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Chapeau Woonkring Uden

Bestuursverslag 
Het bestuur van stichting Chapeau Woonkring Uden kende in 2014 de volgende 
samenstelling: 

Tot 1 februari 2014 werd de stichting alleen bestuurd door stichting Chapeau 
Woonkringen. 

Vanaf 1 februari kende het bestuur de volgende samenstelling: 
Ir. W.J. (Wim) van Kessel voorzitter                                     
Drs. J.M. (Joep) Munnichs secretaris                                   
G.F.J. (Gerard) Vissers penningmeester                                        
H.J.M. (Hilda) de Viet - van den Brand bestuurslid (tot 1 februari)                
K. (Karin) Machielse bestuurslid                                             
alsook stichting Chapeau Woonkringen bestuurslid q.q.               
Hiernaast was de heer A. (Arie) Otten als adviseur verbonden aan het bestuur, alsook, 
vanaf zijn aanstelling per 1 maart 2014 de ASVZ-teamleider, de heer Jan-Paul 
Franken. Mevrouw Petula Peters, manager ouderinitiatieven en gezinshuizen bij 
ASVZ, heeft de bestuursvergaderingen ook een aantal keer bijgewoond. 

Het bestuur vergaderde in 2014 negen maal. 

De belangrijkste onderwerpen die hierbij aan de orde zijn geweest, zijn 
(ontwikkelingen met betrekking tot) 
• de Woonkring (bewoners, team, kring-ouders, buurt) 
• de Toelatingscommissie  
• de afstemming met GGZ-Oost Brabant 
• Woningcorporatie Area 
• de gemeente Uden 
• financiële aangelegenheden. 

Meer inhoudelijk heeft overleg plaatsgevonden 
• met de gemeente Uden onder andere over de gevolgen van de ontwikkeling van de 

WMO en de Participatiewet op wijkniveau en de rol die de Woonkring hierin zou 
kunnen spelen 

• met Area over de aanpassing van de kantoorruimte in de gezamenlijke woonkamer/
de Inloop, over de aanpassing van de toelatingsprocedure en over de inschrijving 
van onze bewoners bij Area 

• met ASVZ over de ontwikkeling van de mogelijkheden tot dagbesteding voor de 
bewoners en over het "exit"-protocol 

• met de GGZ Oost-Brabant over de relatie tussen het lokale FACT-team en het 
ASVZ-begeleidingsteam; onder andere is gesproken over 

• de afstemming van behandelplannen (GGZ) en begeleidingsplannen (ASVZ), 
• onze zorgvisie, 
• afspraken met betrekking tot crisissituaties en 
• de ontwikkeling van een 'exit"-protocol, 
• wijzigingen in het rooster (invoering per 1 januari 2015). 

De woonkring kende één mutatie. De vrijkomende woning werd, na een opknapbeurt, 
overgenomen door degene die als eerste op de wachtlijst stond.  
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Chapeau Woonkring Uden

Eén bewoner bleek (uiteindelijk) niet te handhaven in de Woonkring in verband met de 
zwaarte van zijn problematiek. In de loop van het tweede deel van het jaar zijn 
voorbereidingen getroffen om hem naar een andere (betere) plek te krijgen. Begin 
januari 2015 zal dit formeel worden medegedeeld.  

Eén bewoner kondigde aan het eind van het jaar zijn vertrek aan, hij wil meer 
zelfstandig gaan wonen. Wanneer dit wordt geëffectueerd is nog niet duidelijk. 

De door een buurtbewoner tegen de gemeente Uden al in 2012 aangespannen 
rechtszaak m.b.t. de woonkring kreeg op18 oktober zijn finale beslag met de uitspraak 
van de Raad van State die bepaalde dat de woonkring primair een woonfunctie heeft 
en geen zorginstelling is. De gemeente werd hiermee in het gelijk gesteld.  

Op initiatief van de buurtbewoners en de burgemeester werd op 16 januari 2014 een 
druk bezochte informatieavond gehouden voor alle (ruim 50) belangstellenden. Doel 
was de onrust in de buurt weg te nemen, vragen te beantwoorden, kennis te laten 
maken met- en inzicht te geven in wat onze woonkring voorstelt en beoogt. Gezien de 
opkomst en de reacties kan de avond als een succes worden gezien.  

Op 16 april hield de woonkring een "open koffie-uur" waarbij zo'n 35 buurtbewoners 
spontaan een kopje koffie zijn komen drinken en nader kennis gemaakt hebben met 
een aantal bewoners en het reilen en zeilen op de woonkring.  

Op 12 mei werd een tweede informatieavond georganiseerd met als thema 
"ontwikkelingen in de GGZ" en op 23 september de derde info-avond over 
"ontwikkelingen in de wijk". Gezien de afnemende belangstelling is besloten het hier 
(voorlopig) bij te laten. 

Anderzijds is er in april gestart met een Nieuwsbrief. In eerste instantie op papier (in 
de wijk huis-aan-huis) alsook digitaal verspreid maar wel met het uitdrukkelijke 
voornemen er zo spoedig mogelijk alleen een digitale versie van te maken. De tweede 
Nieuwsbrief zag het licht in september en een derde is voorzien voor januari 2015. 

Meer intern zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor de Kringouders. 

Op 20 maart, waarbij de nieuwe manager Petula Peters en de nieuwe teamleider Jan-
paul Franken werden geïntroduceerd, en meer inhoudelijk gesproken werd over de 
komende veranderingen in verband met de Wmo.  

Op 18 september is, in aanwezigheid van een drietal beleidsambtenaren van de 
gemeenten Uden en Oss, verder ingegaan op wat er met de komst van de Wmo per 1 
januari gaat gebeuren. Veel bleek toch onduidelijk te blijven, hoewel de aanwezigheid 
van de (centrum)gemeente werd gewaardeerd.   

Op initiatief van de teamleider is eind 2014 een enquete opgesteld om de 
(on)tevredenheid van alle kringouders te peilen. Begin 2015 zullen alle "ouders" 
worden uitgenodigd voor een gesprek aan de hand van deze vragenlijst. 

In juni is besloten een subsidieverzoek in te dienen bij de gemeente Uden (voor 2014) 
onder andere om onze activiteiten ten behoeve van de buurt te kunnen financieren. 
Eind oktober werd dit verzoek gehonoreerd (à € 2.500). Voor de jaren vanaf 2015 is 
een structureel subsidieverzoek ingediend. 

In het laatste kwartaal werden de contouren van de situatie vanaf 2015 steeds 
duidelijker. Chapeau Woonkringen, de 'moeder'organisatie, gaat optreden als formele 
zorgaanbieder met ASVZ als 'onderaannemer'. Alle overeenkomsten zijn hierop 
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aangepast. Ook zijn er extra overeenkomsten ten behoeve van de SVB opgesteld. In 
dit kader is ook het 'Reglement' dat de verhoudingen regelt tussen 'dochter' Uden en 
'moeder' Chapeau Woonkringen in revisie. 

Materieel worden er m.b.t. de woonkring geen grote wijzigingen verwacht: ASVZ blijft 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de bewoners en gezien de afgelopen jaren, 
heeft het bestuur daar veel vertrouwen in.  

Uden, 11 mei 2015 
Stichting Chapeau Woonkring Uden 

Ir. W.J. van Kessel Drs. J.M. Munnichs                                               
Voorzitter Secretaris                                                              
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Chapeau Woonkring Uden

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

Balans 
Per  31-12-2014  31-12-2013       

ACTIVA 
Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Bouw- en inrichtingskosten € 66.838 €  78.559            

Vlottende activa 

Vorderingen € 5.249 € 3.407               

Liquide middelen € 2.855 € 797                  

 € 8.104 € 4.204               

Balanstotaal € 74.942 € 82.763             

PASSIVA 
Eigen vermogen 

Algemene reserve € 70.144 € 77.799             

Kortlopende schulden 

R/C Chapeau Woonkringen € - € 4.544               

R/C Area Wonen € - € 307                  

Te betalen kosten € 4.798 € 113                  

 € 4.798 € 4.964               

Balanstotaal € 74.942 € 82.763 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Baten en Lasten 
Over de periode van  1-1-2014  1-1-2013           

tot en met  31-12-2014  31-12-2013       

Baten 

Ontvangen bijdragen € 13.098 € 17.719             

Overige opbrengsten € 12.185 € 12.185             

Totaal opbrengsten € 25.284 € 29.904             

Lasten 

Operationele kosten  € 12.862 € 11.708             

Bestuurskosten € 4.646 € -                       

Advieskosten € - € -/- 1.583          

Overige algemene kosten € 3.711 € 1.592               

 € 21.219 € 11.717             

Operationeel resultaat € 4.065 € 18.187             

Afschrijvingen materiële vaste activa € 11.720 € 8.003               

Resultaat € -/- 7.655 € 10.184             
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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, dan wel op annuïteitenbasis, 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 1-1-2014 € 78.559                                                                                          
Investeringen gedurende het verslagjaar € -                                                                      
Afschrijvingen 2014 € 11.720                                                                                             
Boekwaarde 31-12-2014 € 66.839                                                                                     

Vlottende Activa 
Vorderingen 
Beginbalans 1-1-2014 € 3.407                                                                                            
Mutaties in het verslagjaar € 1.842                                                                                     
Totaal te vorderen per 31-12-2014 € 5.249                                                                        

Vooruitbetaalde kosten € 64                                                                                               
Waarborgsommen Area Wonen € 2.000                                                                             
Door te belasten kosten € 3.185                                                                                         
 €  5.249                                                                                                                              

Liquide middelen 
Triodos bank NL17 TRIO 0254 7999 14 stand per 31-12-2014 € 2.855                             

Eigen Vermogen 
Algemene reserve 
Beginbalans 1-1-2014 volgens jaarrekening 2013 € 66.741                                              
Correctie toevoeging voorziening aan algemene reserve € 11.058                                   
Gecorrigeerde beginbalans € 77.799                                                                                 
Toevoeging van het resultaat over 2014 € -/- 7.655                                                            
Stand per 31-12-2014 € 70.144                                                                                          

Voorzieningen 
Onderhoud en vervanging inventaris en inrichting 
Voor onderhoud en vervanging van inventaris en inrichting werd ten onrechte een 
voorziening gevormd. Dit is in het verslagjaar gecorrigeerd. Vanaf 2014 worden de 
kosten van onderhoud en vervanging van inventaris en inrichting direct ten laste van 
het resultaat gebracht. 
Beginbalans 1-1-2014 volgens jaarrekening 2013 € 11.058                                              
Correctie toevoeging voorziening aan algemene reserve € -/- 11.058                               
Gecorrigeerde beginbalans € -                                                                                           

Kortlopende schulden 
Te betalen bestuurskosten € 4.646                                                                                     
Te betalen overige kosten € 152                                                                                         
Stand per 31-12-2014 € 4.798                                                                                            
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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). De omvang van 
de verplichting bedroeg in 2014 € 118.440 op jaarbasis.  

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. 
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Chapeau Woonkring Uden

Toelichting op de Baten en Lasten 
Baten 
Ontvangen bijdragen 
Subsidies en schenkingen € 2.806                                                                                     
Doorbelaste huur en servicekosten € 10.292                                                                     
Doorbelaste kosten zorginfrastructuur € 12.185                                                                 
 € 25.284                                                                                                                             

De kosten van inrichting en inventaris van de gemeenschappelijke ruimten worden als 
kosten van infrastructuur doorbelast aan de zorg verlenende instelling. De 
opbrengsten worden aangewend voor instandhouding en toekomstige vervanging van 
de betreffende voorzieningen. 

Lasten 
Operationele kosten 
Dit betreft de kosten van huur, services, energie, water en internet.  
Deze kosten worden doorbelast aan ASVZ € 10.364                                                         
Kosten van onderhoud en vervanging inventaris € 2.498                                                   
 € 12.862                                                                                                                             

Bestuurskosten 
Vrijwilligersvergoeding bestuursleden (vier personen) € 4.646                                          

Afschrijvingen materiële vaste activa 
De investeringen in bouw- en inrichtingskosten werden aanvankelijk annuïtair 
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. In overleg met het 
accountantskantoor ESJ dat vanaf 2015 de administratie verzorgt, is besloten tot 
wijziging naar lineaire afschrijving. 

Afschrijvingen 2014 annuïtair berekend € 8.403                                                                
Correctie naar lineair, 2012 (half jaar) tot en met 2014 € 3.317                                         
Afschrijving 2014 totaal € 11.720                                                                                        

Personeel 
De stichting had in het verslagjaar geen personeel in dienst. 

Uden, 1 juli 2014 
Stichting Chapeau Woonkring Uden 
G.F. Vissers, penningmeester 
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Verslag Kascontrolecommissie 
1. De kascontrolecommissie bestond uit de heren Wim van Kessel en Arie Otten. De 

belangrijkste conclusies en aanbevelingen vindt u hieronder.  

2. De commissie heeft vastgesteld dat alle financiële mutaties via de bank lopen; er is 
geen kas en bijgevolg ook geen kasadministratie. De commissie beveelt aan deze 
handelwijze voort te zetten. 

3. De commissie stemt in met het bestuursbesluit om bestedingen en aanschaffingen 
t.b.v. de inventaris van bedragen lager dan € 1.000,= (duizend euro) direct ten 
laste van de lopende exploitatie te brengen. 

4. De commissie beveelt het bestuur van de stichting aan om de Jaarrekening 2014 
van de Stichting Chapeau Woonkring Uden overeenkomstig vast te stellen.  

Uden, 1 juli 2014 
was getekend, 
W. van Kessel 
A. Otten 
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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. 

Resultaatverdeling 
Resultaatverdeling 2014 
Resultaat volgens de staat van baten en lasten 2014 € -/- 7.655                                       
Stand Algemene reserve per 31 december 2013 € 77.799                                                
Stand Algemene reserve per 31 december 2014 € 70.144                                                
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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 
Thorbeckelaan  9 
5463BM Veghel 
Telefoon 06 1261 9324               
E-mail uden@chapeau-woonkringen.nl                  
Internet  www.chapeau-woonkringen.nl               
Bankrelatie Triodosbank NL17 TRIO 0254 7999 14          
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