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Chapeau Woonkringen

Verslag van het Bestuur
Inleiding
Het jaar 2014 is te kenschetsen als een 'overgangsjaar'. Vanaf de eerste maanden van dat jaar 
werden de contouren duidelijk van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo 
2015). Inmiddels is deze wet aangenomen door de Tweede en Eerste kamer en per 1 januari 
2015 in werking getreden. De nieuwe wet heeft op veel plaatsen geleid tot ingrijpende 
wijzigingen. Voor de koepelstichting Chapeau Woonkringen en de aan haar gelieerde 
uitvoerende lokale Chapeau stichtingen is dit aanleiding geweest de interne structuur aan te 
passen aan de nieuwe omstandigheden, zoals hierna wordt toegelicht. 

Aan het eind van het verslagjaar waren vijf lokale Chapeau stichtingen aangesloten bij de 
koepelstichting Chapeau Woonkringen, namelijk Chapeau Woonkring Haarlemmermeer, 
Chapeau Woonkring Heusden, Chapeau Woonkring LingeErf, Chapeau Woonkring Tilburg en 
Chapeau Woonkring Uden. Voorts is in januari 2015 een zesde lokale Chapeau stichting 
opgericht: Chapeau Woonkring Rosmalen. 

Gevolgen invoering Wmo 2015

Wijziging 'beschermd wonen'
Vanaf de invoering van de Wmo 2015 hebben de gemeenten de taak gekregen om aan 
bewoners die daarvoor in aanmerking komen het 'beschermd wonen' te verstrekken. De 
bedoeling van de Wmo 2015 is dat alle burgers zo veel mogelijk in zelfstandigheid kunnen 
wonen, hun eigen zelfstandige keuzes kunnen maken en zich aangesloten kunnen voelen met 
hun omgeving. Het beschermd wonen moet daaraan bijdragen. De inhoud van het in de Wmo 
2015 gedefinieerde begrip beschermd wonen moet niet verward worden met de - voornamelijk 
intramurale - zorg die via de traditionele RIBW-instellingen werd geboden. 

Wijziging rol van Chapeau
Het beschermd wonen is in de wet aangeduid als het 'wonen in een accommodatie van een 
instelling', waaraan bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld. 

Als gevolg van deze stelselwijziging fungeert Chapeau vanaf 1 januari 2015 als de 'instelling' 
die het beschermd wonen beschikbaar stelt. Door de Chapeau woonkringen wordt aan de 
kwaliteitseisen voldaan door voor elke woonkring professionele zorgorganisaties in te 
schakelen, ingebed in een heldere contractuele structuur. 

Dit impliceert dat dan ook de financiering van de zorg via Chapeau gaat lopen. Binnen de 
context van het functioneren van de lokale Chapeau woonvoorzieningen als 
vrijwilligersinitiatieven, levert dit voor deze lokale initiatieven een te zware belasting op aan 
administratie, verantwoording en risicobeheersing. Dit was mede aanleiding om de structuur 
van Chapeau en de bij Chapeau aangesloten uitvoerende lokale stichtingen te herzien. Dit 
wordt in het onderstaande nader toegelicht. 

Wijziging van het aandachtsgebied
In de vorige jaren is door Chapeau Woonkringen gezocht naar een goede werkstructuur voor 
haar initiatieven om te komen tot woonvoorzieningen voor het 'op participatie gericht begeleid 
wonen'. Aanvankelijk richtte Chapeau, dat is opgericht door leden van Ypsilon (vereniging van 
ouders en betrokkenen van mensen kwetsbaar voor een psychose), zich uitsluitend op de 
'eigen' doelgroep. Om het succes dat de werkwijze en structuur van de eerste door Chapeau 
opgerichte woonkring in Uden liet zien, ook voor andere doelgroepen open te stellen, heeft zij 
in 2012 een Vereniging Het Wooninitiatief opgericht en heeft gelijktijdig de uitvoerende 
werkzaamheden opgedragen aan Projectbureau Wooninitiatieven b.v., waarvan die vereniging 
de enige aandeelhouder was. Voor de omstandigheden van dat moment leek dat de beste 
oplossing. 
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Chapeau Woonkringen

Het bekend worden van de definitieve tekst van de Wmo 2015 en de consequenties voor het 
functioneren van Chapeau als 'instelling', was aanleiding om de eerder gekozen structuur nog 
eens tegen het licht te houden. 

De belangrijkste constatering was daarin, dat het 'beschermd wonen', zoals gedefinieerd in de 
nieuwe wet, aanleiding was de aandachtsscope te herzien naar alle cliënten die onder dit 
begrip vallen: "wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht 
en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch 
en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen 
van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of 
anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in 
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving". 

In het overleg dat met alle lokale Chapeau stichtingen heeft plaatsgevonden, bleek al snel 
consensus te bestaan over de wenselijkheid van verbreding van het aandachtsgebied van de 
Chapeau organisatie naar deze gehele doelgroep. 

Herziening organisatiestructuur Chapeau Woonkringen

Opheffen overbodig geworden nevenstructuur
Met die constatering kwam de noodzaak tot het aanhouden van de Vereniging Het 
Wooninitiatief en het Projectbureau Wooninitiatieven b.v. geheel te vervallen. Om die reden is, 
na overleg met de lokale Chapeau stichtingen en de overige leden van de vereniging, besloten 
de activiteiten van die beide organen samen te voegen met die van de koepelstichting 
Chapeau Woonkringen. Dit is uitgevoerd in oktober 2014. De Vereniging en de BV zijn 
inmiddels, nadat hun activiteiten waren overgedragen aan de koepelstichting Chapeau 
Woonkringen, geliquideerd. 

Aanpassing interne structuur
De toename van de taken en verantwoordelijkheden onder de Wmo 2015 noopten daarnaast 
tot een heroverweging van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de 
koepelstichting en de uitvoerende lokale stichtingen. 

Zoals hiervoor al werd geconstateerd, levert het feit dat de financiering van de zorg via 
Chapeau gaat lopen, voor de lokale initiatieven een te zware belasting op aan administratie, 
verantwoording en risicobeheersing. Het lag daarom voor de hand om de daaraan verbonden 
activiteiten en middelen te concentreren in de koepelstichting Chapeau Woonkringen. Tegelijk 
moet dan evenwel tevens worden geconstateerd, dat ook voor de koepelstichting deze taken 
te zwaar zijn om door een vrijwilligersbestuur te worden uitgevoerd. 

In het overleg dat over deze aangelegenheden met de lokale Chapeau stichtingen heeft 
plaatsgevonden, is besloten om in 2015 over te gaan tot een aangepaste structuur, In die 
nieuwe structuur wordt een Raad van Toezicht ingesteld, waarvan alle huidige bestuursleden 
deel zullen uitmaken, en wordt het huidige bestuur vervangen door een tweehoofdige directie, 
bestaande uit de heren Joep Munnichs (voorheen secretaris van Chapeau Woonkringen) en 
Jos van Oyen (voorheen directeur van Projectbureau Wooninitiatieven). Voor dit doel moeten 
de statuten worden gewijzigd. De statutenwijziging zal zeer binnenkort worden doorgevoerd. 

Gelijktijdig met deze statutenwijziging wordt een formele Adviesraad ingesteld. Deze 
Adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten lokale Chapeau stichtingen. 
De Adviesraad voorziet de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd van advies, met name 
op het gebied van de begroting, de jaarrekening, het strategisch beleid en het 
benoemingsbeleid van de stichting Chapeau Woonkringen. 
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Chapeau Woonkringen

De onderlinge verhoudingen tussen de koepelstichting Chapeau Woonkringen en alle lokaal 
opererende Chapeau woonvoorzieningen zijn geregeld in een reglement, waarin tevens de 
relevante uitvoeringsrichtlijnen zijn opgenomen. Ook is een Governancecode vastgesteld, die 
tegelijk met de uitvoering van de voorgenomen statutenwijziging in werking treedt. 

Alle lokale Chapeau stichtingen zijn met deze wijzigingen akkoord gegaan.  

Bestuur

Samenstelling
Begin 2014 bestond het bestuur van Chapeau Woonkringen uit Leo Hulsebos (voorzitter), Joep 
Munnichs (secretaris) en Hein van der Sanden (penningmeester). Jos van Oyen trad op als 
adviseur van het bestuur in de functie van directeur van het Projectbureau Wooninitiatieven.  

In oktober 2014 is de heer John Barendregt toegetreden tot lid van het bestuur van Chapeau 
Woonkringen. Hij was voor die tijd bestuurslid van de Vereniging Het Wooninitiatief. John is 
gepensioneerd planoloog. In december 2014 is mevrouw Marja van der Lek toegetreden; zij is 
advocaat, gespecialiseerd in bouwrecht en overheid.  

Per ultimo 2014 bestond het bestuur uit Leo Hulsebos (voorzitter), John Barendregt (vice-
voorzitter), Marja van der lek (secretaris), Hein van der Sanden (penningmeester) en (tot en 
met 31 december 2014) Joep Munnichs. 

Jos van Oyen fungeerde als adviseur van het bestuur. Jos van Oyen en Joep Munnichs zijn per 
1 januari 2015 benoemd tot directeuren van Chapeau Woonkringen. Hun functie zal ten tijde 
van de uitvoering van de voorgenomen statutenwijziging worden omgezet in die van directeur/
bestuurder. 

Vergaderingen
Het bestuur is in het jaar 2014 twaalf maal in vergadering bijeen geweest, waarvan vanaf mei 
2014 zes maal gezamenlijk met het toenmalige bestuur van Het Wooninitiatief. 

Samenstelling Comité van Aanbeveling
Gedurende 2014 bestond dit comité uit Mevr. Drs. B. van Haaften-Harkema (gedeputeerde 
Noord-Brabant), Drs. A. Nelissen (o.m. Voorzitter KvK NL), Prof. Dr. J. van Os (hoogleraar 
psychiatrische epidemiologie). 

Toekomstverwachtingen
Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn veel 
bestaande onzekerheden opgelost, die tot die tijd de besluitvorming blokkeerden bij 
gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en andere betrokkenen bij 
woonvoorzieningen. Deze onzekerheden waren de laatste jaren een grote belemmering voor 
het totstandkomen van nieuwe woonkringen, waardoor lange tijd en ondanks het succes van 
de woonvoorziening in Uden, en ondanks het feit dat wij door het ministerie van VWS waren 
aangewezen als 'Proeftuin Hervorming Langdurige Zorg', nauwelijks voortgang werd geboekt. 

Inmiddels ziet dat er anders uit: in de gemeente Tilburg wordt een concreet project voorbereid 
aan de Goirkestraat / hoek Wittebollenstraat, bestemd voor mensen kwetsbaar voor een 
psychose, in Rosmalen een concreet project aan de Deken van Roestellaan, bestemd voor 
mensen met ASS, en in Tiel Passewaaij, eveneens bestemd voor mensen kwetsbaar voor een 
psychose. Daarnaast hebben de gemeenten Haarlemmermeer en Heusden positief 
gereageerd op onze initiatieven en wordt actief gezocht naar realiseringsmogelijkheden. 

’s-Hertogenbosch, 23 april 2015 
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Chapeau Woonkringen

Stichting Chapeau Woonkringen
Drs. L.J.M. Hulsebos, voorzitter 
Drs. J.W. Barendregt, vicevoorzitter 
Mr. M.H.F. van der Lek - Langenhof, secretaris 
H.G.J.M. van der Sanden, penningmeester 
R. Dekker, bestuurslid 
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Chapeau Woonkringen

Jaarrekening
over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014 
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Chapeau Woonkringen

Balans
per   31-12-2014 31-12-2013                                                                                                         

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen € 112.000 € 6.067                                                                                                          
Liquide middelen € 281 € 264                                                                                                           
 € 112.281 € 6.331                                                                                                                             

Balanstotaal € 112.281 € 6.331                                                                                                      

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve € 6.170 € 6.011                                                                                                    

Voorzieningen
Exploitatierisico’s woonkringen € 37.600 € -                                                                                      
Garantstellingen € 50.000 € -                                                                                                             
 € 87.600 € -                                                                                                                                       

Totaal reserves en voorzieningen € 93.770 € 6.011                                                                     

Kortlopende schulden
Crediteuren € 1.511 € 320                                                                                                                  
Overige kortlopende verplichtingen € 17.000 € -                                                                               
 € 18.511 € 320                                                                                                                                  

Balanstotaal € 112.281 € 6.331                                                                                                      
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Chapeau Woonkringen

Baten en Lasten
Over de periode van  1-1-2014  1-1-2013                                                                                           
tot en met  31-12-2014  31-12-2013                                                                                                   

Baten
Ontvangen vrijwillige bijdragen € - € 150                                                                                           
Overige opbrengsten € 112.806 € -                                                                                                   

Totaal opbrengsten € 112.806 € 150                                                                                             

Lasten
Personeelskosten € 14.261 € -                                                                                                           
Kantoorkosten € 2.960 € 2.779                                                                                                          
Advieskosten € 2.030 € -                                                                                                                    
Overige algemene kosten € 5.678 € 2.264                                                                                        

Totaal operationele kosten € 24.929 € 5.043                                                                                     

Financiële baten en lasten € 118 € -                                                                                                  
Dotaties garantstellingen en risicovoorzieningen € 87.600 € -                                                          

Totaal kosten € 112.647 € 5.043                                                                                                     

Resultaat € 159 € -/- 4.893                                                                                                             
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Chapeau Woonkringen

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. 

Voorzieningen
Ter dekking van de risico’s voortvloeiende uit de exploitatie van woonkringen waarvoor 
Chapeau Woonkringen zich garant heeft gesteld, worden voorzieningen aangehouden. De 
hoogte van de voorzieningen wordt bepaald aan de hand van een inschatting van de met de 
exploitatie van de woonvoorziening verband houdende risico’s. 

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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Chapeau Woonkringen

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
Beginbalans 1-1-2014 € -                                                                                                                  
Saldo mutaties in 2014 € 112.000                                                                                                     
Totaal te vorderen per 31-12-2014 € 112.000                                                                                   

Rekeningen courant 
Chapeau Woonkring Uden

Beginbalans 1-1-2014 € 4.545                                                                                                          
Saldo mutaties in 2014 € -/- 4.545                                                                                                     
Totaal te vorderen per 31-12-2014 € -                                                                                               

Chapeau Woonkring Haarlemmermeer

Beginbalans 1-1-2014 € 346                                                                                                             
Saldo mutaties in 2014 € -/- 346                                                                                                        
Totaal te vorderen per 31-12-2014 € -                                                                                               

Chapeau Woonkring Tilburg

Beginbalans 1-1-2014 € 346                                                                                                             
Saldo mutaties in 2014 € -/- 346                                                                                                        
Totaal te vorderen per 31-12-2014 € -                                                                                               

Chapeau Woonkring Heusden

Beginbalans 1-1-2014 € 346                                                                                                             
Saldo mutaties in 2014 € -/- 346                                                                                                        
Totaal te vorderen per 31-12-2014 € -                                                                                               

Projectbureau Wooninitiatieven b.v.

Beginbalans 1-1-2014 € 484                                                                                                             
Saldo mutaties in 2014 € -/- 484                                                                                                        
Totaal te vorderen per 31-12-2014 € -                                                                                               

Liquide middelen
Triodosbank NL97 TRIO 0254 7011 83  stand per 1-1-2014 € 264                                                   
Saldo mutaties in 2014 € -/- 113                                                                                                        
Totaal per 31-12-2014 € 151                                                                                                              

Triodosbank NL89 TRIO 2000 4334 13 stand per 1-1-2014 € -                                                         
Saldo mutaties in 2014 € 130                                                                                                            
Totaal per 31-12-2014 € 130                                                                                                              
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Chapeau Woonkringen

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Beginbalans 1-1-2014 € 6.011                                                                                                          
Toevoeging van het resultaat over 2014 € 159                                                                                  
Stand per 31-12-2014 € 6.170                                                                                                           

Voorzieningen
Exploitatierisico’s woonkringen
Beginbalans 1-1-2014 € -                                                                                                                  
Toevoeging in 2014 € 37.600                                                                                                            
Stand per 31-12-2014 € 37.600                                                                                                         

Als gevolg van de per 1 januari 2015 optredende wetswijzigingen, in casu de introductie van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, komt een aantal risico’s, voortvloeiende uit de 
exploitatie van de door het Chapeau netwerk geëxploiteerde woonvoorzieningen voor mensen 
met psychische problematiek, voortaan voor rekening en risico van Chapeau Woonkringen. Als 
dekking voor de op de datum van ingang van deze nieuwe situatie reeds aanwezige risico’s is 
de voorziening gevormd. 

Garantstellingen
Beginbalans 1-1-2014 € -                                                                                                                  
Toevoeging in 2014 € 50.000                                                                                                            
Stand per 31-12-2014 € 50.000                                                                                                         

Als gevolg van de introductie van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning wordt met 
ingang van 1 januari Chapeau Woonkringen verantwoordelijk voor de betaling van de in de 
woonkringen werkzame zorgverlenende instelling. Voor de betreffende garantieverplichting is 
een voorziening gevormd. 

Kortlopende schulden
Te betalen kosten / overlopende passiva € 1.511                                                                              
Honoraria derden ivm uitgevoerde werkzaamheden € 12.000                                                         
Te restitueren ontvangen voorschot Trialoog € 3.000                                                                        
Te vergoeden bestuurskosten Chapeau Woonkring Uden € 2.000                                                  
Stand per 31-12-2013 € 18.511                                                                                                         

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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Chapeau Woonkringen

Toelichting op de Baten en Lasten

Baten
Overdracht (latente) verplichtingen zorgaanbieder
Eind 2014 werd, in verband met de overdracht van verplichtingen met  
betrekking tot de uitvoering van de begeleiding van bewoners van 
woonvoorzieningen aan Chapeau Woonkringen, aan deze een voorziening 
overgedragen ten bedrage van € 110.000                                                                                       

Overige opbrengsten
Bijdragen individuele woonkringen aan de overheadkosten van de 
koepelstichting Chapeau Woonkringen € 2.000                                                                               

Lasten
Personeelskosten
Een totaalbedrag van   € 14.261                                                                                                        

Kantoorkosten
Aanschaf apparatuur, papier, toner en dergelijke,  
inclusief omzetbelasting € 2.960                                                                                                       

Bestuurskosten en overige algemene kosten
Dit betreft de kosten van vergaderingen en overige  
algemene kosten, inclusief omzetbelasting € 5.678                                                                         

Financiële baten en lasten
Een totaalbedrag aan kosten van   € 118                                                                                          

Dotaties voorzieningen
Zie hiervoor de toelichting op de balansposten. 

Personeel
De stichting had in het verslagjaar geen personeel in dienst, er werd uitsluitend gebruik 
gemaakt van freelance medewerkers. 

‘s-Hertogenbosch, <datum vaststelling> 

Stichting Chapeau Woonkringen
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Verslag Controlecommissie
Het bestuur van de stichting Chapeau Woonkringen heeft aan de bestuursleden Hulsebos en 
Barendregt verzocht om de door de penningmeester, de heer Van der Sanden, aangeboden 
jaarstukken te controleren. Hoewel daarvoor in de statuten geen nadere bepalingen zijn 
opgenomen, functioneert dit de facto als een Controlecommissie. 

De controlecommissie heeft inzage verkregen in de boeken en financiële documenten en deze 
in overeenstemming bevonden met de door de penningmeester opgestelde jaarrekening. 

De controlecommissie doet mitsdien aan het bestuur van de stichting Chapeau Woonkringen 
de aanbeveling om het voorstel van de penningmeester tot vaststelling van de jaarrekening 
goed te keuren. 

‘s-Hertogenbosch, <datum verslag> 

De Controlecommissie 

L.J.M. Hulsebos J.H. Barendregt                                                           
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Chapeau Woonkringen

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. 

ANBI-status
Chapeau Woonkringen en de aan haar gelieerde werkstichtingen zijn gekwalificeerd als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), door middel van een groepserkenning. Giften aan 
anbi-instellingen zijn voor de schenker fiscaal aftrekbaar. Veel geldwervende instellingen 
(goede doelen instellingen) verlenen uitsluitend steun aan initiatieven die de anbi-status 
bezitten. 

Voorwaarden ANBI 

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal door de 
belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen. Alle Chapeau stichtingen vallen onder een 
groepsbeschikking met nummer RSIN 8505.95.010. 

                                                                                                                                                      15



Chapeau Woonkringen

Adresgegevens

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

Contactgegevens
Chapeau Woonkringen 
Kooikersweg 2 
5223 KA ’s-Hertogenbosch 

Telefoon 073 68 98 716               

Email info@chapeau-woonkringen.nl                    

Internet  www.chapeau-woonkringen.nl                

Bankrelatie Triodosbank NL97 TRIO 0254 7011 83           

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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