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Bestuursverslag
In het tweede jaar van het bestaan van de stichting Chapeau Woonkring Uden zijn de 
woningen in het complex aan de Muntmeester te Uden voltooid. Vanaf juni 2012 zijn 
in de Woonkring Uden de werkzaamheden van start gegaan door de 
gecontracteerde zorgverlenende instelling ASVZ uit Sliedrecht. De bewoners namen 
vanaf die tijd geleidelijk hun intrek in hun eigen appartement.

Het (hoofd)doel van de stichting Chapeau Woonkring Uden is ‘het bevorderen, 
realiseren en instandhouden van een woongelegenheid (de “woonkring”) die, in 
combinatie met op de bewoners daarvan gerichte begeleidings-, zorg- of 
verpleegfuncties, specifiek bestemd is voor de huisvesting van mensen met een 
beperking ten gevolge van een psychiatrische aandoening’.

Het bestuur van de stichting Chapeau Woonkring Uden is aanvankelijk uitgeoefend 
door de stichting Chapeau Woonkringen. De stichting Chapeau Woonkringen 
fungeert als ‘moederstichting’ voor de diverse voorgenomen wooninitiatieven. Voor 
elk afzonderlijk project wordt een werkstichting in het leven geroepen, die specifiek 
aan dat project verbonden is. Voor het project Uden is dat de stichting ‘Chapeau 
Woonkring Uden’. Gedurende de projectfase wordt het bestuur van de werkstichting 
uitgeoefend door de moederstichting. Vanaf het tijdstip van voltooiing wordt dit 
bestuur aangevuld met personen uit de kring van het project.

In het bestuur van stichting Chapeau Woonkring Uden zullen de heren Wim van 
Kessel en Gerard Vissers worden benoemd, naast het bestuurslid Chapeau 
Woonkringen, welke laatste in elk van de werkstichtingen blijft fungeren. Het bestuur 
zoekt naar geschikte kandidaten om het bestuur van Chapeau Woonkring Uden 
verder aan te vullen.

De realisatie van de Woonkring Uden is het resultaat van de voorbereidende 
werkzaamheden die al sinds het jaar 2004 werden ondernomen door leden van de 
vereniging Ypsilon, (vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde 
psychotische kwetsbaarheid) om in de regio Uden / Veghel huisvesting te realiseren 
voor haar doelgroep. Deze werkzaamheden  hebben geleid tot overeenstemming 
met Wooncorporatie Area in Uden, voor het ter beschikking stellen van zestien 
nieuwbouwappartementen. Het initiatief werd gesteund door raad en college van de 
gemeente Uden.
Op 15 november 2012 werd de officiële opening feestelijk gevierd. Daarbij waren, 
behalve een groot aantal van de bewoners van het complex, vertegenwoordigers 
aanwezig van Wooncorporatie Area, van de gemeente Uden, van ASVZ, en van het 
Comité van Aanbeveling en bestuur van Chapeau Woonkringen.

Voor de realisatie van het project kon met succes een beroep worden gedaan op de 
subsidieregeling Kleinschalige Woonvormen van de Provincie Noord-Brabant, die 
aan Wooncorporatie Area een bedrag ter beschikking stelde van € 80.000 als 
bijdrage in de kosten van realisatie. Wooncorporatie Area heeft daarop besloten om 
de Woonkring Uden financieel te ondersteunen met een zelfde bedrag. Als gevolg 
daarvan is de stichting Woonkring Uden in staat haar activiteiten blijvend op een 
financieel gezonde wijze uit te voeren.
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Zestien van de achtentwintig woningen in het complex zijn door de stichting 
Chapeau Woonkring Uden gehuurd van Wooncorporatie Area op basis van een 
twintigjarige huurovereenkomst, met stilzwijgende verlenging met telkens vijf jaar. 
Chapeau Woonkring Uden verhuurt van deze woningen er vijftien aan individuele 
bewoners op basis van individuele zorg-/huurovereenkomsten en één aan de 
zorgverlenende instelling ten behoeve van het gemeenschappelijk gebruik door de 
bewoners (huiskamerfunctie).
Voor de begeleiding van de bewoners heeft Chapeau Woonkring Uden een 
raamovereenkomst gesloten met de zorginstelling ASVZ te Sliedrecht. Deze 
raamovereenkomst regelt de verhoudingen tussen de bewoners en hun 
vertegenwoordigers, de zorginstelling en Chapeau. Voorts geldt tussen elk van de 
bewoners en de zorginstelling een individuele zorgovereenkomst, waarin de 
onderlinge verhoudingen verder zijn geregeld. De werving en selectie van bewoners 
geschiedt door tussenkomst van een toelatingscommissie en op basis van externe 
deskundige beoordeling van de geschiktheid van kandidaten. Er wordt een kleine 
wachtlijst gehanteerd voor eventueel vrijkomende appartementen.
Met de ingebruikneming van het project is een nieuwe fase ingetreden, waarin het 
accent meer komt te liggen op de dagelijkse gang van zaken rondom de bewoning. 

Het tweede boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 67.615. Het 
bestuur heeft met instemming kennis genomen van het verslag van de 
kascontrolecommissie omtrent het onderzoek naar de jaarrekening.
In zijn vergadering van 1 februari 2013 heeft het bestuur besloten de jaarrekening 
overeenkomstig vast te stellen. Het bestuur heeft in de zelfde vergadering aan de 
penningmeester décharge verleend voor diens werkzaamheden over het jaar 2012.
Het bestuur spreekt zijn vertrouwen uit in een voorspoedige verdere ontwikkeling van 
de activiteiten van de stichting.
Uden, 1 februari 2013

Bestuur Stichting Chapeau Woonkring Uden
Stichting Chapeau Woonkringen

L.J.M. Hulsebos (voorzitter)

J.M. Munnichs (secretaris)

4

Chapeau Woonkring Uden



Jaarrekening
over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2012
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Balans
per  31-12-2012  31-12-2011

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bouw- en inrichtingskosten € 86.562 € -

Vlottende activa
Vorderingen € 2.786 € -

Liquide middelen € 6.790 € -
 € 9.576 € -

Balanstotaal! €! 96.138! €! -

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve € 67.615 € -

Kortlopende schulden
Crediteuren € 5.644 € -

R/C Chapeau Woonkringen € 12.879 € -
Te betalen kosten € 10.000 € 
 € 28.523 € -

Balanstotaal! €! 96.138! €! -
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Baten en Lasten
Over de periode van  1-1-2012  23-5-2011
tot en met  31-12-2012  31-12-2011

Baten
Ontvangen vrijwillige bijdragen € 81.500 € -
Overige opbrengsten € 6.092 € -

Totaal opbrengsten € 87.592 € -

Lasten
Advieskosten € 15.643 € -
Overige algemene kosten € 523 € -

 € 16.166 € -

Operationeel resultaat € 71.426 € -

Afschrijvingen materiële vaste activa € 3.811 € -
Resultaat ! €! 67.615! €! -
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Toelichting Algemeen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en 
passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde 
van de geleverde prestaties en de ontvangen vrijwillige bijdragen en anderzijds de 
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar 
zijn.
Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte, respectievelijk te 
brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder 
aftrek van kortingen, alsmede de van derden ontvangen vrijwillige bijdragen.

Afschrijvingen
De afschrijving op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de 
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de 
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.

Belastingen
De stichting heeft geen winstoogmerk en oefent geen bedrijf uit. De activiteiten van 
de stichting zijn niet onderworpen aan omzetbelasting en het resultaat is niet 
onderworpen aan een enigerlei belasting naar de winst.
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Toelichting op de Balans
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Bouw- en inrichtingskosten
Beginbalans 1-1-2012 € -

Investeringen gedurende het verslagjaar € 90.373
Afschrijvingen 2012 (6 maanden) € -3.811

Boekwaarde 31-12-2012 € 86.562

Vlottende Activa
Vorderingen
Beginbalans 1-1-2012 € -
Mutaties in het verslagjaar € 2.786

Totaal te vorderen per 31-12-2012 € 2.786

Liquide middelen
Triodos bank 25.47.99.914 stand per 31-12-2012 € 6.790

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Beginbalans 1-1-2012 € -
Toevoeging van het resultaat over 2012 € 67.615

Stand per 31-12-2012 € 67.615

Kortlopende schulden
Crediteuren € 5.644
Rekening courant Chapeau Woonkringen

wegens door Chapeau Woonkringen in 2012 voorgeschoten bedragen € 12.879
Te betalen kosten € 10.000

Stand per 31-12-2012 € 28.523

Het bedrag aan te betalen kosten heeft betrekking op de mogelijke juridische kosten, 
verband houdend met een geschil met een voormalige bewoner van de Woonkring 
Uden.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Tussen Wooncorporatie Area en Chapeau Woonkring Uden is een 20-jarige 
huurovereenkomst gesloten voor de 16 woningen waaruit de Woonkring Uden 
bestaat. Deze huurovereenkomst ging in op 1 juni 2012. 

De betreffende 16 woningen zijn alle doorverhuurd (15 als individuele woning, 1 als 
gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners en hun begeleiding). Het uit 
huurmutaties voortvloeiende risico van kortdurende leegstand wordt bij elke mutatie 
voor een duur tot twee maanden door Area gedragen. Ter voorkoming en beperking 
van dergelijke kosten hanteert Chapeau Woonkring Uden een wachtlijst van 
kandidaatbewoners.
De stichting is geen andere verplichtingen aangegaan die niet in de balans zijn 
opgenomen maar naar hun aard in de jaarrekening dienen te worden toegelicht.

10

Chapeau Woonkring Uden



Toelichting op de Baten en Lasten

Baten
Ontvangen vrijwillige bijdragen
Ypsilon € 1.500

Wooncorporatie Area € 80.000
 € 81.500

Overige opbrengsten
Doorbelaste amortisatie kosten infrastructuur € 3.811

Interestopbrengst € 2.281
 € 6.092

De investeringslasten van inrichting en inventaris van de gemeenschappelijke 
ruimten, bestaande uit rentelasten en afschrijvingen, worden als kosten van 
infrastructuur doorbelast aan de zorgverlenende instelling. De opbrengsten worden 
aangewend voor instandhouding en vervanging van de betreffende voorzieningen. 
Zie onder Afschrijvingen materiële vaste activa voor een  nadere toelichting.

Lasten
Advieskosten
Dit betreft de kosten van juridische advisering, samenhangend met
een geschil omtrent beëindiging van een zorg/huurovereenkomst € 15.643
Tot en met december 2012 bedroegen de kosten € 5.643; voor de
te verwachten verdere kosten is een bedrag gereserveerd van
nog eens € 10.000.

Overige algemene kosten
Dit betreft de kosten van vergaderingen en overige 
algemene kosten, inclusief omzetbelasting € 523

Afschrijvingen materiële vaste activa
De investeringen in bouw- en inrichtingskosten worden afgeschreven voor één vierde 
gedeelte in 5 jaar, één vierde gedeelte in 10 jaar, één vierde gedeelte in 15 jaar en 
het resterende gedeelte in 20 jaar. Berekening vindt plaats op basis van annuïteiten 
tegen een rente van 5% per jaar, voor de genoemde looptijden. 

Afschrijvingen 2e halfjaar 2012 € 3.811
Het bedrag van de afschrijvingen is gelijk aan het in de annuïteiten opgenomen 
aflossingsgedeelte.
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Personeel
De stichting had in het verslagjaar geen personeel in dienst.

‘s-Hertogenbosch, 1 februari 2013
Stichting Chapeau Woonkring Uden
G.F. Vissers, penningmeester
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Verslag Kascontrolecommissie
Het bestuur van de stichting Chapeau Woonkring Uden heeft een 
kascontrolecommissie ingesteld, bestaande uit de heren A. Otten en W.J. van Kessel.
De kascontrolecommissie heeft van de penningmeester inzage verkregen in de 
boeken en financiële documenten en deze in overeenstemming bevonden met de 
door de penningmeester opgestelde jaarrekening.

De kascontrolecommissie beveelt mitsdien het bestuur van de stichting Chapeau 
Woonkring Uden aan de jaarrekening goed te keuren.
‘s-Hertogenbosch, 1 februari 2013

De kascontrolecommissie
A. Otten

W.J. van Kessel
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Overige Gegevens

Accountantscontrole
Gezien de omvang is de stichting niet controleplichtig. Om die reden heeft geen 
accountantscontrole plaatsgevonden.

Statutaire bepalingen inzake boekjaar en jaarrekening
Artikel 10 van de statuten bepaalt:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit 
worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over 
het geëindigde boekjaar opgemaakt welke jaarstukken door het bestuur worden 
vastgesteld.
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Adresgegevens

Stichting Chapeau Woonkring Uden
De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 5278 1267. De statutaire vestigingsplaats is ‘s-Hertogenbosch.

Contactgegevens
Secretaris Chapeau Woonkring Uden
Europalaan 28 D
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073 68 98 716

Email info@chapeau-woonkringen.nl
Internet  www.chapeau-woonkringen.nl
Bankrelatie Triodos bank 25 47 99 914
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