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Chapeau Woonkringen

Verslag van de raad van toezicht
Met ingang van de datum van statutenwijziging, 19 juni 2015, fungeert in Chapeau Woonkringen 
een raad van toezicht. De raad bestond vanaf dat moment uit de heren Hulsebos (voorzitter), 
Barendregt, Dekker en Van der Sanden en mevrouw Van der Lek, die allen eerder gezamenlijk het 
bestuur van Chapeau Woonkringen vormden. Per de datum van statutenwijziging is een raad van 
bestuur benoemd, bestaande uit de heren Munnichs en Van Oyen, die sinds 1 januari 2015 de 
uitvoerende taken reeds op zich hadden genomen als directeuren van de stichting. 
Op 17 september zijn vervolgens de heer Rommens en per 22 oktober de heer Hans-Martin Don 
benoemd tot lid van de raad van toezicht. De belangrijkste nevenfuncties van de leden van de 
raad van toezicht staan vermeld onder 'overige gegevens'. 
Op laatstgenoemde datum heeft de heer Hein van der Sanden, die eveneens fungeert als 
voorzitter van de lokale stichting Chapeau Woonkring LingeErf, zijn functie als lid van de raad van 
toezicht neergelegd, omdat dit uit governance-oogpunt een ongewenste dubbelfunctie opleverde, 
temeer omdat - na zijn jarenlange inspanningen - eindelijk in Tiel de realisatie is gestart van een 
woonvoorziening voor LingeErf. Wij danken de heer Van der Sanden voor de constructieve 
bijdragen die hij heeft geleverd aan Chapeau Woonkringen en die hij nog steeds levert aan de 
lokale stichting Chapeau Woonkring LingeErf. 
In de periode juli tot en met december vergaderde de raad van toezicht drie keer in aanwezigheid 
van de raad van bestuur. In de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht zijn de 
navolgende onderwerpen aan de orde geweest: 

• Reglement raad van toezicht, inclusief de profielschets voor de benoeming van leden van de 
raad van toezicht; 

• Reglement raad van bestuur; 
• Samenstelling commissies van de raad van toezicht; 
• Governancecode Chapeau Woonkringen; 
• Opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen 
• Kwartaalrapportages financiële stand van zaken; 
• Begroting 2016 en meerjarenraming 2016 - 2020; 
• Bespreking van de strategie en de voornaamste risico's van Chapeau Woonkringen. 
Voorts is de raad van toezicht aanwezig geweest in een vergadering met de Adviesraad Chapeau 
Woonkringen. 
De raad van toezicht is nauw betrokken bij de gang van zaken, conform de plannings- en 
beleidscyclus van de organisatie en heeft de bijbehorende rapportages tijdig en in adequate vorm 
ontvangen. De leden van de raad van toezicht hebben geen vergoeding ontvangen voor hun 
werkzaamheden. 
Het concept jaarverslag, bestaande uit het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekening 2015 
met toelichtingen en overige gegevens, is tijdig aan de raad van toezicht voorgelegd en werden 
voorzien van de van belang zijnde aanvullende toelichtingen. De raad van toezicht heeft voorts 
kennis genomen van de bevindingen van de accountant. De raad verleent op grond hiervan 
goedkeuring aan vaststelling van de jaarstukken. 
's-Hertogenbosch, 21 april 2016 
Raad van toezicht Chapeau Woonkringen
Drs. L.J.M. Hulsebos, voorzitter 
Drs. J.H. Barendregt, vicevoorzitter 
R. Dekker 
H.M. Don 
Mr. M.H.F. van der Lek - Langenhof, secretaris 
Ir. V.C. Rommens 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Chapeau Woonkringen

Verslag van de raad van bestuur
Inleiding
Als aanbieder van faciliteiten voor het 'beschermd wonen', als gedefinieerd in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), fungeert Chapeau Woonkringen met ingang van het 
jaar 2015 als 'instelling' in de zin van die wet. Dit heeft consequenties voor de inrichting van haar 
organisatie. De in verband daarmee reeds sinds medio 2014 voorbereide wijzigingen zijn in de 
loop van 2015 uitgevoerd. 
Het perspectief op de totstandkoming van nieuwe woonvoorzieningen, ingericht op basis van het 
door Chapeau Woonkringen ontwikkelde model, is gunstiger geworden. Met de inwerkingtreding 
van de Wmo 2015 is de positie van de diverse belanghebbenden (Wmo-gerechtigde, gemeente, 
zorgaanbieder, woningcorporatie) meer duidelijk geworden. Woningcorporaties maken weer meer 
gebruik van hun mogelijkheden om te investeren in woningen, zowel in nieuwbouw als in ombouw 
van bestaande voorzieningen. De op 1 juli 2015 in werking getreden nieuwe Woningwet en het 
besluit Passend toewijzen hebben tot gevolg dat woningcorporaties voornamelijk nog mogen 
verhuren tegen huurprijzen tot aan de zogenoemde 'aftoppingsgrens' voor de huurtoeslag. Dat is 
een huurprijsniveau dat betaalbaar is voor de kandidaat bewoners van de woonvoorzieningen 
waarop Chapeau zich toelegt. Dat relatief lage huurprijsniveau is daarmee thans geen 
belemmering meer voor de verhuurders van dit type woningcomplexen. 

Gewijzigde organisatiestructuur
Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur van Chapeau Woonkringen uit de heren 
L.J.M. Hulsebos (voorzitter), J.H. Barendregt (vicevoorzitter), R. Dekker en H.G.J.M. van der 
Sanden (penningmeester) en mevrouw M.H.F. van der Lek - Langenhof (secretaris). Vanaf 1 
januari 2015 fungeerden de heren J.M. Munnichs en J.A.L. van Oyen als directeuren van de 
stichting, onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Op 19 juni 2015 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. Op die datum zijn de heren Munnichs 
en Van Oyen benoemd tot bestuurder en vormen zij gezamenlijk de raad van bestuur. Per gelijke 
datum zijn de vorige bestuurders afgetreden en benoemd tot lid van de raad van toezicht. 
Het functioneren van de raad van bestuur en raad van toezicht is geregeld met een 
bestuursreglement respectievelijk reglement raad van toezicht. Het functioneren van de gehele 
Chapeau organisatie inclusief de afzonderlijke lokale Chapeau woonkring stichtingen is 
onderworpen aan de governancecode Chapeau Woonkringen en het 'Reglement', waarin de 
verhoudingen tussen de 'koepelstichting' Chapeau Woonkringen en deze lokale woonkringen 
nader is geregeld. 

De doorgevoerde statutenwijziging formaliseerde tevens de instelling van een Adviesraad, waarin 
alle lokale woonkringen zijn vertegenwoordigd. De Adviesraad levert gevraagd en ongevraagd 
advies aan de raad van toezicht en de raad van bestuur en wordt structureel betrokken bij (de 
voorbereiding van) belangrijke beleidsbeslissingen. 
Het Comité van aanbeveling, bestaande uit mevrouw Brigite van Haaften en de heren Ton Nelissen 
en Jim van Os, dat ons vanaf een vroeg stadium heeft ondersteund, heeft naar onze mening in 
belangrijke mate bijgedragen aan de gunstige ontvangst die het Chapeau-initiatief in brede kring 
mocht ondervinden. Met de ontwikkeling die de Chapeau organisatie sinds haar ontstaan heeft 
doorgemaakt, ontstond bij het comité ook het gevoel dat het zijn taak als voltooid kon 
beschouwen. Het comité is daarom inmiddels opgeheven. Wij zijn de leden van het comité grote 
dank verschuldigd voor hun bereidheid om ons te ondersteunen. 

Gang van zaken in het verslagjaar
Met ingang van het jaar 2015 liep de financiering van de zorgverlening voor het beschermd 
wonen via de koepelstichting Chapeau Woonkringen. Alle cliënten ontvingen de financiering van 
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Chapeau Woonkringen

de kosten van hun begeleiding op basis van persoonsgebonden budgetten. In verband daarmee 
is met elk van hen een afzonderlijke overeenkomst afgesloten volgens het door de Sociale 
Verzekeringsbank opgestelde model. Na goedkeuring van die overeenkomsten door de gemeente 
volgt verdere afwikkeling via de Sociale Verzekeringsbank met uitbetaling rechtstreeks aan de 
zorgaanbieder, in casu Chapeau Woonkringen.  De declaratie en uitbetaling van de zorgkosten 
heeft, behoudens enige afstemmingsperikelen tussen de gemeente en de SVB, weinig problemen 
opgeleverd.  

Van de totale opbrengst aan vergoeding van zorgkosten van € 506.615 is een bedrag van 
€ 460.498 besteed aan directe zorgkosten en € 46.117 (9,1%) aan overhead. 
Een belangrijk deel van de door Chapeau Woonkringen verrichte werkzaamheden heeft 
betrekking op de voorbereiding van nieuwe woonvoorzieningen voor beschermd wonen. De 
kosten daarvan komen na realisatie van de woonvoorziening ten laste van de zorgexploitatie van 
de betreffende woonvoorziening volgens een vaste methodiek. Voorzover feitelijke realisatie nog 
niet is zekergesteld door contracten, worden de geactiveerde voorbereidingskosten in de balans 
gepresenteerd onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. De wijziging in 
systematiek heeft gevolgen voor de presentatie van de vergelijkende cijfers over 2014. De 
verschillen zijn toegelicht onder de desbetreffende posten van de balans en die van de baten en 
lasten. 

Voortgang nieuwe woonvoorzieningen
In november 2015 werd tussen Chapeau Woonkring LingeErf en de woningcorporatie Kleurrijk 
Wonen een overeenkomst gesloten voor een woonvoorziening aan de Aardbeivlinder in Tiel-
Passewaaij. De betreffende voorziening, bestaande uit 16 woningen en een gemeenschappelijke 
ruimte, zal naar verwachting in juni 2016 worden opgeleverd. 
Met de wooncorporatie Tiwos werd door Chapeau Woonkring Tilburg een intentieovereenkomst 
gesloten voor de realisatie van een woonvoorziening aan de Goirkestraat, hoek Wittebollestraat in 
Tilburg, waarvan de realisatie naar verwachting zal starten in de zomer van 2016. 
Aan Chapeau Woonkring Rosmalen en Chapeau Woonkring Heusden wordt door 
woningcorporatie Woonveste uitzicht geboden op de mogelijkheid tot realisatie van een 
woonvoorziening in elk van die plaatsen. Diverse locaties zijn hiervoor in onderzoek. 
Chapeau Woonkring Haarlemmermeer heeft nog geen investeerder gevonden voor de door haar 
geëntameerde woonvoorziening in Hoofddorp of omgeving.  
Naast de genoemde initiatieven, waarvoor al een afzonderlijke lokale Chapeau stichting in het 
leven geroepen is, zijn wij actief in het entameren van meerdere initiatieven, verspreid over het 
land. Zodra daar aanleiding voor is, zullen ook daarvoor afzonderlijke lokale Chapeau stichtingen 
worden opgericht. 

Toekomstverwachtingen
De Chapeau Woonkringen organisatie steunt voornamelijk op ouderinitiatieven die bestuurd 
worden door vrijwilligers. Door de taakverdeling die tussen de koepelstichting en de lokale 
woonkringen is overeengekomen, is niettemin een robuuste werkvorm verkregen. De huidige 
financiële verhoudingen, gedefinieerd door de financiële paragrafen van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, geven in combinatie daarmee een voldoende basis voor de continuïteit van de 
organisatie. 

Of de financiering van de zorgkosten wordt genoten in de vorm van Zorg in natura (de door 
gemeenten in het algemeen geprefereerde vorm, ZIN) danwel in de vorm van Persoonsgebonden 
budgetten (PGB), is voor de cliënten van grote betekenis. De eigen regie middels het PGB - 
inmiddels wel ingekleed met waarborgen voor de juiste besteding - draagt bij aan het gevoel 
zelfstandig keuzes te kunnen maken in het leven, een van de belangrijke doelen van 
maatschappelijke ondersteuning. 
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Chapeau Woonkringen

Voor Chapeau Woonkringen is de keuze in termen van organisatie slechts zijdelings van 
betekenis. Sommige gemeenten zijn geneigd aan de door hen met de aanbieders gesloten Zin-
overeenkomst aanvullende eisen te stellen, die uitgaan boven hetgeen van ouderinitiatieven kan 
worden verwacht en die door de Wmo ook niet gevorderd worden. In die situaties heeft Chapeau 
Woonkringen duidelijk voorkeur voor financiering middels persoonsgebonden budgetten. 
Voor de overgang van de financiering van het beschermd wonen van de AWBZ naar Wmo geldt 
een overgangsperiode van vijf jaar. In het eerste jaar, 2015, hielden de mensen met een geldige 
zorgindicatie voor beschermd wonen hun oude PGB. Voor de vier daarop volgende jaren houden 
zij het recht op het zelfde niveau van zorg. Uiterlijk per 1 januari 2020 of eerder als zij op een 
eerdere datum een (nieuwe) zorgindicatie krijgen, wordt het te vergoeden tarief vastgesteld door 
de gemeente. Het valt niet geheel uit te sluiten dat bij dergelijke herzieningen of eerste 
vaststellingen geschillen ontstaan. Daarbij zal Chapeau Woonkringen het als haar taak zien de 
cliënten bij te staan om een hen individueel passende regeling te verkrijgen. 
Onze verwachting is dat wij in staat zullen zijn om de uitdagingen die door de veranderingen op 
gang zijn en worden gebracht op adequate wijze het hoofd te bieden en wij spreken dan ook ons 
vertrouwen uit in de verdere toekomstige ontwikkeling van Chapeau Woonkringen en de bij haar 
aangesloten lokale initiatieven, alsmede in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die daarvan 
deel gaan uitmaken. 
’s-Hertogenbosch, 21 april 2016 

Stichting Chapeau Woonkringen
Drs. J.M. Munnichs 
J.A.L. van Oyen 
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Chapeau Woonkringen

Jaarrekening
over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015 
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Chapeau Woonkringen

Balans
per   31-12-2015  31-12-2014  1

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen 
Debiteuren € 9.438 € - 
Gelieerde stichtingen € 3.319 € 2.000 
Nog door te belasten kosten € 55.000 € 12.000 
Nog te factureren € 49.728 € - 
Overige vorderingen € 50.000 € 112.000 
 € 167.485 € 124.000 
Liquide middelen 
Banktegoeden € 32.029 € 281 
 € 199.514 € 124.281 

Balanstotaal € 199.514 € 124.281

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve € 81.017 € 68.170 

Voorzieningen
Exploitatierisico’s woonkringen € 41.134 € 37.600 

Kortlopende schulden
Crediteuren € 33.579 € 1.511 
Te ontvangen facturen € 33.284 € - 
Overige schulden en overlopende passiva € 10.500 € 17.000 
 € 77.363 € 18.511 

Balanstotaal € 199.514 € 124.281

 De cijfers per 31 december 2014 betreffen de gecorrigeerde cijfers voor 2014. Voor een toelichting wordt 1

verwezen naar de toelichting bij het eigen vermogen.
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Chapeau Woonkringen

Baten en Lasten
Over de periode van  1-1-2015  1-1-2014  
tot en met  31-12-2015  31-12-2014 

Baten
Vergoeding zorgkosten € 506.615 € - 
Overige opbrengsten € 13.911 € 112.806 

Totaal opbrengsten € 520.526 € 112.806

Lasten
Uitgaven directe zorgkosten € 460.498 € 37.600 
Personeelskosten € 25.079 € 2.261 
Kantoorkosten € 10.241 € 2.960 
Advieskosten € 3.843 € 2.030 
Overige algemene kosten € 7.855 € 5.678 

Totaal operationele kosten € 507.516 € 50.529 

Financiële baten en lasten € 163 € 118 

Totaal kosten € 507.679 € 50.647

Resultaat € 12.847 € 62.159
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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 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 2015 2014
Debiteuren
Saldo per 31 december  € 9.438 € - 

Gelieerde stichtingen
Saldo per 31 december  € 3.319 € 2.000 
Dit betreft de vorderingen van de koepelstichting Chapeau Woonkringen op de aan haar gelieerde 
lokale Chapeau wooninitiatieven. 

Nog door te belasten kosten
Saldo per 31 december € 55.000 € 12.000 
Deze kosten hebben betrekking op verrichte voorbereidingswerkzaamheden voor nieuwe 
woonkringen en zullen in de komende jaren worden doorbelast aan de desbetreffende woonkring. 
De kosten zijn opgenomen onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. 

Nog te factureren
Saldo per 31 december  € 49.728 € - 
Dit betreft de zorgkosten over december en een aanvulling over oktober en november 2015. 

Overige vorderingen
Saldo per 31 december  € 50.000 € 112.000 
Het saldo heeft betrekking op een betaald voorschot op zorgkosten. 

Liquide middelen
Triodosbank NL97 TRIO 0254 7011 83 € 21.609 € 151 
Triodosbank NL89 TRIO 2000 4334 13 € 10.011 € 130 
Rabobank NL47 RABO 0306 4834 16 € 409 € - 
Totaal per 31-12-2015 € 32.029 € 281 

Eigen Vermogen
Algemene reserve
In de jaarrekening 2014 was een bedrag van € 50.000 ten onrechte gepresenteerd als een 
voorziening wegens garantieverplichting. Het resultaat over 2014 valt daarmee hoger uit. Voorts 
leidt de post Nog door te belasten kosten (zie aldaar) tot een bate ten bedrage van € 25.000. 
Opgenomen in jaarrekening 2014   € 6.170 
Correctie i.v.m. vrijval voorziening garantieverplichting € 50.000 
Correctie i.v.m. activering door te belasten kosten  € 12.000 
Totaal correctie   € 62.000 
Herziene beginbalans 1-1-2015 / 31-12-2014   € 68.170 
Toevoeging van het resultaat over 2015 € 12.847 
Stand per 31-12-2015 € 81.017 
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Voorzieningen
Exploitatierisico’s woonkringen
Beginbalans 1-1-2015 € 37.600 
Toevoegingen in 2015 € 22.500 
Onttrekkingen in 2015 € - 18.966 
Stand per 31-12-2015 € 41.134 

Een aantal risico’s, voortvloeiende uit de exploitatie van de door het Chapeau netwerk 
geëxploiteerde woonvoorzieningen voor mensen met psychische problematiek, komt voor 
rekening en risico van Chapeau Woonkringen. Als dekking voor de daaruit voortvloeiende risico’s 
is een voorziening gevormd. De werkelijke uitgaven verband houdende met de betreffende risico's 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

2015 2014

Kortlopende schulden
Crediteuren
Saldo per 31 december € 33.579 € 1.511 

Te ontvangen facturen
Saldo per 31 december 2015 € 33.284 € - 
Dit betreft zorgkosten over de maand december 2015. 

Overige schulden en overlopende passiva
Saldo per 31 december  € 10.500 € 17.000 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft voor haar kantoorruimte een huurovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, 
tegen een huurprijs van € 5.000 per jaar. De overeenkomst is opzegbaar met inachtneming van 
een wederzijdse opzegtermijn van drie maanden. 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 Woonkringen

Toelichting op de Baten en Lasten
Baten
Vergoeding zorgkosten 2015 2014
Dit betreft de op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning in het 
verslagjaar gedeclareerde kosten voor de begeleiding van bewoners, 
ten bedrage van in totaal € 506.615 € - 

Overige opbrengsten
Bijdragen lokale niet-operationele woonkringen aan de overheadkosten  
van de koepelstichting Chapeau Woonkringen € 2.500 € 2.000 
Doorbelaste kosten € 10.000 € - 
Overige opbrengsten € 1.411 € 110.806 
Totaal over 2015 € 13.911 € 112.806 

Lasten
Directe zorgkosten
Inhuur derden € 399.408 € - 
Operationele kosten € 38.590 € - 
Dotatie voorziening exploitatierisico's € 22.500 € 37.600 
Totaal over 2015 € 460.498 € 37.600 

Personeelskosten
Vergoedingen bestuurders € 60.000 € - 
Overige personeelskosten € 8.079 € 14.261 
Subtotaal € 68.079 € 14.261 
Door te belasten kosten € - 43.000 € - 12.000 
Totaal over 2015 € 25.079 € 2.261 

De leden van de raad van toezicht hebben voor het jaar 2015 afgezien van een beloning voor hun 
werkzaamheden. Aan de leden van de raad van bestuur werd een vergoeding toegekend in de 
vorm van een door hen beiden te declareren maandhonorarium van elk € 2.066 exclusief btw. Dit 
bedrag is inclusief werkgeverslasten. Er zijn geen pensioenrechten toegekend. 

Vergoedingen 2015:  excl. btw  incl. btw 
J.M. Munnichs € 24.792 € 30.000 
J.A.L. van Oyen € 24.792 € 30.000 
 € 49.584 € 60.000 
Kantoorkosten
Aanschaf apparatuur, papier, toner en dergelijke, alsmede huisvestingskosten,  
inclusief omzetbelasting € 10.241 € 2.960 

Overige algemene kosten
Dit betreft de kosten van vergaderingen, advieskosten,  
accountants- en administratiekosten en overige algemene  
kosten, inclusief omzetbelasting € 7.855 € 5.678 

Financiële baten en lasten
Een totaalbedrag aan kosten van € 163 € 118 
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Chapeau Woonkringen

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

‘s-Hertogenbosch, 21 april 2016 
Stichting Chapeau Woonkringen
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Chapeau Woonkringen

Samenstellingsverklaring van de accountant
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F¡NAI{CI/TI. ENGII{EERING

Accounlants & Belastingadviseurs

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
. Accountancy

. Aud¡t & Assurance

. Tax

. Corporate F¡nanceStichting Chapeau Woonkringen
T.a.v. het bestuur
Kooikersweg 2
5223 KA'S-HERTOGENBOSCH

Breda,2l apnl2016

Geacht bestuur,

De jaarrekening van Stichting Chapeau Woonkringen te 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting
is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 44I0H, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2van het Burgerlijk V/etboek (BW) 2.W1i hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling datv aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaalrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Chapeau Woonkringen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking
tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van dezejaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Bezoekadres: Cosunpark lO, Breda, Tel. +31 (0)88 O32O 600, Fax +31 (O)162 425 05O

Correspondentieadres: Postbus 3462, +8OO DL Breda, info@esj.nl, M.esj.nl
Lid l.A.P.A. (lnternational Assoc¡at¡on of Pract¡s¡ng Accountants)

E¡Jr
FINAI{CIAL ENG,nIEIRII{G

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nlluitleg-samenstellingsverklaring.
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Chapeau Woonkringen

Overige Gegevens

Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2015

De raad van toezicht had was in 2015 als volgt samengesteld: 

Statutaire bepalingen inzake boekjaar en jaarrekening
Artikel 23 van de statuten bepaalt: 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur maakt na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een jaarverslag op. 

3.  Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur op een vergadering van 
de raad van toezicht haar jaarverslag uit over de gang van zaken in de stichting en het 
gevoerde beleid 

4. De jaarrekening wordt onderzocht door een door de raad van toezicht aangewezen accountant 
als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het-Burgerlijk Wetboek.Wijst de raad van toezicht geen 
accountant aan, dan wordt deze door het bestuur aangewezen. 

5. Het bestuur stelt de stukken als bedoeld in lid2 niet vast en de raad van toezicht keurt deze 
niet goed,alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant. 

6. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en door de leden van 
de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan 
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

7. Aan het jaarverslag wordt toegevoegd een verslag van de raad van toezicht, waarin hij verslag 
doet van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. 

8. Na vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening wordt door de raad van toezicht al dan niet 
decharge verleend aan het bestuur. De raad van toezicht neemt daartoe een apart besluit. 

Naam (Voormalige) Hoofdfunctie Nevenfunctie(s)

De heer drs. L.J.M. Hulsebos 
(voorzitter)

Organisatieadviseur KPC 
(voormalig)

Bestuurslid Trialoog, voorzitter 
Ypsilon 's-Hertogenbosch

De heer drs. J.H. Barendregt Manager ruimtelijke 
ontwikkelingen (voormalig)

De heer R. Dekker Directeur-bestuurder 
Woonstichting St. Joseph, 
Boxtel

Bestuurslid Stichting Aan 't 
Werk 
Lid RvT Energiecoöperatie 
Boxtel

De heer drs. H.M. Don Lid Eerste kamer (SP) Directeur Centrum Wonen 
Zorg en Welzijn Leger des 
Heils Zuid-Nederland

Mevrouw mr. M.H.F. van der 
Lek - Langenhof

Advocaat, Stipt Advocaten

De heer ir. V.C. Rommens Adviseur zorg en finance, 
AAG
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Chapeau Woonkringen

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. De website van de belastingdienst beschrijft de voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze toekenning. 
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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 
 Rabobank NL47 RABO 0306 4834 16 
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