Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Volkshuisvesting
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Woningstichting Wierden en Borgen

Nummer Kamer van
Koophandel

0 2 0 3 3 9 5 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

De Vlijt 30, 9781 NR Bedum

Telefoonnummer

0 5 0 4 0 2 3 7 5 0

E-mailadres

woonpunt@wierdenenborgen.nl

Website (*)

www.wierdenenborgen.nl

RSIN (**)

8 0 7 5 9 8 4 0 9
8 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M. van Olffen, Directeur-bestuurder

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 111 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De
stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de
volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Alle werkzaamheden in het kader van de volkshuisvesting zoals het bouwen, beheren
en verhuren van woningen ten behoeve van de doelgroep en activiteiten inzake de
leefbaarheid van de woonomgeving van de verhuurde woningen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via de huurinkomsten

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan de interne organisatie en aan de opdrachtnemers
welke werken/diensten uitvoeren ten behoeve van beheer, bouwem en verhuren van
woningen en werken/diensten ten behoeve van leefbaarheid.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Beloning van de directeur-bestuurder conform WNT (Wet Normering Topinkomens).
Vergoeding leden Raad van Commissarissen conform WNT.
Beloning personeel conform CAO Woondiensten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Er zijn woningen toegevoegd en afgelevloeid uit het bezit. Daarnaast zijn woningen
onderhouden en verbeterd. Er zijn woningen verhuurd aan de doelgroep.
In het jaarverslag (wordt geplaatst op de website www.wierdenenborgen.nl) staan in
detail alle verrichte activiteiten over 2020.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Vastgoedbeleggingen

€ 776.119.363

€ 651.604.492

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€

4.030.186

€

2.131.782

Overige reserves

Financiële vaste activa

€

4.868.214

€

3.783.923

+

€ 785.017.763
Voorraden
Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

1.317.568

€

1.936.053

€

4.741.925

€

6.236.288

€

534.666

€

6.603.161

Effecten

€

Liquide middelen

€

3.272.899

€
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

+
9.867.058

€ 794.884.821

+

2.857.130

€ 358.947.633

€ 264.362.884

€

€

€ 221.927.474

€ 216.383.507

+

+
€ 480.746.391

Egalisatierekening

€

€

Voorzieningen

€ 13.518.868

€

Langlopende schulden

€ 170.606.720

€ 174.768.131

Kortlopende schulden

€ 29.884.126

€ 14.943.451

Totaal

€ 794.884.821

+

€

31-12-2019 (*)

€ 580.875.107

€ 657.520.197

€

31-12-2020

4.694.856

+
€ 17.632.632
€ 675.152.829

+

+

De jaarrekening wordt geplaatst op website: wierdenenborgen.nl hierin is een uitgebreide toelichting op de balans opgenomen.

+
€ 675.152.829
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Staat van baten en lasten

2020

A

2019 (*)

Huuropbrengsten

€

42.007.702

€

41.365.095

Opbrengsten servicecontracten

€

763.822

€

736.198

Minus: Lasten servicecontracten

€

617.270

€

537.571

Overheidsbijdragen

€

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

4.633.247

€

3.419.905

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

13.109.048

€

12.377.708

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

7.842.295

€

7.686.923

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

16.569.664

€

18.079.186

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

€

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

€

€

€

0

€

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

5.349.409

€

2.785.996

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

48.400

€

148.242

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

3.925.003

€

1.930.082

€

1.376.006

€

707.672

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

-15.262.406

€

-6.592.797

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

110.080.009

€

69.317.618

B	Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

C	Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorbehoud
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop

€

€

€

€

€

94.817.603

€

62.724.821

Opbrengst overige activiteiten

€

436.693

€

330.419

Minus: Kosten overige activiteiten

€

€

227.976

€

102.443

D	Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten

€

436.693
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2020

2019 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

1.813.112

€

1.342.451

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

330.246

€

323.757

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-8.511.465

€

-9.019.636

I

Totaal resultaat voor belastingen
A+B+C+D+E-F-G+H

€

102.545.143

€

70.928.278

J

Minus: Belastingen

€

2.402.614

€

3.278.481

K

Resultaat uit deelnemingen

€

-13.812

€

-14.130

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€

100.128.717

€

67.635.667

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

De jaarrekening wordt geplaatst op website: wierdenenborgen.nl hierin is een
uitgebreide toelichting op de staat van baten en lasten (verlies- en winstrekening)
opgenomen.

Open

