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Bestuursverslag 
 
een jaar van vertraging, hoop, frustratie en wederom hoop… 

 
De eerste helft van 2014 hebben we vertraging ondervonden in onze gesprekken 
met gemeenten vanwege de gemeenteraadsverkiezingen die de respectievelijke 

Raden en het College tot aan de verkiezingen hun slagvaardigheid ontnamen. Door 
de nog gebrekkige kennis van de ‘WMO 2015’ bij de gemeenten konden daarover 
geen afspraken worden gemaakt. 
Gelukkig hebben de verkiezingen in Geldermalsen en in Tiel ons welgezinde 
wethouders opgeleverd en kunnen we verder werken aan onze plannen.   
 
2014 staat in het teken van de ontwikkeling van Chapeau Woonkringen LingeErf 
met 21 appartementen aan het Stationsplein in Geldermalsen. Het betreft hier een 

onderdeel van het zorgproject van Zorgcentra de Betuwe met wie we al vanaf eind 
2012 contact hebben. Het project ontwikkelt zich voorspoedig hoewel de 
financiering vaag blijft. De gemeente is voor de verkiezingen terughoudend en 
daarna niet blij met de ontwikkelende partijen maar kijkt positief naar ons voorlopig 

budget en onze aanpak voor de  WMO financiering. Begin november is de 
omgevingsgoedkeuring binnen en krijgen we een voorlopig huurcontract waarna we 
24 november in gesprek gaan met de gemeente voor de WMO- afronding. Dan 
blijkt dat het project vier weken eerder al door de gemeente bij de ontwikkelaar is 
geannuleerd waarvan wij niet op de hoogte waren gesteld. De ontwikkelaar wil zich 
niet houden aan de woningquota van de gemeente waarop deze het gehele plan 
afkeurt. Dit project heeft ondertussen bij de gemeente een zeer nare bijsmaak 

gekregen en dreigt onze relatie met de gemeente te gaan verstoren. Ter plaatse 
hebben we afscheid genomen van het Stationsplein en daarna de ontwikkelaar 
direct gemeld dat we geen deel meer zijn van zijn plan en we verdere alternatieven 
gaan onderzoeken. 
De gemeente heeft daartoe al enige voorstellen gedaan die we hebben opgevolgd 
en zij heeft begin december ook woningcorporatie KleurrijkWonen met nadruk 

verzocht met ons naar een oplossing te zoeken. Momenteel zijn we actief met 

KleurrijkWonen bezig enkele nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Gemeente 
zowel als KleurrijkWonen vertonen hierbij een proactieve houding.  
 
Maar dit jaar zijn ook nog andere zaken langs gekomen: 
  

 In januari hebben we gesproken met woningcorporatie SVT Tiel. Ze zijn 

positief en willen voor ons een locatie gaan zoeken. Dat plan vindt evenwel 
geen doorgang want men belandt in een fusie met KleurrijkWonen die in 
december plaats vindt.   

 Na de verkiezingen hebben we een gesprek met wethouder Driessen van 

Tiel. Hij zegt steun toe voor een project via SVT, nu KleurrijkWonen. 

 We hebben afspraken met huisartsenvereniging Rivierenland om gericht 

kandidaten te informeren als LingeErf reëel wordt. 

 De subsidietoezegging van € 50.000 van de provincie wordt ingetrokken 
omdat we niet binnen vijf jaar zijn begonnen met de bouw. Na de 
detailopstelling en de accountantsgoedkeuring moeten we uiteindelijk  

€ 2.231 terug betalen van de € 10.000 die we hebben ontvangen als 
voorbereidingssubsidie.  

 We hebben drie nieuwe inschrijvingen van kandidaat bewoners, totaal nu 
18.  

 Bep Geurtsen trekt aan het einde van het jaar zich om gezondheidsredenen 
terug uit het  bestuur.  

 Joep Munnichs neemt de functie van secretaris over van Bep. 

 Er is blijvende aandacht voor versterking van het LingeErf bestuur. 
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De samenwerking met Chapeau Woonkringen is verder geïntensiveerd en de 
structuur van de onderlinge verhoudingen is sterk veranderd:  
 

 Chapeau Woonkringen wordt formeel de zorgaanbieder voor elke woonkring 
waarbij de feitelijke zorg wordt uitbesteed aan een uitvoerend  zorgaanbieder 
zoals ASVZ.    

 De financiële afwikkeling en de administratie van de zorggelden gaan 
gestandaardiseerd via Chapeau Woonkringen. 

 Daardoor heeft het lokale bestuur niet de bestuursverantwoordelijkheid voor 
de grote stroom zorggelden.  

 Het lokale bestuur is wel aansprakelijk voor het realiseren van de 
doelstellingen, de relatie met de lokale partners en het lokaal functioneren. 

 
Financieel is 2014 een rustig jaar hoewel ons vermogen is verminderd door de 
terugbetaling aan de Provincie. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een negatief 
resultaat van € 1.204,=.  Het bestuur heeft met instemming kennis genomen van 

het verslag van de kascontrolecommissie omtrent het onderzoek naar de 

jaarrekening. 
 
In zijn vergadering van 3 maart 2015 heeft het bestuur besloten het jaarverslag en 
de jaarrekening overeenkomstig vast te stellen. Het bestuur heeft in de zelfde 
vergadering aan de penningmeester decharge verleend voor diens werkzaamheden 
over het jaar 2014. 

 
Vooruitzichten 2015 
Het komende jaar verwachten we dat de volgende zaken langs komen. 
  

 Huisvesting LingeErf  
 Momenteel wordt met KleurrijkWonen gekeken naar een project in 

ontwikkeling aan de Tunnelweg in Geldermalsen. We lijken daar qua aantal 

appartementen, de appartement-grootte en de realiseerbare huurprijs goed 
in te passen. Aanvang bouw zou kwartaal 4 2015 kunnen zijn. 

o Gaat het project Tunnelweg niet door dan gaan we met 
KleurrijkWonen naar ander opties in Geldermalsen en Tiel kijken.  

o NB: per 3 maart 2015 is het duidelijk dat het project Tunnelweg 
niet doorgaat maar is vervangen door gebouw Sand van het 
KleurrijkWonen project Chopinplein in Culemborg. De bouw van 

Sand is al gestart en wordt na de zomervakantie 2015 opgeleverd. 
 In de begroting van Chapeau Woonkringen is rekening gehouden met de 

ontwikkelkosten in 2015.  
 De inventarisatie in Tiel is pas eind maart 2015 afgerond. 
 De bestuurlijke reorganisatie van Chapeau Woonkringen wordt verder 

afgerond en we hebben zitting in de Raad van Toezicht. 

 We streven naar 2 nieuwe bestuursleden, zeker als we in 2015 LingeErf 
daadwerkelijk kunnen gaan realiseren. 

 
 
Het bestuur spreekt zijn vertrouwen uit in een voorspoedige ontwikkeling van 
Chapeau LingeErf in 2015. 
 

 

Den Bosch, 6 mei 2015  
 
 
Bestuur Stichting Chapeau Woonkring LingeErf  
 
Dhr. H. (Hein) G.J.M. van der Sanden (voorzitter) 

Mevr. G.H. (Bep) Geurtsen – van Doorn  (secretaris tot 1 december 2014) 
Dhr. Drs. J. (Joep) M. Munnichs (secretaris vanaf 1 december 2014) 
Dhr. E. (Edwin) W.P.C. van Hest MBA (penningmeester) 
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Jaarrekening 
over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014 
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Balans 
per   31-12-2014 31-12-2013 

 

ACTIVA     

Vlottende activa 

Vorderingen € 59 € 117 

Liquide middelen € 6.173 € 9.870 

 € 6.232 € 9.987 

 

 

 

Balanstotaal € 6.232 € 9.987 

 

PASSIVA     

Eigen vermogen 

Algemene reserve € 5.971 € 7.175 

 

Kortlopende schulden 

Crediteuren € 261 € 2.812 

 

 

 

Balanstotaal € 6.232 € 9.987 
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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 vrijwillige bijdragen € 50 € 50 

Overige opbrengsten € 59 € 1.793 

 € 109 € 1.843 

 

Lasten 

Overige algemene kosten € 1.313 € 4.571 

Notariskosten en administratiekosten € - € 1.392 

Totaal kosten € 1.313 € 5.963 

 

Resultaat € -/- 1.204 € -/- 4.120 
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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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Vrijwillige inschrijvingen 

 

Elke mogelijke toekomstige bewoner voor Chapeau LingeErf kent een 

eenmalige registratie tarief van € 50,=.  
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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 

 

Liquide middelen 

NL65RABO 3177 8298 53 € 6.014 

NL96RABO 0139 4438 78 € 159  

 € 6.173 

 

Eigen Vermogen 

Algemene reserve 

Beginbalans 1-1-2014 € 7.175 

Toevoeging van het resultaat over 2014 € -/- 1.204 

Stand per 31-12-2014 € 5.971 

 

Kortlopende schulden 

Crediteuren € 261 

Rekening Courant Chapeau Wonen € - 

Stand per 31-12-2013 € 261 

 

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 

Bijdrage Ypsilon € - 

 

Overige opbrengsten 

In rekening gebrachte vergoeding voor begeleidingskosten van 

realisatie van woonvoorzieningen €  

Vrijval kosten vorig jaar die konden worden doorbelast € - 

 € - 

Lasten 

Overige algemene kosten 

Contributie aan voorheen Wooninitiatief  € 500 

 

Notariskosten 

Notariskosten oprichting stichting € -  

 

Personeel 

De stichting had in het verslagjaar geen personeel in dienst. 

‘s-Hertogenbosch, vastgesteld op 5 mei 2015 

Stichting Chapeau Woonkring LingeErf 

 

 

 

Hein van der Sanden                                                 Edwin van Hest MBA 

Voorzitter                                                                 Penningmeester  
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Verslag Kascontrolecommissie 
Verslag kascontrolecommissie van de Stichting Chapeau Woonkring 

LingeErf 2014 (hierna te noemen CWL). 

Het bestuur van de Stichting Chapeau Woonkring LingeErf,  heeft een 

kascontrole commissie ingesteld bestaande uit: 

Mevr. Drs. A. van de Westelaken, woonachtig in Tilburg    

Dhr. F.K. Bouwmeester, woonachtig in Oisterwijk 

De kascontrolecommissie heeft van de penningmeester van CWL inzage 

verkregen in de boeken en financiële documenten en deze in 

overeenstemming bevonden met de door de penningmeester opgestelde 

jaarrekening. 

De kascontrolecommissie beveelt een tekstuele aanpassing aan: in de V&W 

rekening wordt melding gemaakt van een bijdrage Ypsilon, wooninitiatief 

van € 500,--. Dit zou o.i. moeten zijn Contributie Wooninitiatief.  ** 

De kascontrolecommissie beveelt het bestuur van CWL aan de jaarrekening 

over het boekjaar 2014 goed te keuren en de penningmeester decharge te 

verlenen over het genoemde boekjaar. 

 

Tilburg, 19 februari 2015, getekend, 

 

De kascontrolecommissie. 

 

 

** in de boekhouding wordt een nieuwe grootboekrekening Bijdrage 

Chapeau Woonkringen opgenomen.    
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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 Woonkring LingeErf 

De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 11 07 08 74. De statutaire vestigingsplaats is 

‘s-Hertogenbosch. 

Alle Chapeau stichtingen vallen onder een groepsbeschikking met nummer 

RSIN 8505.95.010. 

 

Contactgegevens 

Secretaris Stichting Chapeau Woonkring LingeErf 

Kooikersweg 2 

5223 KA  ‘s-Hertogenbosch 

Telefoon 0643.901.217 

Email info@lingeerf.nl 

Internet  www.chapeau-woonkringen.nl 

Bankrelatie Rabobank NL96 RABO 0139 4438 78 

 

Comité van Aanbeveling 

Dhr. Prof. Dr. René S. Kahn,  

voorzitter en medisch afdelingshoofd afdeling psychiatrie Universitair 

Medisch Centrum Utrecht. 

Mevr. Dr. Mevrouw Wiepke Cahn,  

medisch hoofd zorglijn psychotische stoornissen Universitair Medisch 

Centrum Utrecht. 

Dhr. Drs. Bert Stavenuiter,  

directeur van Ypsilon, vereniging voor familieleden van mensen die lijden 

aan schizofrenie. 

Dhr. Drs. Peter van de Woestyne,  

huisarts te Deil, huisartsenopleider te Utrecht. 

 


