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Chapeau Woonkringen

Bestuursverslag 
Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar 
Het (hoofd)doel van onze 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’. 

Kenmerkend en beeldbepalend voor het jaar 2013 is voor onze stichting zonder twijfel 
het begrip “transitie” geweest.  

Met dit begrip wordt in deze jaren in de eerste plaats aangeduid de brede 
maatschappelijke ontwikkeling, waarin de Nederlandse overheid probeert om de sterk 
op aanbod gerichte levering van zorg om te buigen naar een meer vraaggerichte 
levering van zorg. Daarbij wordt van de burger gevraagd zich meer zelfredzaam op te 
stellen en vooral ook te zoeken naar wat hij of zij zelf tot stand kan brengen, alsmede 
met hulp uit de eigen omgeving. Drie belangrijke nieuwe wetten worden daarvoor in 
stelling gebracht: de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo 2015). 

Hoewel dit proces al enkele jaren in voorbereiding is, is pas in de loop van het 
verslagjaar 2013 helderder geworden in welke richting deze veranderingen betekenis 
zullen gaan hebben voor de activiteiten van Chapeau Woonkringen. Vooral de Wmo 
2015 heeft vèr strekkende consequenties voor de wijze waarop het beschermd wonen 
in de toekomst moet worden georganiseerd. Daarmee zijn ook de activiteiten van 
Chapeau Woonkringen in een proces van transitie gekomen, waarover hierna meer. 

Bestuurssamenstelling 
Na het gereedkomen van de woonkring in Uden zijn de bestuursleden Gerard Vissers 
en Wim van Kessel per 1 februari 2013 benoemd in het bestuur van Chapeau 
Woonkring Uden en per gelijke datum afgetreden als bestuurslid van Chapeau 
Woonkringen. Per gelijke datum zijn Hein van der Sanden en mevrouw Bep Geurtsen 
tot dit bestuur toegetreden. Op 27 augustus is de heer Jos van Oyen afgetreden als 
bestuurslid en per gelijke datum is de heer Frits Jacobs daarin benoemd. 

Wij danken de heren Vissers, Van Kessel en Van Oyen voor de bijdragen die zij 
hebben geleverd aan de totstandkoming van onze stichting en haar activiteiten. De 
heer Vissers is bijzondere dank verschuldigd voor zijn vasthoudendheid gedurende 
vele jaren, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Chapeau Woonkringen en de 
woonkring Uden tot stand kwamen. De maatschappelijke waardering daarvoor komt 
mede tot uiting in het feit dat hij onlangs tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau is 
benoemd. 

Comité van Aanbeveling 
In oktober 2013 is de heer Prof. Dr. Jim van Os, hoogleraar psychiatrische 
epidemiologie aan de Universiteit van Maastricht, toegetreden tot het Comité van 
Aanbeveling. De heer Van Os heeft een grote naam op het gebied van de psychiatrie, 
en heeft zich een groot voorstander betoond van het betrekken van familie en andere 
persoonlijke relaties van patiënten. 

Per 1 januari 2014 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van het lid van dit 
Comité, Prof. Dr. Ab Klink, voormalig minister van VWS en hoogleraar zorg, arbeid en 
politieke sturing. Nu hij is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van een grote 
zorgverzekeraar, wil hij elke schijn van belangenverstrengeling vermijden en is om die 
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reden afgetreden. Wij hebben daarvoor vanzelfsprekend alle begrip. Wij danken de 
heer Klink voor wat zijn deelname aan het Comité van Aanbeveling voor ons heeft 
betekend en wensen hem alle succes toe. 

Bestuursactiviteiten 
Het bestuur vergaderde in 2013 tien maal. Belangrijke activiteiten gedurende het 
verslagjaar zijn geweest: de toetreding van de bestaande Stichting LingeErf, waarvan 
de naam inmiddels is gewijzigd in Chapeau Woonkring LingeErf; de oprichting van 
drie nieuwe stichtingen Chapeau Woonkring Haarlemmermeer, Chapeau Woonkring 
Heusden en Chapeau Woonkring Tilburg. 

Met het oogmerk om de eerder opgedane kennis en ervaring te consolideren en uit te 
bouwen, heeft onze stichting, samen met de Vereniging Trialoog, in december 2012 
de ‘Vereniging Het Wooninitiatief’ opgericht. Via haar lidmaatschap en haar deelname 
in het bestuur van deze vereniging heeft Chapeau Woonkringen intensief bijgedragen 
aan de verdere ontwikkeling van een werkmodel voor het “Robuust organiseren van 
beschermd wonen onder de Wmo 2015”. Dit model is beschreven in een door Het 
Wooninitiatief uitgebracht rapport, dat voor het eerst werd gepresenteerd op een op 
21 februari 2014 gehouden conferentie. Het rapport kon tot stand komen dankzij steun 
van de Provincie Noord-Brabant. 

Verwachtingen voor de toekomst 
De Wmo 2015, waarvan de uitvoering grotendeels door de gemeenten ter hand 
genomen moet worden, is inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer. Behandeling 
in de Eerste Kamer zal naar verwachting niet tot wijzigingen van betekenis leiden. De 
gemeenten bereiden zich intensief voor op hun nieuwe taken. 

De verwachting is dat, op grond van de introductie van de Wmo 2015, de vraag naar 
voorzieningen voor beschermd wonen, georganiseerd volgens het ‘Chapeau model’, 
zal toenemen. 

Op het moment van schrijven van dit verslag verkeren de gemeenten en 
zorginstellingen nog in een fase waarin zij zich, terwijl de wet nog niet eens definitief is 
aangenomen, meer definitief moeten oriënteren op hun nieuwe taken onder de Wmo 
2015. Het beschermd wonen maakt daarvan, in organisatorisch-materiële zin, slechts 
een beperkt onderdeel uit, dat op dit moment nog niet in de volle aandacht staat. 
Naarmate de daadwerkelijke uitvoering dichterbij komt, verwachten wij een versterkte 
toename van de belangstelling voor deze vorm van organiseren van het beschermd 
wonen.  

’s-Hertogenbosch, 15 mei 2014 

Stichting Chapeau Woonkringen 
Het bestuur: 
Drs. L.J.M. (Leo) Hulsebos, voorzitter 
Mr. F.K. (Frits) Jacobs, vice-voorzitter 
Drs. J.M. (Joep) Munnichs, secretaris 
H.G.J.M. van der Sanden, penningmeester 
Mevrouw G.H. (Bep) Geurtsen - van Doorn, bestuurslid !
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Jaarrekening 
over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 

!
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Chapeau Woonkringen

Balans 
per   31-12-2013 31-12-2012                                                                                            !
ACTIVA 

Vlottende activa 
Vorderingen € 6.067 € 12.908                                                                                              
Liquide middelen € 264 € 325                                                                                              
 € 6.331 € 13.233                                                                                                                            !!!
Balanstotaal € 6.331 € 13.233                                                                                            !
!
!
PASSIVA 

Eigen vermogen 
Algemene reserve € 6.011 € 10.904                                                                                    !
Kortlopende schulden 
Crediteuren € 320 € 2.329                                                                                                    !!!
Balanstotaal € 6.331 € 13.233                                                                                            !
!
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Baten en Lasten 
Over de periode van  1-1-2013  1-1-2012                                                                           
tot en met  31-12-2013  31-12-2012                                                                                   !
Baten 
Ontvangen vrijwillige bijdragen € 150 € 3.000                                                                      
Overige opbrengsten € - € 9.970                                                                                          
 € 150 € 12.970                                                                                                                               !
Lasten 
Kantoorkosten € 2.779 € 1.906                                                                                            
Advieskosten € - € -                                                                                                              
Overige algemene kosten € 2.264 € 856                                                                             
Totaal kosten € 5.043 € 2.762                                                                                              !
Resultaat € -/- 4.893 € 10.208                                                                                            !
!
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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 
Rekeningen courant  

Chapeau Woonkring Uden 

Beginbalans 1-1-2013 € 12.908                                                                
Saldo mutaties in 2013 € -/- 8.363                                                                  
Totaal te vorderen per 31-12-2013 € 4.545                                               !
Chapeau Woonkring Haarlemmermeer 

Beginbalans 1-1-2013 € -                                                                          
Saldo mutaties in 2013 € 346                                                                    
Totaal te vorderen per 31-12-2013 € 346                                                  !
Chapeau Woonkring Tilburg 

Beginbalans 1-1-2013 € -                                                                          
Saldo mutaties in 2013 € 346                                                                    
Totaal te vorderen per 31-12-2013 € 346                                                  !
Chapeau Woonkring Heusden 

Beginbalans 1-1-2013 € -                                                                          
Saldo mutaties in 2013 € 346                                                                    
Totaal te vorderen per 31-12-2013 € 346                                                  !
Projectbureau Wooninitiatieven b.v. 

Beginbalans 1-1-2013 € -                                                                          
Saldo mutaties in 2013 € 484                                                                    
Totaal te vorderen per 31-12-2013 € 484                                                  !
Liquide middelen 

Triodos bank 25 47 01 183  stand per 1-1-2013 € 325                             
Saldo mutaties in 2013 € -/- 61                                                                        
Totaal per 31-12-2013 € 264                                                                           !
Eigen Vermogen 
Algemene reserve 

Beginbalans 1-1-2013 € 10.904                                                                
Toevoeging van het resultaat over 2012 € -/- 4.893                                 
Stand per 31-12-2013 € 6.011                                                                  
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!
Kortlopende schulden 
Crediteuren € 20                                                                                        
R/C Projectbureau Wooninitiatieven € 300                                               
Stand per 31-12-2013 € 320                                                                     !
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 2013 ontvangen vrijwillige bijdragen € 150                        !
Lasten 
Kantoorkosten 

Aanschaf apparatuur, papier, toner en dergelijke, 
inclusief omzetbelasting € 2.779                                                               !
Overige algemene kosten 

Dit betreft de kosten van vergaderingen en overige  
algemene kosten, inclusief omzetbelasting € 2.264                                  !
Personeel 

De stichting had in het verslagjaar geen personeel in dienst. 

!
‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2014 

Stichting Chapeau Woonkringen 

H. van der Sanden, penningmeester 

!
!
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Verslag Kascontrolecommissie 
Het bestuur van de stichting Chapeau Woonkringen heeft een kascontrolecommissie 
ingesteld, bestaande uit de heren C. Hobo en J.H. Barendregt. 

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, 15 mei 2014 

De kascontrolecommissie 

!
!
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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 
Schubertsingel 32 
5216 XA ’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 Ton Nelissen, o.m. voorzitter Kamer van Koophandel NL 

De heer Prof. Dr. Jim van Os, hoogleraar psychiatrische epidemiologie 
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