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Chapeau Woonkringen

Bestuursverslag 
De stichting Chapeau Woonkringen is opgericht op 23 mei 2011.  

Het (hoofd)doel van de stichting is ‘het oprichten, besturen en faciliteren van 
instellingen die zich toeleggen op het bevorderen, realiseren en instandhouden van 
woningen die, in combinatie met op de bewoners gerichte begeleidings-, zorg- of 
verpleegfuncties, specifiek bestemd zijn voor de huisvesting van mensen met een 
beperking ten gevolge van een psychiatrische aandoening’. 

Het heeft ons zeer verheugd dat begin 2012 drie aansprekende personen zich bereid 
verklaard hebben zitting te nemen in een Comité van Aanbeveling. Dit comité bestaat 
uit: 
• mevrouw Brigite van Haaften - Harkema, gedeputeerde Noord-Brabant 
• de heer Ab Klink, hoogleraar en voormalig minister van VWS 
• de heer Ton Nelissen, o.m. voorzitter Kamer van Koophandel NL. 

In 2012 is in de gemeente Uden het eerste project gerealiseerd. Sinds juni 2012 
wonen daar 15 mensen uit de doelgroep in 15 zelfstandige appartementen. In het 
complex is tevens een gemeenschappelijke ruimte aanwezig, van waaruit de 
individuele begeleiding van de bewoners plaatsvindt. 

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’. Zolang de werkstichting nog 
geen eigen bestuur heeft, wordt gedurende de projectfase het bestuur van de 
werkstichting uitgeoefend door de moederstichting. Rond het tijdstip van voltooiing 
wordt dit bestuur aangevuld met personen uit de kring van het project. Voor de 
stichting Chapeau Woonkring Uden wordt dit in de loop van februari 2013 
geëffectueerd. De moederstichting houdt in elk van de werkstichtingen blijvend een 
bestuurszetel. 

Begin 2013 heeft zich een bestaande stichting LingeErf aangesloten, die 
woonvoorzieningen tot stand wil brengen met name in het gebied De Betuwe. Deze 
stichting gaat eveneens werken als een Chapeau werkstichting, onder de naam 
Chapeau LingeErf. 

Chapeau Woonkringen heeft een brochure opgesteld onder de naam ‘Leidraad 
Woonkringen’, waarin de werkwijze en achtergronden worden geschetst, inclusief 
voorbeelden van modelcontracten. Deze publicatie is gratis verkrijgbaar via de 
website chapeau-woonkringen.nl. 

Voor de financiering van haar activiteiten is Chapeau Woonkringen afhankelijk van 
vrijwillige bijdragen van derden. De stichting heeft de zogenoemde ANBI status 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een instelling met de ANBI status 
zijn fiscaal aftrekbaar. 

Met de succesvolle voltooiing van haar eerste project heeft Chapeau Woonkringen 
zich beraden op de mogelijkheden om de met haar activiteiten opgedane kennis en 
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ervaring ten dienste te stellen van de realisatie van een veel groter aantal 
woonvoorzieningen, tevens met het oogmerk om die kennis en ervaring te 
consolideren en uit te bouwen. Dit heeft geleid tot het initiatief voor de oprichting van 
een ‘Vereniging Het Wooninitiatief’, waarvan meerdere wooninitiatieven en 
belangengroepen lid kunnen worden. Eind december 2012 is deze vereniging 
opgericht. De oprichters waren Chapeau Woonkringen en de Vereniging Trialoog. 

Het doel van Vereniging Het Wooninitiatief is de professionele ondersteuning van 
individuele wooninitiatieven, bij de realisatie van hun woonvoorziening. De 
organisatie staat wooninitiatieven bij in hun onderhandelingen met gemeenten, 
woningcorporaties of andere investeerders, bouwers, zorginstellingen en dergelijke. 
Het Wooninitiatief helpt verder om de woonvoorziening en het proces van 
totstandkoming te structureren. 

De Vereniging Het Wooninitiatief is gestructureerd als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (anbi). Om die status te beschermen, worden de uitvoerende 
werkzaamheden verricht in een afzonderlijke rechtspersoon, Projectbureau 
Wooninitiatieven b.v., waarvan Het Wooninitiatief enig aandeelhouder is.  

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 10.208. 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 het gehele 
resultaat toe te voegen aan de reserves en 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. 

‘s-Hertogenbosch, 1 februari 2013 

Bestuur Stichting Chapeau Woonkringen!

L.J.M. Hulsebos (voorzitter) 
W.J. van Kessel  
J.M. Munnichs 
J.A.L. van Oyen  
G.F. Vissers 

!

!4



Chapeau Woonkringen

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jaarrekening 
over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2012 

!
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Chapeau Woonkringen

Balans 
per   31-12-2012 31-12-2011                                                                                             !
ACTIVA                                                                                         

Vlottende activa!

Vorderingen € 12.908 € 1.103                                                                                              

Liquide middelen € 325 € 183                                                                                             

 € 13.233 € 1.286                                                                                                                 

!
!
!
Balanstotaal! €! 13.233! €! 1.286!                                                                                         

!
PASSIVA                                                                                       

Eigen vermogen!

Algemene reserve € 10.904 € 696                                                                                       

!
Kortlopende schulden!

Crediteuren € 2.329 € 590                                                                                                   

!
!
!
Balanstotaal! €! 13.233! €! 1.286!                                                                                         

!
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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 € 3.000 € 4.015                                                                  

Overige opbrengsten € 9.970 € -                                                                                         

 € 12.970 € 4.015                                                                                                                 

!
Lasten!

Kantoorkosten € 1.906 € 1.336                                                                                            

Advieskosten € - € 1.095                                                                                                      

Overige algemene kosten € 856 € 888                                                                                

Totaal kosten € 2.762 € 3.319                                                                                              

!
Resultaat! €! 10.208! €! 696!                                                                                                 

!
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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 
Alle materiële aanschaffingen gedurende het verslagjaar bleven beneden de voor 
activering geldende drempelwaarde van € 1.000. Er werden geen immateriële of 
financiële vaste activa verworven. 

Vlottende Activa 
Vorderingen!

Rekening courant met Chapeau Woonkring Uden 

Beginbalans 1-1-2012 € -                                                                                                   

Saldo mutaties in 2012 € 12.879                                                                                        

Totaal te vorderen per 31-12-2012 € 12.879                                                                      

!
Beginbalans 1-1-2012 € 1.103                                                                                           

Saldo mutaties in 2012 € -1.074                                                                                         

Totaal per 31-12-2012 € 29                                                                                                 

                                                                                                                                            

Totaal te vorderen per 31-12-2012 € 12.908                                                                      

!
Liquide middelen!

Rabobank 1325 57 584 stand per 1-1-2012 € 183                                                            

Saldo mutaties in 2012 € -183                                                                                            

Totaal per 31-12-2012 € -                                                                                                    

De rekening bij Rabobank is door Chapeau Woonkringen in 2012 opgezegd. 

!
Triodos bank 25 47 01 183 stand per 31-12-2012 € 325                                                   

                                                                                                                                            

Totaal per 31-12-2012 € 325                                                                                               

!
Eigen Vermogen!

Algemene reserve 

Beginbalans 1-1-2012 € 696                                                                                              

Toevoeging van het resultaat over 2012 € 10.208                                                              

Stand per 31-12-2011 € 10.904                                                                                          
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!
Kortlopende schulden!

Crediteuren € 2.329                                                                                                            

!
Niet in de balans opgenomen verplichtingen!

De stichting is geen verplichtingen aangegaan die niet in de balans zijn opgenomen 
maar naar hun aard in de jaarrekening dienen te worden toegelicht. 

!
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Toelichting op de Baten en Lasten 
!
Baten 
Ontvangen vrijwillige bijdragen!

In de loop van 2012 ontvangen vrijwillige bijdragen € 3.000                                             

!
Overige opbrengsten 
In rekening gebrachte vergoeding voor begeleidingskosten van 
realisatie van woonvoorzieningen € 8.286!                                                                        

Vrijval kosten vorig jaar die konden worden doorbelast € 1.684                                        

 € 9.970                                                                                                                               

Lasten 
Kantoorkosten!

Aanschaf apparatuur, papier, toner en dergelijke,  
inclusief omzetbelasting € 1.906                                                                                        

!
Overige algemene kosten!

Dit betreft de kosten van vergaderingen en overige  
algemene kosten, inclusief omzetbelasting € 856                                                             

!
Personeel!

De stichting had in het verslagjaar geen personeel in dienst. 

!
‘s-Hertogenbosch, 1 februari 2013 

Stichting Chapeau Woonkringen!

G.F. Vissers, penningmeester 

!
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Verslag Kascontrolecommissie 
Het bestuur van de stichting Chapeau Woonkringen 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 
Woonkringen 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: 

1.Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2.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 Woonkringen!

De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 5278 0732. De statutaire vestigingsplaats is ‘s-Hertogenbosch. 

!
Contactgegevens!

Secretaris Chapeau Woonkringen  
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 01 183   

!
Comité van Aanbeveling!

Mevrouw Brigite van Haaften - Harkema, gedeputeerde Noord-Brabant 

De heer Ab Klink, hoogleraar en voormalig minister van VWS 

De heer Ton Nelissen, o.m. voorzitter Kamer van Koophandel NL. 
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