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1. Inleiding 

 

WiBoZ een passende woonvoorziening 

voor 21 bewoners met adequate zorg 

voor nu en in de toekomst 

. 
 

Een enthousiaste groep ouders is in november 2009 de uitdaging aangegaan om voor hun kinderen 

een appartementencomplex te realiseren waar zij zich thuis voelen. 

Op 19 oktober 2011 werd de vereniging WiBoZ 

opgericht. 

 

 

 

 

Regie hebben over zorg en wonen is een 

belangrijke drijfveer van de ouders voor 

deelname aan het ouderinitiatief. Bij eigen 

regie kunnen ouders en bewoners invloed 

uitoefenen op de keuze van de zorgaanbieder 

en het team dat de zorg komt verlenen.  

 

 

 

 

Daarnaast blijft er zeggenschap bij de keuze van nieuwe medebewoners. Ook het hebben van 

invloed op de keuze van de locatie en de indeling van het gebouw en de inrichting van de ruimtes zijn 

belangrijke aspecten. 

 

WiBoZ draagt zorg voor het realiseren en in stand houden van een zelfstandige kleinschalige 

woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het verwerven van zorgverlening 

op medisch en sociaal gebied en het bevorderen en handhaven van de eensgezindheid van alle 

betrokken bewoners. 

 

 

WiBoZ kent een Stichting en een Vereniging.  

De stichting is statutair opgericht op 6 oktober 2017 met als doel: de aankoop van de grond, het 

bouwen, houden en exploiteren van een woon/zorgcomplex om te voorzien in de woonbehoefte die 

vanuit de vereniging is ontstaan. Zowel 

de stichting als de vereniging hebben 

geen winstoogmerk.  
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Inclusie 

WiBoz heeft zich ook als doel gesteld het bevorderen en onderhouden van het sociale netwerk voor 

onze bewoners met een beperking. Zij willen nadrukkelijk onderdeel zijn van de (lokale) gemeenschap 

en organiseert daarom actief mee aan alle activiteiten die hiertoe bijdragen. 

Ook willen we activiteiten initiëren die de integratie van de bewoners en hun omgeving bevorderen. 

Naast contacten met de lokale gemeenschap, zal WiBoZ haar kennis en ervaring delen met andere 

vergelijkbare Zorg/Wooninitiatieven maar ook met Per Saldo, MEE West-Brabant en andere 

belanghebbende organisaties. 

 

WiBoZ viert 1 jarig bestaan 

Op 2 oktober 2020 was het precies 1 jaar geleden dat de bewoners van WiBoZ hun eigen appartement 
betrokken. De bewoners wonen er met veel plezier! 
Ze zijn trots op de prachtige individuele appartementen en de gemeenschappelijke woonkamers, maar 
vooral op de ontwikkelingen die de bewoners hebben gemaakt in hun zelfstandigheid op alle gebieden!  
Het is een erg spannend jaar geweest, maar er waren ook leuke en gezellige momenten. De 21 
bewoners leerden elkaar nog beter kennen en ondernamen samen gezellige activiteiten. Ze hebben een 
fantastische zomer gehad en de bewoners hebben met volle teugen genoten van de prachtig ingerichte 
tuin. Er stond een groot feest gepland maar dat hebben we (helaas) voorlopig vanwege de corona 
moeten uitstellen. Desondanks is deze dag niet ongemerkt voorbij gegaan. De ouders ontvingen een 
mooie wenskaart, verstuurd door de bewoners en medewerkers. ASVZ-medewerkers werden 
daarentegen door de ouders en bewoners verrast met een prachtig boeket bloemen, een geschenkbon 
en een kaars met een toepasselijk tekst: “Bedankt dat je er altijd voor me bent”. In de avond werd er 
taart gegeten en werd er een klein gezellig feestje gevierd. Hiervan is een filmpje gemaakt welke is te 
zien op de website van WiBoZ: www.wiboz.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

            

 

 

 

 

http://www.wiboz.nl/
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2. Samenstelling bestuur 

 

Voorzitter Hr. H.E de Rooij h.derooij@wiboz.nl 

Secretaris Mw. P.J.J. van der Wegen info@wiboz.nl 

Penningmeester Mw. M.A.E.G. Mol penningmeester@wiboz.nl 

                                                                                                                                        

3. Rooster van aftreden 

 

Conform art 4. Statuten Vereniging WiBoZ 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Zij treden af volgens een door het 

bestuur op te maken rooster. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar. De in een tussentijdse 

vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens 

vacature hij werd benoemd. 

 

FUNCTIE Naam 1e termijn  2e termijn  
3e 

termijn  
4e 

termijn  

VOORZITTER H.E de Rooij oktober 2011 mei 2015 
mei 

2018 
mei 

2021 

SECRETARIS 
P.J.J van der 
Wegen 

mei 2018 mei 2019 
mei 

2022 
 

PENNINGMEESTER M.A.E.G. Mol mei 2014 mei 2017 
mei 

2020 
 

 

 

4. Statutaire doelen 

 

Volgens de statuten opgenomen in de oprichtingsakte zijn met betrekking tot de vereniging de 

volgende doelen beschreven:  

1. Verlenen van bemiddeling bij de verwerving van zorg en dienstverlening op medisch en sociaal 

gebied ten behoeve van mensen met een beperking;  

2. Aanbieden van vraag-gestuurde ondersteuning en zorg aan cliënten met een op een wettelijke 

financiering gebaseerd budget hiervoor;  

3. Beoordelen, realiseren en in stand houden van een zelfstandige kleinschalige woonvoorziening ten 

behoeve van mensen met een beperking;  

4. Aanvragen van subsidies ter totstandkoming van het bovenstaande;  

5. Verrichten van al datgene, wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  

De vereniging werkt samen met MEE West-Brabant, een adviesorgaan voor mensen die leven met 

een beperking: info@meewestbrabant.nl  

ASVZ is zorgaanbieder voor WiBoZ: info@asvz.nl 

 

5. Werkgroepen binnen de vereniging 

 

Werkgroepen van de vereniging  

De werkzaamheden van het ouderinitiatief zijn georganiseerd in diverse commissies, te weten:  

 

1. Commissie zorg: verzorgt het in kaart brengen van de totale zorg die voor de jongeren nodig is. 

Deze is ook vastgelegd en uitgewerkt in de Zorgvisie WiBoZ. Daarnaast verzorgt de commissie de 

werving en selectie van bewoners en onderhoud zij de contacten met de zorgverlener ASVZ en het 

zorgkantoor indien nodig. Zij zijn aanwezig bij de sollicitatiegesprekken voor het werven van 

personeel. Vormen de schakel tussen de teamleider en de ouders indien het algemene zaken betreft. 

mailto:h.derooij@wiboz.nl
mailto:h.derooij@wiboz.nl
mailto:t.hendriks@wiboz.nl
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2. Commissie pr en fondsenwerving: verantwoordelijk voor het verwerven van subsidies, fondsen en 

donaties/giften en naamsbekendheid van WiBoZ in de lokale gemeenschap. 

 

3. Commissie bouw: richt zich op realisatie, vormgeving en instandhouding van de fysieke woon- en 

zorgomgeving en verzorgt daartoe de externe contacten. In deze fase van de totstandkoming en 

afwerking van de woonvoorziening zijn zij ondersteunend aan de Stichting. 

4. Commissie inrichting: richt zich op inrichting van de gemeenschappelijke woonruimtes van de 

woonvoorziening en de tuin. Zij kijkt samen met de zorgverlener naar de eisen die vanuit wetgeving 

opgelegd worden i.v.m. het creëren van een veilige woonomgeving. Zij onderhouden de contacten 

met de leveranciers.  

 

5. Commissie financieel en juridische zaken: helpt het bestuur bij het uitoefenen van toezicht op: de 

processen van financiële verslaglegging en begroting alsmede op de naleving van de eisen die in de 

wet- en regelgeving worden gesteld met betrekking tot besluiten, overeenkomsten en overige 

documenten.  

  

6. Commissie lief en leed: zet zich in om de sociale en onderlinge contacten van de toekomstige 

bewoners te bevorderen.  

 

7. Commissie openingsfeest: Doel van de werkgroep is het plannen, voorbereiden en uitwerken van 

ideeën voor een openingsfeest van WiBoZ. De ideeën worden in een voorstel gepresenteerd aan de 

leden en het bestuur en besluiten aangaande de invulling en uitvoer worden in gezamenlijkheid 

besloten. Verder zal ook worden afgestemd met ASVZ. 

 

6. Vergaderingen. 

In 2020 was het vanwege de corona crisis niet mogelijk om algemene ledenvergaderingen fysiek te 

laten plaatsvinden. Op 26 augustus is er een online gehouden ALV geweest via Zoom. 

 

Bestuur heeft via beeldbellen en via e-mail meerdere malen contact gehad. 

  

Bestuur is 3 maal (op gepaste afstand) bijeengekomen met het MT van ASVZ: 

- 05 maart 

- 04 juni 

- 22 september 

 

 
Jaarverslag commissie Zorg WiBoZ 2020 

 
Dit jaar is gekenmerkt door de coronacrisis. De verschillende doelen die we ons vorig jaar gesteld 
hadden zijn daardoor naar voren geschoven. 

 
Wat hebben we wel gedaan: 

 Commissie Zorg is 6 maal bij elkaar geweest voor de reguliere vergaderingen, meest via 
beeldbellen. 

 Voor het vaststellen en aanpassen van de coronamaatregelen op de woonlocatie is er het hele 
jaar door over en weer contact geweest met het bestuur van WiBoZ, de team leidinggevende, 
manager ASVZ en de ouders en bewoners van WiBoZ. Daarbij heeft de commissie kunnen 
regelen dat de bewoners op de woonlocatie getest konden worden door een team van de 
Thuiszorg.  

 Daarnaast zijn leden aangesloten bij besprekingen met het begeleidingsteam om afspraken te 
maken over gezonde voeding en het leef-budget.  

 De voorzitter van de commissie is aangesloten bij de overleggen voor de nieuwe 
verenigingsstructuur. 
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 In het 2e kwartaal zijn drie medewerkers om diverse redenen weggegaan bij WiBoZ. Leden van 
de commissie Zorg hebben deelgenomen aan de sollicitatieprocedure om deze medewerkers te 
vervangen. Er zijn 3 nieuwe medewerkers aangenomen. 

 Ook is de commissie in gesprek geweest met een paar ouders van bewoners naar aanleiding 
van zorgen die zij hadden. Deze zijn op een correcte manier behandeld. 

 Begin van het jaar is een start gemaakt met het inventariseren en updaten van de interesselijst 
en het verwerken van de nieuwe aanmeldingen. Door de uitbraak van Corona hebben we dit 
uiteindelijk allemaal in de wacht gezet tot de crisis voorbij zou zijn. Dit hebben we met de 
kandidaat bewoners gecommuniceerd.  

 
De Open Dag, waarbij we de mensen wilden bedanken die ons op het gebied van zorg hebben 
ondersteund in het hele ontwikkelingsproces van WiBoZ, kon helaas niet doorgaan. 
We hadden ze graag een kijkje bij WiBoZ laten nemen, hopelijk zijn we hiertoe later nog in de 
gelegenheid. 

  
Het doorvoeren van een vernieuwde verenigingsstructuur van de vereniging met daarbij de ontwikkeling 
van commissie Zorg 2.0 heeft pas op het einde van het jaar zijn beslag gekregen. De commissie gaat 
bestaan uit 5 leden, 2 ouders van de begane grond, 1 van de eerste verdieping en 2 van de tweede 
verdieping. Met ingang van 2021 zal er eens in de 3 maanden samen met de team leidinggevende 
vergaderd worden. Indien nodig wordt een extra vergadering ingepland. 
 
Tot slot, ook WiBoZ is dit jaar getroffen door coronabesmettingen bij bewoners en personeel met isolatie 
en quarantaine tot gevolg. Daarnaast hebben verschillende bewoners een aantal maal in quarantaine 
gezeten in afwachting van de uitslag van een coronatest. 
Dit waren voor het team pittige tijden waarin de werkdruk extra hoog lag, naast de extra druk die er al 
doorlopend was door corona. Zij hebben zich door de risico’s voor zichzelf en de werkdruk er niet van 
laten weerhouden om de bewoners zo goed mogelijk door deze periodes heen te helpen. En een goede 
sfeer en zorg te waarborgen 
 

 
Jaarverslag commissie PR & Sponsering WiBoZ 2020 

 

De commissie PR&Sponsoring heeft het afgelopen jaar minder activiteiten op kunnen pakken. De reden 

hiervoor is evident, Corona, waardoor zaken activiteiten werden afgeblazen of door de impact van de 

pandemie niet gestart konden worden. 

Ondanks dit gegeven hebben we als WiBoZ nog steeds contact met de sponsors en is uitstel zeker geen 

afstel en hebben onze sponsoren bijgedragen daar waar zij konden. 

 

 

Jaarverslag commissie Inrichting WiBoZ 2020 

 

De commissie bestaat uit zes verenigingsleden. Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19 
waardoor een aantal geplande activiteiten niet door konden gaan. Er is een start gemaakt met de 
inrichting van de fietsenstalling door het plaatsen van fietsenrekken. Echter door de Corona heeft dit nog 
geen vervolg gekregen. Dit zelfde geldt ook voor de bergings-kasten van de aanleuners op de tweede 
verdieping. De bergings-kasten voor de groepsbewoners zijn wel gerealiseerd. In het voorjaar is de tuin 
met bestrating aangelegd en is er vormgegeven aan de inrichting van het terras met meubilair en 
geschonken gasbarbecue. Soundperfection heeft in de ontspanningsruimte audio-video apparatuur 
geplaatst t.b.v. spelletjes waardoor de inrichting van de ontspanningsruimte gecompleteerd is. In de 
zomer is raamfolie aangebracht in de ontvangsthal, het trappenhuis en de ontspanningsruimte om zo de 
privacy te waarborgen.  
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7. Activiteiten en resultaten 

 

Ook in 2020 hebben we prachtige bedragen mogen ontvangen van fondsen en sponsoren: 

- Door de wijnactie van Prachtwijn is er € 640,00 opgehaald. 

- Op 26 januari 2020 kregen de bewoners een bezoekje van de Assistent supermarktmanager van AH 
"De Zeeland". Daar werd hij hartelijk ontvangen, de bewoners lieten hem met trots hun woning zien 
en het werd een gezellige avond. Hij kwam niet met lege handen, hij had namelijk een check bij ter 
waarde van € 200,30. Dit is de opbrengst van de door de klanten van AH ingeleverde 
statiegeldbonnen. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Op 21 februari brachten de bewoners van WiBoZ een bezoek aan Specsavers opticiens in de 
Wouwsestraat 21 te Bergen op Zoom. Daar werden zij door eigenaren  
hartelijk ontvangen. Het personeel had voor de bewoners een geweldige verrassing, zij 
overhandigden namelijk een cheque ter waarde van € 1.204,28. Dit is de opbrengst wat Specsavers 
opticiens het afgelopen jaar heeft opgehaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- De Rabobank deelt aan de bewoners kleurboeken uit. 

- Op 24 april wordt de BBQ, welke gesponsord is door AT.Klus, afgeleverd. Ook wordt er 

tuingereedschap gekocht, gesponsord door Mannuh Barbiers en BBQKing. 

- Op 7 mei zijn er in de tuin 3 ronde tafels met 6 tuinstoelen en een loungset geplaatst. Van de totale 

prijs heeft de financier € 5500,00 betaald. Het resterende bedrag kwam door de sponsoring van 

Intratuin Halsteren. 
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- Sponsorkliks: opbrengst € 251,93 waarvan er in 2020 € 50,85 is uitbetaald. 
- Steunfonds SFO/Handicap.nl steunt WiBoZ met een schitterend bedrag van € 3740,40. 

- ASVZ plaatst een desinfecterende zuil in de hal. Allnex B.V. sponsort 10 liter handgel. 

- 2 Juli: Over het gehele pand worden screens geplaatst. De screens zijn voor een deel gesponserd 

en voor een deel betaald uit de reserveringsgelden. 

- 22 September: Dit is het eerste jaar dat de bewoners van WiBoZ in hun nieuwe wijk zijn gaan 

collecteren. Dat is niet zo verwonderlijk want ze hebben vorig jaar ook een groot bedrag van 

Handicap.Nl gekregen om de gemeenschappelijke woonkamers in te richten. 

In de wijk "nieuwe Vesting- Op de Weele" en een gedeelte van "de Kaai”, zijn de bewoners deur aan 

deur gegaan om te collecteren. Veel bewoners omarmden dit initiatief met een gift. 

De bewoners hebben hier ook plezier aan beleefd. Zo konden ze op een andere manier kennis 

maken met de bewoners. De collectanten hebben een bedrag van € 364,00 opgehaald waarvan 

WiBoZ € 182,00 heeft gekregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                          

- Met de RABO club support actie is er € 170,86 opgehaald. 

- We hebben een particuliere donatie ontvangen van € 500,00  

- AH de Zeeland sponsort de boodschappen voor het kerstdiner. 

 

 

 

 

 

 

 

- Stichting Joppe van Poortvlietfonds doneert WiBoZ maar liefst € 4000,00. 

Gelden zijn geoormerkt voor het afwerken van de tuinmuur met steenstrips en gezandstraald vinyl 

voor ramen trappenhuis en wasruimte. 
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8. Financieel verslag 

Jaarverslag commissie financieel/ juridisch 2020 
 
In 2020 zijn we drie keer bij elkaar geweest als commissie, een keer fysiek en de andere keren via een 

zoom meeting. Door corona heeft heel veel overleg en afstemming via de mail plaatsgevonden. 

Hieronder volgt een overzicht wat we in 2020 als commissie hebben gedaan: 
- twee kascontroles gedaan op de huishoudrekeningen van de begane grond en eerste verdieping. 
- Voorstel geschreven voor de betaling van de premie van de inventarisverzekering. Op de alv is 

besloten om deze te verdelen over alle bewoners gezien het solidariteitsbeginsel van de vereniging 
- Voorstel geschreven hoe we de commissie financieel-juridisch zien in de nieuwe organisatie 

structuur en de bij behorende taken 
- De voorzitter heeft namens de commissie de bijeenkomsten voor de nieuwe verenigingsstructuur 

bijgewoond. Van uit de inventarisatie van de leden heeft zich een nieuw lid aangemeld. In 2021 zal 
de commissie derhalve bestaan uit 4 personen. De huidige leden blijven deel uit maken van de 
commissie. 

- Concept opgesteld voor een nieuwe spaarregeling. Deze zal in 2021 verder uitgewerkt worden 
- Verantwoording laatste steunfonds, SFO, ingediend en toegekend gekregen 
- Navraag gedaan naar de exploitatie van de Stichting 

 
 
 
 

 

BALANS 2020 

 

  Vaste activa  2020 2019 

  

  Vermogen 2020 2019 

  Liquide middelen              

1010 Rabobank bet. Rek  € 2.487,12 € 12.668,66 600 Eigen vermogen  € 26.589,32 € 29.948,58 

1020 Rabobank spaarrekening  € 152.353,38 € 83.237,30         

1030 
Rabobank spaarrekening 
reservering  

€ 10.084,66 € 27.291,02   Totaal eigen vermogen  € 26.589,32 € 29.948,58 

8800 
huishoudrekening begane 
grond 

€ 2.422,05  € 1.500,55 401 
Voorziening inrichting 
gemeenschappelijke 
ruimten  

€ 1.500,00 € 1.500,00 

8900 
huishoudrekening eerste 
verdieping 

€ 2.774,66  € 1.512,63         

  Langlopende vorderingen      740 Langlopende schulden  € 50.088,90 € 67.041,00 

510 
Langlopende vordering op 
Stichting WiBoZ  

€ 25.500,00 € 25.500,00         

740 Langlopende schuld € 847,90  € 181,20         

  Kortlopende vordering        Kortlopende schulden      

1300 Debiteuren             

1310 Vorderingen (kortlopend)   € 5.381,50 1700 Crediteuren  € 58.462,50  58.783,28 

         1800 Nog te betalen posten    € 58.463,00   

Totaal    € 196.469,77 € 157.272,86  Totaal   € 196.469,77 € 157.272,86 
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TOELICHTING OP DE BALANS 2020: 

- Het saldo van de resultatenrekening is dit jaar negatief, € 3.359,26 en gaat af van het eigen 

vermogen. De opgebouwde tegoeden zijn dit jaar geïnvesteerd in de aanvullende inrichting en 

aankleding van de gemeenschappelijke ruimtes, de tuin en aanvullende benodigdheden. Tijdens 

het daadwerkelijk wonen kom je erachter dat je nog zaken mist. Het eigen vermogen daalt 

hierdoor van € 29.948,00 naar € 26.589,32.  

- De vereniging ontvangt zorggelden van de Sociale Verzekerings Bank vanuit de PGB gelden van 

de bewoners. Uit deze gelden wordt zorgverlener ASVZ betaald. Deze gelden worden tussen 

ontvangst en betalen van de rekeningen van ASVZ geboekt op de Spaarrekening. 

- Elke (toekomstige) bewoner heeft vanaf juni 2016 maandelijks een bedrag van € 90,00 gespaard 

tot een maximum bedrag van € 3.240,00. De meeste bewoners hebben dit maximum bereikt. In 

2020 zijn er screens aangeschaft van deze gelden. Doordat er nog bewoners aan het opbouwen 

zijn en de reeds gemaakte kosten reeds verrekend zijn, kan het voorkomen dat een bewoner 

tijdelijk een tekort heeft. Zolang de gereserveerde bedragen niet bestemd zijn voor een uitgaven, 

blijven vorengenoemde reserveringen fiscaal gezien een (langlopende) lening van de bewoner 

aan de vereniging;   

- De sponsorbijdrage van Fluor ad €. 1.500,00 is gelabeld voor de inrichting van de hal. Door 

corona is dit project blijven liggen en zal in 2021 opgepakt worden.   

- Het eigen vermogen, de voorziening en het saldo van vorenbedoelde langlopende schulden 

vormen samen het totale saldo op de rekening-courant en de twee spaarrekeningen.   

- Op 12 oktober 2017 heeft de vereniging een lening verstrekt aan Stichting WiBoZ ten bedrage 

van € 18.970,00. Op 18 september 2018 is dit bedrag aangevuld tot € 25.500,00. De Stichting 

betaalt hierover 4% rente per jaar.  

 

WINST EN VERLIESREKENING 2020 

  

Baten 2020 2019 

4580 Verzekeringen algemeen € 0,72  

7800 Huishoudpot Eerste Verdieping € 2.321,16  

8000 Zorggelden SVB bewoners WiBoZ € 710.503,97  € 205.705,50 

8030 Ontvangen Woon Initiatief Toeslag bewoners € 94.080,00 € 29.051,96  

8050 Ontvangen gelden/voorschotten steunaanvragen  € 21.260,00  

8100 Contributies leden  € 2.035,00 € 1.925,00 

Sponsorgelden     

8204 Rabo Clubkas Campagne   € 178,28 

8210 Opbrengst Verkoop Loods Tholen  € 108,00 

8214 Opbrengst Muziek –en Spelmiddag Zwijnshoofd  € 45,20 

8215 Bonbonactie 2018  € 10,00 

8216 Opbrengst insignes  € 72,42  

8217 Opbrengst Sponsorkliks 50,85 € 124,23  

8218 Opbrengst actie Paaschocolade  € 558,00  

8219 Opbrengst fietstocht ouder bewoner  € 1.013,85  

8220 Actie Soroptimisten  € 3.750,00  

8301 Eenmalige donaties   € 755,00 

8400 Giften  € 4.700,30   

8600 Ontvangen rente Rabobank  € 9,95 € 6,23 

8610 Ontvangen rente Stichting WIBOZ  € 1.020,00 € 794,01 

8700 Baten ivm reserveringsregeling € 692,75  

8800 Huishoudrekening begane grond  € 1.095,96  

8900 Huishoudrekening eerste verdieping  € 2.104,42  

Totaal baten € 818.773,96 € 268.558,06 
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Lasten 2020 2019 

Verenigingskosten     

4500 Contributies en abonnementen  € 141,00 € 222,08 

4520 Attenties en kosten i.v.m. lief & leed  € 579,65 € 115,72 

4525 Kosten bewonersbijeenkomsten lief & leed   € 817,50 

4530 Reis –en verblijfskosten, kosten bijeenkomsten  € 32,50 € 164,33 

4550 Bankkosten  € 119,39 € 136,59 

4560 Drukwerk en Porti € 17,60 € 16,90  

4570 Accountants-, en administratiekosten  € 117,36 € 126,58 

4580 Verzekeringen algemeen  € 90,24  

4590 Kosten website  € 235,95 € 235,95 

4600 Kilometervergoeding    

7030 Rekeningen Wooninitiatief Toeslag € 94.080,00 € 29.051,96  

7040 ASVZ rekeningen Zorgverlening € 701.556,00 € 205.705,50  

7700 Huishoudpot begane grond € 137,63   

8200 Sponsorgelden verzamelrekening € 5.145,94  

8202 Sponsorgelden Rob Huijbregts  € 730,04  

8203 Sponsorloop Spado 22 maart 2016 € 207,38 € 8.331,62  

8204 Rabo Clubkascampagne € 706,86  

8205 Drive In Bioscoop Juniorkamer 17 september 2016  € 585,46 € 1.687,24  

8206 Wijnactie december Prachtwijn  € 1.027,28 € 1.192,72  

8207 Kerstactie Montessori school  € 230,09 € 1.244,91  

8208 Doneerknop Facebook € 555,00  

8209 Kunstveiling Synapsz Kunstcollectief   € 1.531,49  

8210 Opbrengst Verkoop Loods Tholen € 2.913,53  

8211 Opbrengst Koningsdag 2018 € 215,05  

8212 Opbrengst Boerenmarkt Halsteren mei 2018 € 1.482,30  

8213 Opbrengst benefietconcert juni 2018 € 352,00  

8214 Opbrengst muziek en spelmiddag Zwijnshoofd € 244,20  

8215 Bonbon actie 2018 € 814,00  

8216 Opbrengst Insignes € 40,94  

8218 Opbrengst actie Paaschocolade € 108,00  

8219 Opbrengst Fietstocht Marco v.d. Hulst € 1.013,85  

8220 Acties Soroptimisten 2019 € 3.750,00  

8301 Eenmalige donaties € 2.365,00  

8400 Giften  € 12.355,16  

8402 Voorschot Handicap.nl  € 12.000,00  

8403 Steunaanvraag Stichting Meeussenfonds   € 9.260,73  

Totaal Lasten € 818.773,96 € 285.017,26 

        

     

Verloop vermogen     

  Vermogen begin boekjaar  € 29.947,90 € 46.407,10 

  Saldo Boekjaar  € -3.359,26 € -16.459,20 

  Vermogen einde boekjaar  € 26.589,32 € 29.947,90 
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TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2020 

 

In oktober 2019 is onze woonvoorziening WiBoZ in gebruik genomen door de bewoners. De 

aanschaf van ontbrekend inventaris, het verder inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, de 

tuin, gangen e.d. heeft in 2020 zijn beslag gekregen. Voor de betalingen zijn de grootboekrekeningen 

in de 8200 reeks nagenoeg allemaal geboekt naar een verzamelrekening, namelijk 8200. Van daaruit 

zijn alle rekeningen betaald Dit kan derhalve een vertekenend beeld opleveren. In de boekhouding 

zijn alle betalingen te traceren. 

Veel van de gelden die op de grootboekrekeningen in de reeks 8200 stonden, zijn in de afgelopen 

jaren ontvangen door acties die gevoerd zijn door leden van de vereniging en bewoners. Meer 

informatie hierover is terug te vinden in de jaarverslagen en jaarrekeningen van 2018 en 2019.  

 

 

 DE BATEN: 

- In 2020 ontvangt de vereniging de zorggelden van de 21 bewoners van de Sociale 

Verzekeringsbank. Deze totale zorggelden worden geboekt op grootboekrekening 8000. Van 

elke storting is een specificatie van de Sociale Verzekeringsbank aanwezig in de 

boekhouding.  

- Elke bewoner in een wooninitiatief dat voldoet aan de door de overheid gestelde 

voorwaarden, krijgt een wooninitiatief toeslag. In 2020 bedroeg dit bedrag € 4.4480,00. Deze 

bedragen zijn geboekt op grootboekrekening 8030 en ook hiervan is een specificatie 

aanwezig. 

- In 2020 is de laatste verantwoording van de steunfondsen gedaan. Dit heeft geleid tot nog 

aanvullende betalingen. Deze zijn gelijk geboekt op de verzamelrekening sponsorgelden 

(8200). We hebben onder andere van SFO nog een bedrag mogen ontvangen van  

€ 3.740,40. 

- De contributie voor de leden bedroeg dit jaar € 55,00. Deze worden weergegeven op  

grootboekrekening 8100  

- De ontvangen rente is de rente op de spaarrekeningen;   

- In 2020 hebben we van diverse bedrijven giften mogen ontvangen. Al deze bedragen zijn 

geboekt op grootboekrekening 8400.  

- De vereniging heeft een lening verstrekt aan Stichting WiBoZ, hierover wordt jaarlijks in 

oktober 4% rente betaald. In 2020 hebben we een bedrag van € 1.020,00 ontvangen. 

 

DE LASTEN: 

• Op grootboekrekening 4500 worden de contributies en abonnementen geboekt. Dit betreft het 

lidmaatschap van Per Saldo, (belangenvereniging voor mensen met een PGB).  

• We hebben tijdens het eenjarig bestaan de medewerkers van ASVZ in het zonnetje gezet. 
Ook hebben we bewoners en leden ondersteund bij ingrijpende gebeurtenissen. Dit is 

weergegeven op grootboekrekening 4520. 
• De bankkosten voor een verenigingsrekening zijn jaarlijks rond de €. 140,00;  De 

maandelijkse kosten die worden berekend voor het aanhouden van de huishoudrekeningen 

van de begane grond en de eerste verdieping door de bank, worden ten laste gebracht van 

deze rekeningen zelf (grootboekrekening 8800 en 8900) 

• Onder accountants- en administratiekosten staan de jaarlijkse kosten van de 

boekhoudmodule van e-boekhouden;   

• Kosten website zijn onderhoudskosten van de website.  

• Zoals reeds aangegeven heeft er een verrekening plaatsgevonden van de 

grootboekrekeningen in de 8200 reeks naar de verzamelrekening 8200.  

• De verantwoording van de woonintiatief toeslag staat op grootboekrekening 7030. Van de 

Stichting is een factuur hiervoor ontvangen. De toeslag is in 2020 gebruikt voor onder anderen 

huur gemeenschappelijke ruimtes, leasekosten domotica, resterende betaling 

brandmeldcentrale etc. Dit zijn goedgekeurde bestedingen door het zorgkantoor. 
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• Elke maand ontvangen we van zorgaanbieder ASVZ een rekening voor de geleverde zorg. 

Over dit bedrag zijn door het bestuur afspraken gemaakt. De rekeningen worden 

weergegeven op grootboekrekening 7040 

 

Waarderingsgrondslagen   

  

1.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening   

• Op de rechtspersoon is van toepassing het jaarrekeningregime voor kleine ondernemingen 

bedoeld in   artikel 396 titel 9 BW 2.   

• De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.   

  

1.2 Algemene grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling   

• De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten.   

• Tenzij bij de betreffende balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.  

   

1.2.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva   

• Vooruitbetaalde posten (kortlopend)   De vooruitbetaalde posten worden opgenomen tegen 

nominale waarde.   

  

Resultaat   

• Het batig saldo van de resultatenrekening was € 3.359,26 en wordt in mindering gebracht op 

het eigen vermogen. Het eigen vermogen daalt hierdoor van € 29.948,58 naar  

€ 26.589,32. 

   

De vereniging is opgericht op 19 oktober 2011. De vergelijkende cijfers 2020 versus 2019  

betreffen de periode 1 januari tot en met 31 december. Bij de vereniging waren in 2020 geen 

werknemers werkzaam. 

 

 

 

9. Vooruitblik 2021-2022 

De penningmeester treedt in 2021 af. Er wordt gezocht naar een nieuwe penningmeester en naar een 
externe administrateur. 
Per 1 januari 2021 zal de vernieuwde organisatiestructuur van de vereniging worden toegepast. 
Belangrijke doel hierbij is om de bewoners deel te laten nemen aan de bijeenkomsten. 

 
  Doelen commissie Zorg in 2021: 

- Bijhouden interesselijst en contact onderhouden (1x per jaar). 
- Nieuwe aanmeldingen screenen en in gesprek gaan i.s.m. ASVZ. 
- Updaten van alle formulieren (ZV, profielschets etc.). 
- Luisterend oor/aanspreekpunt zijn voor algemene zorgvragen. 
- Aansluiten bij afstemmingsoverleg commissies 

 
  Doelen commissie Wonen in 2021: 

-   Als de Corona het toelaat, zal de fietsenstalling alsmede de berging voor de aanleuners op de 
tweede verdieping weer worden opgepakt. Ook de aankleding van de gezamenlijke gangen op alle 
verdiepingen zal worden gerealiseerd. 

 
  Doelen commissie PR & Sponsering in 2021: 

- Onderhoud bestaande contacten en uitbreiden contacten in netwerk 
- Gericht zoeken naar sponsoren voor aanschaf zaken/ vervanging van inventaris of andere zaken 
- Bewoners betrekken bij ontvangst gelden / goederen. 
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Daar waar de mogelijkheid het komend jaar dit toelaat, wordt voor de activiteiten en afspraken die 
gepland stonden een nieuwe datum gezocht, zal het contact verder worden aangescherpt om onze 
bewoners via de inkomsten nog meer te laten genieten van hun woning en invulling te kunnen geven 
aan de wensen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bergen op Zoom, 9 juni 2021 

 

 

H.E. de Rooij, voorzitter 

                                      

 

P.J.J van der Wegen, secretaris  

      

                

 

                 

M.A.E.G. Mol, penningmeester             

                                       

 

 


