkelijk uurtarief lager dan gemiddelde maximale
uurtarief
Totale bezoldiging 1/12/2017 t/m 31/12/2017, excl. BTW
Totale bezoldiging 1/1/2018 t/m 30/11/2018, excl. BTW
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12,
excl. BTW
Individueel toepasselijk maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

2017

€
€

3.195

35.145
€ 38.340
€ 77.316

De bovengenoemde topfunctionaris K. Hogenbirk verrichte haar werkzaamheden voor 3 organisaties die
onder de WNT vallen, namelijk Stichting MOvactor Zorg en Welzijn te Nieuwegein, Stichting Welzijn
Woerden en Stichting Stadsteam Oudewater. De bovenstaande verantwoordingen zijn enkel de
verantwoordingen van Stichting Welzijn Woerden.
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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

€
€

2018
Voorzitter RvT
1/1 - 31/12
2.250
28.350

€
€

2018
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.900

€
€

2018
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.900

€
€

2018
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.900

€
€

2018
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.900

€
€

2018
Lid
1/1 - 31/12
1.500
18.900

€
€

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

De bovengenoemde toezichthoudende topfunctionarissen verrichten hun werkzaamheden voor 3
organisaties die onder de WNT vallen, namelijk Stichting MOvactor Zorg en Welzijn te Nieuwegein,
Stichting Welzijn Woerden en Stichting Stadsteam Oudewater. De bovenstaande verantwoording is de
totale verantwoording van de 3 stichtingen gezamenlijk. De kosten van de bezoldiging van deze
toezichthoudende topfunctionarissen is aan de hand van een verdeelsleutel voor rekening van de
verschillende stichtingen gekomen.
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Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

101.083
1.404
12.391
5.581
1.500
1.672
25.025

134.114
771
16.175
12.041
1.675
1.730
925

129.592
814
15.765
14.971
1.480
1.636
1.336

148.656

167.431

165.594

Huisvestingskosten
Huur locaties
Onderhoud gebouwen
Schoonmaakkosten
Gas, water en elektra
Verzekeringen
Onroerende zaakbelasting
Overige huisvestingskosten

De lagere kosten voor huur van de locaties worden veroorzaakt door de verhuizing van de
Rembrandtlaan naar De Plint en het overnemen van 3 huurovereenkomst door de gemeente.
De hogere overige huisvestingskosten worden veroorzaakt doordat de verhuizing naar De Plint en de
Meulmansweg niet waren begroot, omdat verhuizing niet gepland was. Dit zijn incidentele kosten.
Organisatiekosten
Accountantskosten
Dienstreizen
ICT kosten
Telefoonkosten
Kopieerkosten
Advieskosten
Verzekeringen
Overige organisatiekosten
Vrijwilligerskosten
Vrijval reservering

14.427
1.413
71.724
4.424
4.864
1.869
2.161
4.270
6.346
111.498
-25.000

5.000
5.000
56.117
11.296
8.100
1.000
1.200
21.279
20.790
129.782
-

8.993
1.526
52.558
9.024
7.869
121
2.640
17.970
4.565
105.266
-

86.498

129.782

105.266

De hogere kosten voor ICT zijn veroorzaakt door het werkklaar maken van De Plint en de Meulmansweg
en de herinrichting van de organisatie, waaronder het Beweegteam.
De post ‘Vrijval reserveringen’ betreft reserveringen van kosten uit de boekjaren van voor 2015, waarvan
in 2018 is gebleken dat deze niet meer behoeven te worden voldaan.
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Woerden, 17 juni 2019

K. Hogenbirk
Directeur-bestuurder
Woerden, 17 juni 2019

Ondertekening Raad van Toezicht

J. Pronk

M. Kompier- van Herpen
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Overige gegevens
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