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Chapeau Woonkring Tilburg

Bestuursverslag
Algemeen
Na een jarenlange voorbereidingsperiode stond 2016 in het teken van het formaliseren van
onze contacten met de Tilburgse Woonstichting (TIWOS). In mei sloten wij een Samenwerking
overeenkomst met TIWOS af, wat er uiteindelijk toe leidde dat op 21 december 2016 de huurovereenkomst ondertekend kon worden.
Deze overeenkomst behelst de huur voor de duur van 20 jaar van een appartementencomplex
dat door TIWOS gerealiseerd gaat worden. Het complex bestaat uit 21 appartementen waarvan er twee als gemeenschappelijke ruimte ingericht worden. De appartementen zijn gelegen
aan de Goirkestraat 17 in Tilburg.
TIWOS heeft aannemersbedrijf Hendriks Coppelmans uit Uden gecontracteerd om de bouwwerkzaamheden uit te voeren, en op 6 maart 2017 ging de eerste schop de grond in. De
planning is dat de appartementen eind januari 2018 opgeleverd kunnen gaan worden.
In 2016 hebben wij, in samenwerking met TIWOS, drie buurtinformatieavonden georganiseerd,
avonden die over het algemeen redelijk bezocht werden. Chapeau Woonkring Tilburg (CWT)
en TIWOS streven uitdrukkelijk naar een goede verstandhouding en goed overleg met de omwonenden. Bij de inrichting van de tuin worden de direct omwonenden nauw betrokken. Op
het moment van schrijven heeft wederom een buurt info avond plaats gevonden, ditmaal georganiseerd door de aannemer.
Voor de kandidaat bewoners en hun familieleden vond er in mei een informatie bijeenkomst
plaats. CWT, DAT (architecten), TIWOS en de Gemeente Tilburg hielden presentaties. De
avond werd goed bezocht, en mede door deze avond hebben wij tot nu toe zo’n 15 aanmeldingen van kandidaten ontvangen. De vooruitzichten zijn dat de komende maanden het aantal
aanmeldingen nog behoorlijk zal gaan toenemen.

Zorgverlener
In september is de zoektocht opgestart naar een geschikte zorgverlener voor het project. De
ervaringen bij de woonkringen in Uden en Tiel hebben wij verwerkt in de aanvragen. Vijf zorgaanbieders lieten weten dat zij geïnteresseerd waren in het leveren van de zorg. Dit maakte de
keuze voor ons er niet makkelijker op. Uiteindelijk hebben wij besloten om het contract te gunnen aan Buro MAKS uit Tilburg. Dit contract werd op 14 februari 2017 ondertekend. Buro
MAKS gaat voor ons een begeleidingsteam samenstellen dat exclusief voor CWT gaat werken,
zodat de bewoners steeds dezelfde gezichten gaan zien. Uit ervaring weten wij dat dat vertrouwen schept bij de bewoners, hetgeen belangrijk is bij het invullen van hun participatieproces.
Er is een slaapdienst, zodat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week begeleiding in het gebouw
aanwezig zal zijn.

Toelatingscommissie
Nadat de zorgverlener bekend was, is Chapeau Woonkringen direct begonnen met het samenstellen van de toelatingscommissie. De teamleider van het zorgteam maakt deel uit van de
commissie. Het is gelukt om de toelatingscommissie nog in december samen te stellen. Het
bestuur van CWT heeft in 2016 12 huisbezoeken afgelegd voor een eerste kennismaking tussen bestuur en kandidaat-bewoners. Deze huisbezoeken hebben wij als zeer nuttig ervaren.
Aan de hand van deze bezoeken is de toelatingscommissie inmiddels begonnen met het benaderen van deze kandidaat-bewoners om meer informatie, waar mogelijk ook van hun ouders
en begeleiders/SPV’ers. In maart 2017 zijn de eerste gesprekken met de toelatingscommissie
begonnen.
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Bestuurssamenstelling
Bij het begin van het jaar bestond ons bestuur uit 4 personen.
Frank Bouwmeester

voorzitter

Anja van de Westelaken

secretaris

Ronald Voogt

bouwkundige

Leo Hamers

penningmeester

Stichting Chapeau Woonkringen

bestuurslid.

Helaas heeft Ronald in het begin van het jaar te kennen gegeven dat hij zijn vrijwilligers activiteiten voor CWT niet langer kon combineren met het leiden van zijn eigen bedrijf. Het bestuur
heeft hier begrip voor getoond en heeft Ronald bedankt voor het werk dat hij voor ons heeft
verricht en wij hebben hem het allerbeste toegewenst voor de toekomst.
Anja van de Westelaken heeft in verband met haar werk helaas eveneens moeten besluiten
haar lidmaatschap van ons bestuur te moeten opzeggen. Ook haar danken wij hartelijk voor
alles wat zij voor CWT heeft betekend.
De vacature van secretaris is inmiddels ingevuld door de toetreding in persoon van de heer
Joep Munnichs. Met de aanstaande realisatie en eerste bewoning van de woonkring is zijn
nauwere betrokkenheid, ook gezien zijn ervaring met de andere woonkringen van Chapeau die
inmiddels operationeel zijn, van betekenis voor onze werkzaamheden in het lopende en komende jaar.

Financiën
In februari 2016 hebben wij een zakelijke rekening geopend bij de ING bank waarvoor de
voorzitter en de penningmeester gezamenlijk bevoegd zijn. Er zijn over 2016 geen bestuurskosten gedeclareerd.

Toekomstverwachting
2017 Zal in het teken staan van gesprekken van kandidaat -bewoners met de toelatingscommissie en het aanvragen van indicaties en PGB’s bij de gemeente Tilburg. Wij hebben hier tot
de oplevering van de woonunits in februari 2018 ruim de tijd voor, en de verwachting is dan
ook dat de ingebruikname van de woningen ordentelijk gepland kan gaan worden.
Aldus opgemaakt te Oisterwijk op 21 juni 2017,
Frank Bouwmeester

(voorzitter)

Joep Munnichs
Leo Hamers

(secretaris)
(penningmeester)

4

Chapeau Woonkring Tilburg

Jaarrekening 2016
over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016
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Balans
per

31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

€

1.021

€

-

Balanstotaal

€

1.021

€

-

Algemene reserve

€

-

€

-

Resultaat lopend jaar

€

521

€

-

€

521

€

-

Crediteuren

€

500

€

-

Balanstotaal

€

1.021

€

-

PASSIVA
Eigen vermogen

Kortlopende schulden
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Baten en Lasten
Over de periode van
tot en met

1-1-2016

1-1-2015

31-12-2016

31-12-2015

Baten
Ontvangen vrijwillige bijdragen

€

1.100

€

-

Totaal opbrengsten

€

1.100

€

-

Algemene kosten

€

500

€

-

Financiële baten en lasten

€

79

€

-

Totaal kosten

€

579

€

-

Resultaat

€

521

€

-

Lasten
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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
Vlottende Activa
Liquide middelen
ING Bank NL33 INGB 0006 9950 66 stand per 31-12-2016

€

1.021

Beginbalans 1-1-2016

€

-

Toevoeging van het resultaat over 2016

€

521

Stand per 31-12-2016 na resultaatverwerking

€

521

Beginbalans 1-1-2016

€

-

Mutaties 2016

€

500

Stand per 31-12-2016

€

500

Eigen Vermogen
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Crediteuren

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Tussen Tilburgse Woonstichting Tiwos en Chapeau Woonkring Tilburg is een 20-jarige huurovereenkomst gesloten voor de 19 woningen plus een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte, bestemd voor ingebruikneming als een woonvoorziening voor Beschermd wonen. Deze huurovereenkomst gaat in op de datum van oplevering van de woonvoorziening,
naar verwachting in februari 2018.
De betreffende 19 woningen worden alle doorverhuurd. Het uit huurmutaties voortvloeiende
risico van leegstand wordt door de koepelstichting Chapeau Woonkringen gedragen. Ter voorkoming en beperking van dergelijke kosten hanteert Chapeau Woonkring Tilburg 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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Toelichting op de Baten en Lasten
Baten
Ontvangen bijdragen
Vrijwillige bijdragen

€

1.100

€

500

€

79

Lasten
Algemene kosten
Groepsbijdrage 2016 koepelstichting Chapeau Woonkringen

Financiële baten en lasten
Bankkosten 2016

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

Tilburg, 21 juni 2017
Stichting Chapeau Woonkring Tilburg

Leo Hamers, penningmeester
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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.

ANBI
De stichting is een ANBI en valt onder de groepsbeschikking G97, afgegeven voor stichting
Chapeau Woonkringen.
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Stichting Chapeau Woonkring Tilburg
De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 5775 0319. De statutaire vestigingsplaats is 's-Hertogenbosch.

Contactgegevens
Secretaris Chapeau Woonkring Tilburg
Kooikersweg 2
5223 KA 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 68 98 716
Email

tilburg@chapeau-woonkringen.nl

Internet www.chapeau-woonkringen.nl
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