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1.   Algemene gegevens 
 
Naam: 
 

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang 

 
Adres: 
 

Julianaweg 190, 1131 DL  Volendam 

 
Postadres: 
 

Postbus 30, 1130 AA  Volendam 

 
E-mailadres: 
 

info@devooruitgang.com 

 
Internet: 
 

www.devooruitgang.com 

 
Datum van oprichting: 
 

6 maart 1946 

 
Datum en nummer van het Koninklijk Besluit waarbij de toenmalige vereniging is toegelaten: 
 

29 maart 1946, nr. 40 

 
Door de Raad van Afgevaardigden goedgekeurde stichtingsstatuten: 
 

18 september 2003 

 
Door de Raad van Toezicht goedgekeurde gewijzigde stichtingsstatuten: 
 

2 oktober 2008 
 
Datum en nummer van het Rijksbesluit waarbij de stichtingsstatuten zijn goedgekeurd: 
 

27 juni 2003, nummer 2003054072 
20 februari 2009, nummer 2009003699 (statutenwijziging)  

 
Datum passeren notariële akte stichting: 
 

6 februari 2004  
20 maart 2009 (statutenwijziging) 

 
Nummer en inschrijving in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Alkmaar: 
 

3600.5091 
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2.   Samenvatting 
 
Voor u liggen het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening over 2009. Deze geven in samenhang 
met de cijfermatige kerngegevens volledig inzicht in het gevoerde beleid en de verrichte activiteiten 
van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Conform de voorschriften van het BBSH leggen 
corporaties op deze wijze publiekelijk verantwoording af. Ook worden in dit verslag enkele 
ontwikkelingen die van belang zijn voor de organisatie en de volkshuisvesting in de gemeente Edam-
Volendam belicht.  
Het jaarverslag is opgesteld in mei 2010. Alleen relevante ontwikkelingen die na 1 mei 2010 hebben 
plaatsgevonden zijn meegenomen in dit verslag. 
 
De Vooruitgang beheert per ultimo 2009 1.089 woningen in de kom Volendam en is daarmee de enige 
sociale verhuurder. De Vooruitgang is voor corporatiebegrippen met 1.089 wooneenheden een kleine 
corporatie. Desondanks probeert De Vooruitgang elk jaar voor de voornaamste aandachtsgebieden 
voldoende inspanningen te verrichten om zo invulling te geven aan haar maatschappelijke taak op 
het terrein van de volkshuisvesting. 
In het volkshuisvestingsverslag worden de prestatievelden, zoals genoemd in het BBSH, nader 
toegelicht. De financiële resultaten zijn in de jaarrekening opgenomen.  
 
In het verslagjaar is in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam gewerkt aan diverse 
nieuwbouwprojecten. In 2009 is een nieuwbouwproject van 42 appartementen aan de Wester Ven 
opgeleverd. 
Daarnaast was in de verslagperiode een drietal projecten in ontwikkeling en is een aantal nieuwe 
initiatieven nader onderzocht. 
 
Het overleg met de gemeente Edam-Volendam over de prestatieafspraken verliep moeizaam. In 2009 
konden door de woningcorporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang met de gemeente Edam-
Volendam geen definitieve afspraken worden gemaakt. 
Afgesproken is in 2010 prestatieafspraken te maken over onderwerpen waarover geen verschil van 
mening bestaat. 
 
In 2009 is een aantal huurders bereid gevonden om deel te nemen aan een huurdersorganisatie, 
zoals bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder.  
In 2009 heeft er drie keer een overleg plaatsgevonden tussen de huurdersorganisatie en De 
Vooruitgang. In 2010 zal de samenwerking worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
 
De Raad van Toezicht en het Bestuur hebben in 2009 verder gesproken over de gewenste organisatie 
van De Vooruitgang. In 2009 is na ampel beraad besloten De Vooruitgang om te vormen van een 
drielagenmodel naar een tweelagenstructuur. 
Het streven is de tweelagenstructuur in 2011 in te voeren. Met het oog daarop zijn in 2009 
initiatieven genomen om de organisatie successievelijk te transformeren naar het nieuwe model. 
 
In 2009 is besloten om in 2010 een zogenaamde visitatie te laten uitvoeren. Dit betekent dat het 
functioneren van De Vooruitgang op diverse gebieden zal worden getoetst door een onafhankelijke 
instelling. De visitatie zal De Vooruitgang naar verwachting handvatten aanreiken ter verdere 
verbetering van beleid interne processen. 
 
In 2009 is een begin gemaakt met een gedegen inventarisatie van het vastgoedbezit. De Vooruitgang 
hoopt in 2010 een goed beeld te hebben van het huidige woningbezit, de diversiteit, kwaliteit, staat 
van onderhoud en van de huurprijsverdeling. 
 
Het financiële resultaat over 2009 is in sterke mate beïnvloed door de overige waardeveranderingen 
materiële vaste activa. Dit betrof met name de afboeking van de onrendabele top inzake het project 
Julianaweg e.o. Het gaat hier voor De Vooruitgang om een aanzienlijk bedrag, zowel voor wat betreft 
het resultaat als voor het vermogen. 
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De Vooruitgang heeft zich in 2009 geprofileerd als een maatschappelijke onderneming met oog voor 
de belangen van het brede spectrum van wonen, zorg en welzijn. 
Het Bestuur spreekt waardering uit over de inzet van de medewerkers. 
 
 
Volendam, 1 juni 2010  
 
Het Bestuur, 
 
Origineel getekend door: 
 
 
S.A. Hansen, voorzitter 
 
 
 
 
C.I.J. de Wit, vice-voorzitter 
 
 
 
 
W.A.J. Schilder EMIA 
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3.1 Organisatieschema   
        
        
   Raad van Toezicht    

        
 
  

         
         
        
   Bestuur    
          
         
         
       
   Directeur    
        
              
          
     
  Werkorganisatie   
       
        
3.2 Werkorganisatie 
 
In de organisatie waren op 31 december 2009 elf personen werkzaam, op basis van 6,89 formatie-
plaatsen. Het betrof de volgende functies: 
 
- directeur; 
- coördinator Financieel Economische Zaken; 
- twee parttime administratieve medewerksters; 
- parttime woonconsulente; 
- twee administratief-technische medewerkers; 
- all round opzichter; 
- parttime secretaresse; 
- twee parttime schoonmaaksters. 
 
De werknemers vallen onder de bepalingen van de CAO Woondiensten voor Woningcorporaties. 
 
De pensioenvoorzieningen zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor Woningcorporaties. 
 
De Vooruitgang is aangesloten bij de belangenorganisatie Aedes. 
 
De administratie is in 2009 gevoerd op basis van modules van het NCCW te Almere. In 2009 is naast de 
modules voor de huur- en bedrijfsadministratie gebruik gemaakt van diverse submodules, zoals de 
crediteuren- en woonruimteverdelingmodule. 
Vanaf november 2006 wordt gebruik gemaakt van het programma Proficon. Proficon beschikt over 
een Bedrijfswaardemodule, een Historische kostprijsmodule, een Leningen- en Beleggingenmodule 
en een Meerjarenprognosemodule. Met Proficon worden onder andere meerdere scenario‟s in de 
meerjarenprognose uitgewerkt. 
 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is belast met de controle van de administratie van De 
Vooruitgang. 
 
Periodiek wordt overleg gepleegd met de gemeente Edam-Volendam op bestuurlijk niveau; op 
ambtelijk niveau vindt eveneens geregeld overleg plaats. 

  Externe 
klachten-
commissie  
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Het contact met de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden over het beleid van De 
Vooruitgang wordt onderhouden door het Bestuur en de directeur. 

 
Ziekteverzuim 
 

De Vooruitgang heeft het eigen risico van loonbetaling bij ziekte van de werknemers verzekerd. Met 
betrekking tot het arbeidsongeschiktheidsrisico is De Vooruitgang per 1 januari 2004 uit het publieke 
stelsel gestapt en is eigen risicodrager geworden. Het risico is bij een commerciële verzekeraar 
verzekerd. 

 
Opleiding en scholing 
 

De medewerkers worden gestimuleerd en gesteund bij het volgen van opleidingen. Om bij te blijven 
in de sterk aan verandering onderhevige regelgeving van de volkshuisvesting en om de huurders 
steeds beter van dienst te kunnen zijn, volgden de medewerkers ook in 2009 cursussen en woonden 
zij (studie)bijeenkomsten bij. 

 
Wet Verbetering Poortwachter 
 

Deze wet is reeds in 2002 in werking getreden. Door de invoering van deze wet krijgt de werkgever 
extra verantwoordelijkheden en verplichtingen bij verzuim en reïntegratie van (zieke) werknemers.  
De werkgever wordt namelijk mede verantwoordelijk gehouden voor de arbeidsongeschiktheids-
risico‟s van haar werknemers. 

 
Arbeidsomstandigheden 
 

Conform de wettelijke bepalingen is aansluiting gezocht bij een gecertificeerde Arbo-dienst. Tot en met 
31 december 2008 heeft De Vooruitgang samengewerkt met Achmea Arbo. Sinds 1 januari 2009 heeft 
De Vooruitgang een contract met ArboNed. 
 
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zijn twee medewerkers opgeleid tot 
bedrijfshulpverlener. De Vooruitgang beschikt over een bedrijfsnoodplan. 

 
Medezeggenschap 
 

Omdat er bij De Vooruitgang elf medewerkers werkzaam zijn, is er geen verplichting tot het hebben 
van een ondernemingsraad. Eén keer in de twee weken wordt werkoverleg gevoerd. 

 

Verslaglegging 2009 11



   
Verslaglegging 2009  12 

3.3 Bestuur 
 
Blijkens artikel 3 van de statuten stelt De Vooruitgang zich ten doel uitsluitend in het belang van de 
volkshuisvesting werkzaam te zijn in de gemeente Edam-Volendam. De Vooruitgang tracht dit doel te 
bereiken door het verrichten van handelingen als vermeld in artikel 11, lid 2 van het BBSH zoals dit 
thans luidt of in de toekomst zal luiden. 
 
Het Bestuur bestuurt De Vooruitgang. 
Het Bestuur wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door de werkorganisatie. 
 
Bestuurssamenstelling 
 

Het Bestuur bestond per 31 december 2009 uit:    Jaar van aftreden 
 

S.A. Hansen   voorzitter     2012 
C.I.J. de Wit   vice-voorzitter     2011 
W.A.J. Schilder EMIA        2012 
 
1 oktober 2009 is de heer W.J.J. Mooijer afgetreden en is de heer S.A. Hansen benoemd. 
 

 
Vergaderingen 
 

Het Bestuur vergaderde gemiddeld tweewekelijks. De directeur was daarbij aanwezig.  
Het hoofd Technische Dienst en de Coördinator Financieel Economische zaken waren ook geregeld 
aanwezig. 

 
Bestuursbesluiten 
 
De belangrijkste besluiten waren: 
- het vaststellen van de huurverhoging per 1 juli 2009 op 2,5%; 
- het vaststellen dat er een woonconsulente wordt aangesteld; 
- het organiseren van een „Open dag‟ bij het nieuwbouwcomplex van 42 appartementen aan de 

Wester Ven op 4 april 2009; 
- het niet participeren in het project Woonzorgcomplex Broeckgouw; 
- het aansluiten bij de Geschillencommissie SWW;  
- het niet akkoord gaan met het verzoek van de gemeente Edam-Volendam om grond voor sociale 

huurwoningen in erfpacht te geven; 
- in het complex aan de Schoolstraat een traplift te installeren in overleg met de bewoners; 
- PWC de opdracht te geven de aangiften vennootschapsbelasting te laten verzorgen; 
- het vaststellen van het huurharmonisatiebeleid; 
- te participeren in het beroep bij de rechtbank tegen de fictieve weigering van het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting om een beslissing op het bezwaar te nemen inzake het bezwaar tegen de heffing 
bijzondere projectsteun; 

- het vaststellen van het protocol vertrouwenspersoon; 
- het niet accepteren van het aanbod van de gemeente Edam-Volendam om de restgrond bij de 

Wester Ven te kopen; 
- het vaststellen van het jaarverslag 2008; 
- de huurharmonisatie voor vrijgekomen eengezinswoningen later door te voeren omdat nog niet 

duidelijk is hoe omgegaan moet worden met de woningen die boven de sociale huurgrens komen; 
- de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe project Julianaweg parallel te laten lopen met de 

aanvraagprocedure voor de bouwvergunning; 
- de Raad van Toezicht tussentijds te informeren over de financiële situatie, de scenario‟s en de 

alternatieven; 
- het vaststellen dat de visitatie voor de zomer van 2010 moet plaatsvinden; 
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- het vaststellen dat er in januari 2010 gezocht gaat worden naar een kandidaat voor de functie 
Coördinator Markt en Klant. Om de tussenliggende periode te overbruggen zal een externe kracht 
worden ingehuurd; 

- het vaststellen van de begroting 2010; 
- het vaststellen van de meerjarenbegroting 2009-2019. 
 
 
Klachtencommissie 
 

De klachtencommissie bestond in 2009 uit de volgende personen: 
 

W.J.J. Mooijer / S.A. Hansen 
W.A.J. Schilder EMIA 
C.I.J. de Wit 
 
Deze commissie heeft in het verslagjaar geen klachten in behandeling genomen. 
 
 
Geschillencommissie 
 
Sinds januari 2009 heeft De Vooruitgang zich aangesloten bij een externe geschillencommissie. 
Indien de indiener van een klacht het niet eens is met de afhandeling van de klacht, dan bestaat de 
mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Op dat moment is er sprake van 
een geschil tussen de indiener van de klacht en De Vooruitgang. 
 
De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit personen die niet in dienst 
zijn van De Vooruitgang. De commissie onderzoekt het geschil en hoort daarvoor zowel de indiener 
van het geschil als de betreffende medewerker(s) van De Vooruitgang. 
Na alle betrokken partijen gehoord te hebben, brengt de geschillencommissie advies uit aan de 
directie van De Vooruitgang. 
 
De geschillencommissie werkt op basis van een reglement. De geschillencommissie is er overigens 
niet alleen voor huurders van De Vooruitgang, maar ook voor huurders van andere woningcorporaties 
in het werkgebied. 
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3.4  Verslag Bestuur 
 
 
3.4.1  Algemeen 
 
De Vooruitgang is een financieel gezonde corporatie. Het heeft de  begeerde A-status. Het jaar 2009 
heeft duidelijk gemaakt dat De Vooruitgang, rekening houdende met haar omvang, keer op keer 
moet afwegen hoe lang haar polsstok is en waar haar grenzen liggen. Bij elk initiatief zal daarom niet 
alleen moeten worden gekeken of dit in lijn is met de doelstellingen van De Vooruitgang, in 
toenemende mate moet worden nagegaan of het verantwoord is investeringen te doen.  
 
Financiële weerbaarheid is de basis om een gezonde corporatie te blijven en om bekend te blijven 
staan als een betrouwbare partner. Vanuit dat vertrekpunt moet worden beoordeeld of  verantwoord 
wordt omgegaan met het eigen vermogen, gemeenschapsgeld en de bijdragen van de huurders. De 
Vooruitgang staat voor de uitdaging dat blijvend waar te maken. Daarbij past dat De Vooruitgang zich 
presenteert als een transparante organisatie. Iedereen, maar zeker onze toezichthouders en 
huurders, willen we inzicht geven in ons handelen en onze plannen.     
 
Doelgroepen 
De Vooruitgang heeft een duidelijke missie, te weten het voorzien in sociale woonruimte voor 
huurders die er niet in slagen zelf een geschikte woning te vinden of aan te schaffen.  
 
In de voorbije decennia hebben woningcorporaties ook woningen verhuurd aan huurders die – 
achteraf gezien - niet tot de doelgroepen kunnen worden gerekend. Ook kunnen huurders die in 
eerste instantie tot een doelgroep behoren, na verloop van tijd niet meer tot de doelgroep behoren. 
Hierdoor is scheefgroei ontstaan. Het instrumentarium om scheefgroei op te heffen is tot nu toe 
beperkt gebleken.  
 
De belangrijke vraag moet worden beantwoord of De Vooruitgang het huidige beleid in de nabije 
toekomst kan voortzetten. 
 
Betaalbare huurwoningen kunnen vaak alleen worden gerealiseerd wanneer gebouwd wordt in 
combinatie met niet-sociale huurwoningen. Bij De Vooruitgang was daarvan tot nu toe nog 
nauwelijks sprake. Het gevolg was en is dat De Vooruitgang veel eigen vermogen heeft ingezet om 
betaalbare woningen te realiseren.  
 
De Vooruitgang geeft er de voorkeur aan woningen, waarin substantieel onrendabel is geïnvesteerd, 
niet toe te wijzen aan woningzoekenden die, gelet op inkomen en vermogen, meer kunnen betalen 
dan zogenaamde sociale huurprijzen.  
 
Vastgoedbeleid 
In 2009 is een begin gemaakt met een gedegen inventarisatie van het vastgoedbezit. De Vooruitgang 
hoopt in 2010 een goed beeld te hebben van het huidige woningbezit, de diversiteit, kwaliteit, staat 
van onderhoud en van de huurprijsverdeling. 
In 2009 is besloten huurharmonisatie door te voeren. De huurprijs van woningen met een relatief lage 
huur, wordt sindsdien bij mutatie aangepast. De huurprijs van woningen met een relatief hoge huur 
zal een pas op de plaats maken. In 2009 is hiermee een begin gemaakt bij de flatwoningen. In 2010 
volgen de eengezinswoningen. In 2010 wordt ook een begin gemaakt met het in rekening brengen 
van servicekosten. Voorstellen hiervoor worden in de tweede helft van 2010 verwacht. 
 
In 2010 wordt beleid geformuleerd over de gewenste verhouding tussen de verschillende 
woningtypen. De Vooruitgang baseert zich daarbij o.a op de meest recente demografische gegevens, 
o.a. van de gemeente Edam-Volendam. Duidelijk blijkt dat de eerstkomende decennia de 
woningbehoefte voor starters en senioren nog verder zal toenemen. De vraag naar geschikte 
woningen voor gezinnen blijft constant.  
 
In 2010 zal een herijking plaatsvinden of de in 2008 uitgesproken ambitie om 20% van het 
woningbezit in Volendam in eigendom te hebben, nog reëel is.  
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Bij het beantwoorden van die vraag spelen de volgende overwegingen een rol: 
 

a. Wat is de behoefte aan sociale woningbouw voor de komende decennia? 
b. In hoeverre moet De Vooruitgang naast sociale woningbouw ook woningbouw in de vrije 

sector realiseren? 
c. Welke partijen bouwen in de gemeenschap van Edam-Volendam woningen die ook voor de 

doelgroepen van De Vooruitgang interessant zijn? 
d. Wat is de kwaliteit van het huidige woningbezit en de prijs/kwaliteitsverhouding? 
e. Is het verantwoord in bepaalde complexen groot onderhoud uit te voeren of verdient het 

aanbeveling in die complexen (alle) woningen te verkopen? 
 
Woningtoewijzing 
In 2009 is door een extern bureau, Laagland Advies, onderzoek gedaan naar de wijze waarop De 
Vooruitgang woningen toewijst en hoe het Bestuur en de organisatie zijn betrokken bij het toewijzen 
van woningen. In zijn algemeenheid blijkt dat De Vooruitgang heldere uitgangspunten hanteert bij 
het toewijzen van woningen. De bekendheid van het Bestuur en de werkorganisatie met de 
woningzoekenden wordt eveneens positief gekwalificeerd. Het is een element dat in toenemende 
mate ook elders een rol speelt bij het toewijzen van woningen.  
 
In de tweede helft van 2010 komt het Bestuur met voorstellen om het toewijzen van woningen op 
onderdelen aan te passen.  
 
Bekendheid De Vooruitgang 
Het Bestuur is er zich van bewust dat De Vooruitgang veel meer dan tot nu toe haar huurders en 
woningzoekenden op de hoogte moet brengen van wat er leeft en speelt in en rond de corporatie. In 
2009 hebben Raad van Toezicht en het Bestuur onderkend dat gewerkt moet worden aan een betere 
beeldvorming. In 2009 is hiervoor nieuw beleid gemaakt. In 2010 is dat beleid vastgesteld.  Een 
jaarplan is inmiddels opgesteld waarin concrete maatregelen zijn genoemd.  
 
Huurdertevredenheid  
De gemiddelde huurder is tevreden over de service en dienstverlening aan de huurders. Huurders en 
woningzoekenden weten De Vooruitgang doorgaans snel te vinden. Het feit dat De Vooruitgang een 
kleine corporatie is, laagdrempelig van aard en goed bereikbaar, draagt bij aan het positieve beeld 
van huurders over De Vooruitgang en over de medewerkers.  
Soms wordt die waardering zichtbaar zoals in 2009 bij de open dag naar aanleiding van de 
ingebruikneming van het complex Wester Ven. Er was veel lof voor het complex, het woongenot en 
de inzet van de medewerkers, het Bestuur en Raad van Toezicht. 
 
Het Bestuur waardeert het dat de directeur proactief reageert in situaties waarin De Vooruitgang en 
haar medewerkers onderwerp van kritiek zijn. In 2009 heeft De Vooruitgang zich aangesloten bij de 
geschillencommissie SWW. Een onafhankelijke behandeling van geschillen is hiermee gewaarborgd.    
 
Huurderparticipatie  
De belangstelling van huurders om actief te worden betrokken bij corporatieaangelegenheden is bij 
De Vooruitgang nooit groot geweest. Althans, dat is tot nu niet gebleken. Huurderbetrokkenheid 
manifesteerde zich meestal bij specifieke situaties, zoals overlast en groot onderhoud. Het contact 
met huurders was dan goed en efficiënt.  
 
De Vooruitgang voelt het thans als haar taak daarnaast te beschikken over een goed en 
gestructureerd contact met haar huurders. In 2009 zijn met het oog daarop huurders benaderd. Een 
vijftal  personen  is bereid  gevonden te participeren. De groep is inmiddels geschoold en 
geïnformeerd. In 2010 zal voor het eerst sprake zijn van een formele huurdervertegenwoordiging. 
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3.4.2  Gemeente 
 
Het overleg met de gemeente Edam-Volendam in 2009 stond vooral in het teken van de 
nieuwbouwplannen. Uitvoerig is overlegd en onderhandeld over de medewerking en de financiële 
bijdrage van de gemeente Edam-Volendam om het grootste sloop- en nieuwbouwproject in de 
geschiedenis van De Vooruitgang, mogelijk te maken. Uiteindelijk konden tot tevredenheid van zowel 
gemeente, als De Vooruitgang voor het complex Julianaweg, Kielstraat, Zwaardstraat bevredigende 
afspraken worden gemaakt. De overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd, is ondertekend op 
27 april 2010.  
 
Het overleg met de gemeente Edam-Volendam over de prestatieafspraken verliep moeizaam. In 2009 
konden door de woningcorporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang met de gemeente Edam-
Volendam geen definitieve afspraken worden gemaakt. De gemeente Edam-Volendam verschilt met 
De Vooruitgang en De Wooncompagnie van mening over het gronduitgiftebeleid voor sociale 
woningbouw. Binnen het gemeentebestuur zijn voorstanders van het uitgeven van grond in erfpacht 
wanneer sociale woningbouw aan de orde is. De beide corporaties hebben gemotiveerd aangegeven 
waarom ze hiermee niet kunnen instemmen. Afgesproken is in 2010 prestatieafspraken te maken over 
onderwerpen waarom geen verschil van mening bestaat. In 2010 zal de discussie over het 
gronduitgiftebeleid worden voortgezet.   
 
 
3.4.3  Bestuurlijke organisatie  (Governancestructuur) 
 
De samenwerking tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur is goed. Het overleg over 
volkshuisvestelijke onderwerpen, de financiën, belangen van huurders en woningzoekenden en de 
organisatie vindt plaats in een open en constructieve sfeer. Uitgangspunt daarbij is respect voor 
ieders eigen verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief is het goed mogelijk complementair te 
opereren en optimaal gebruik te maken van elkaars deskundigheid.  
 
De Raad van Toezicht en het Bestuur hebben in 2009 verder gesproken over de gewenste organisatie 
van De Vooruitgang. In 2009 is na ampel beraad besloten De Vooruitgang om te vormen van een 
drielagenmodel naar een tweelagenstructuur. De Vooruitgang volgt hiermee het voorbeeld van 
andere woningcorporaties.  
 
Een belangrijke overweging om deze keuze te maken was de ervaring dat het niet eenvoudig is 
geschikte opvolgers voor bestuursleden te vinden na het vertrek van de voorzitter van het Bestuur in 
oktober 2009. Raad van Toezicht en het Bestuur ervaren dat het amper mogelijk is anno 2010 te 
blijven opereren met bestuursleden die min of meer op vrijwillige basis grote verantwoordelijkheden 
dragen. 
 
Het zwaartepunt van de nieuwe organisatie komt te liggen bij een deskundig en goed functionerend 
management rond de directeurbestuurder en in het verlengde daarvan de Raad van Toezicht. De 
voorkeur van Raad van Toezicht en Bestuur gaat uit naar het aantrekken van gekwalificeerde 
krachten, die meer dan tot nu toe deskundig zijn op het terrein van financiën, volkshuisvesting en 
vastgoedbeheer.  
 
Het streven is de tweelagenstructuur in 2011 in te voeren. Met het oog daarop zijn in 2009 
initiatieven genomen om de organisatie successievelijk te transformeren naar het nieuwe model. In 
2010 zullen in verband hiermee nieuwe medewerkers worden aangetrokken. Daarvoor in aanmerking 
komen de huidige medewerkers en de directeur zullen o.a. door middel van coaching en training 
worden bijgeschoold. 
 
Samenwerking 
De Vooruitgang is tot nu toe baas in eigen huis. Vanaf haar oprichting in 1946 is dat zo geweest. Bij 
voorkeur blijft De Vooruitgang in de toekomst op dezelfde wijze functioneren. In 2009 is geprobeerd 
met De Vooruitgang samenwerkingsverbanden aan te gaan. De achterliggende gedachte van de 
collegae corporatie(s) was daarbij (vaste) voet aan de grond te krijgen in Volendam en uiteindelijk, zo 
bleek soms, overname. De Vooruitgang  is geen voorstander van overname en fusie. Dat wil niet 
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zeggen dat De Vooruitgang principieel bezwaren heeft tegen samenwerking met corporaties. 
Uitgangspunt bij gesprekken en onderhandelingen zal steeds zijn het bepalen van de meerwaarde 
van de samenwerking en het handhaven van de eigen identiteit en zelfstandigheid. 
 
Nieuwbouwplannen 
 
Sint Nicolaashof Volendam 
De Vooruitgang zal geen partij zijn bij de nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Sint Nicolaashof. 
Vanaf 2004 is De Vooruitgang als beoogd partner betrokken geweest bij de nieuwbouwplannen. 
 
De Zorgcirkel heeft in 2004 het initiatief genomen om de zorgvoorzieningen en verblijfplaatsen in de 
Oude Kom te Volendam, op en rondom de locatie van de huidige Sint Nicolaashof en de Gouwzee, te 
herontwikkelen vanwege de functionele en technische veroudering van de gebouwen. 
Bestuur en Raad van Toezicht van De Vooruitgang hebben hierbij, vanwege het maatschappelijk 
belang voor de gemeenschap van Volendam, aangegeven dat zij bereid waren onrendabel te 
investeren in de nieuwbouw. 
 
In september 2009 heeft De Zorgcirkel een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële haalbaarheid 
van het in eigen beheer uitvoeren van het nieuwbouwplan Sint Nicolaashof. Op basis van de 
resultaten van dit onderzoek heeft De Zorgcirkel besloten op en rondom het huidige Sint Nicolaashof 
de nieuwbouw zelf te ontwikkelen. 
 
Nieuwbouw Julianaweg/Zwaardstraat/Kielstraat Volendam 
De Vooruitgang bouwt 84 appartementen met ondergrondse garage op een steenworp afstand van de 
nieuwbouw van Sint Nicolaashof. De voornamelijk seniorenwoningen krijgen eveneens een zorgpost 
van waaruit 24 uur zorg kan worden verleend. De gemeente Edam-Volendam en De Vooruitgang 
hebben 27 april jl. een belangrijke overeenkomst gesloten voor de nieuwbouw. Het traject van 
vergunningverlening is in volle gang. De Vooruitgang zal in 2011 slopen en een begin maken met de 
nieuwbouw. De investering in dit project bedraagt ca. € 18 miljoen. Begin mei 2010 is een begin 
gemaakt met de sloop van vier woningen in de Zwaardstraat. Zij worden vervangen door twee 
grotere eengezinswoningen.   
 
Nieuwbouw Siriusplein 
De Vooruitgang bouwt 17 appartementen voor starters. Heel 2009 is gewerkt aan het verkrijgen van 
defnitieve vergunningen. In februari 2010 kwam een jarenlange juridische strijd met een groep 
omwonenden ten einde. Het voornemen bestaat nog voor medio 2010 met de bouw te beginnen. In 
dit nieuwbouwtraject investeert De Vooruitgang  € 3,1 miljoen.  
 
 
3.4.4  Financiën 
 
De marktontwikkelingen in de financiële sector waren in 2009 zeer ingrijpend. Als gevolg van de 
zogenaamde kredietcrisis kwamen diverse marktpartijen sterk onder druk. 
Ook de positie van banken bleek niet zo onaantastbaar als tevoren werd gedacht, waardoor De 
Vooruitgang werd gedwongen zich te beraden op de relatie met bancaire partijen.  
 
Ten gevolge van de wereldwijde kredietcrisis verhoogden banken de risico-opslag voor kredieten. 
Hierdoor werd het duurder om projecten te financieren. De onrendabele investering (onrendabele 
top) van projecten dreigde daardoor nog groter te worden dan waar De Vooruitgang tevoren al 
rekening mee had gehouden. 
Het financiële resultaat over 2009 is in sterke mate beïnvloed door de overige waardeveranderingen 
materiële vaste activa. Dit betrof voor een groot deel de afboeking van de onrendabele top inzake het 
project Julianaweg e.o. Deze onrendabele top is vooral hoog omdat De Vooruitgang voldoet aan de 
eis van de gemeente Edam-Volendam om een ondergrondse parkeergarage te realiseren. Het project 
zal ten goede komen aan meerdere doelgroepen van De Vooruitgang. 
 
Het feit dat De Zorgcirkel in 2009 na overleg besloot om alleen verder te gaan met het project Sint 
Nicolaashof werd door De Vooruitgang weliswaar betreurd, maar had een positief effect op het 
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geprognosticeerde weerstandsvermogen, omdat ook voor dit project een forse onrendabele top werd 
verwacht. 
 
Onder andere door bovenstaande ontwikkelingen heeft de financiële positie van De Vooruitgang in 
2009 vrijwel doorlopend de onverdeelde aandacht van het management opgeëist. Hierbij werd 
dankbaar gebruik gemaakt van de ratio‟s die De Vooruitgang gebruikt om de financiële ontwikkeling 
te monitoren. Behalve het monitoren van de criteria die het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 
(CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) worden hiervoor interne 
rendementsberekeningen gebruikt. 
 
In 2009 hebben directie en werknemers hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de 
organisatie. Vele belangrijke beleidsstukken zagen in 2009 het licht.  
Besloten is om in 2010 een zogenaamde visitatie te laten uitvoeren. Dit betekent dat het functioneren 
van De Vooruitgang op diverse gebieden zal worden getoetst door een onafhankelijke instelling. De 
visitatie zal De Vooruitgang naar verwachting handvatten aanreiken ter verdere verbetering van 
beleid interne processen. 
 
Tenslotte 
Terugkijken naar het jaar 2009 geeft een goed gevoel over de inzet van de medewerkers, het 
management, het bestuur en de Raad van Toezicht. Het bestuur is daar dankbaar voor. De 
Vooruitgang heeft in 2009 verdere stappen gezet op weg naar een kwalitatief betere organisatie. Dat 
wil niet zeggen dat De Vooruitgang zelfgenoegzaam achterover kan leunen. De komende visitatie zal 
duidelijk maken waar De Vooruitgang staat en wat nog verder moet worden verbeterd.   
 
Geregelde publicaties in de pers en vakliteratuur maken duidelijk dat woningcorporaties terecht 
kritisch worden bekeken. Er is weinig voor nodig corporaties in diskrediet te brengen als gevolg van 
ongenuanceerde berichtgeving. Daarom moet De Vooruitgang helderheid verschaffen over wat van 
haar mag worden verwacht. Daarvoor is wel nodig dat ook de overheid duidelijk maakt waar het met 
de woningcorporaties naar toe wil. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de 
verantwoordelijke toezichthouders soms krampachtig en vaak overdreven reageren op incidenten. 
Nog meer regelgeving, verslaglegging en controle staan haaks op de politiek breed gedane uitspraak 
van minder regelgeving en meer zelfstandigheid. En laten we vooral niet vergeten dat De 
Vooruitgang nog steeds een gezonde corporatie is. Dat is overigens wel wat anders dan een rijke 
corporatie.   
 
 
Het bestuur 
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3.5 Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht controleert het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen 
De Vooruitgang. 

 
Samenstelling Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2009 uit de volgende leden:  
 

Benoemd/herbenoemd  Zittingsperiode tot 
 

mr. drs. C.J.M. Schilder (voorzitter)          2006 / 2010  2014 
C.N. Koning *  (vice-voorzitter en secretaris)        2004 / 2008  2012 
H.C.J. Bond             2006 / 2010  2014 
J.C.M. Bond             2004 / 2006  2010 
C.S.P.M. Veerman            2004 / 2008  2012 
 
* De heer C.N. Koning is op 26 mei 2010 overleden. 
 
Krachtens artikel 17 lid 2 van de huidige statuten bestaat de Raad van Toezicht uit tenminste vijf en 
ten hoogste zeven personen. 
 
Taak en bevoegdheid Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht heeft onder meer als taken de benoeming, schorsing en ontslag van 
bestuursleden, en het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang 
van zaken binnen De Vooruitgang. De Raad heeft onder andere de bevoegdheid de uitvoering van 
besluiten van het Bestuur te schorsen en zijn goedkeuring te onthouden aan majeure 
bestuursbesluiten. De Raad hoeft geen verantwoording aan het Bestuur af te leggen over zijn 
handelingen. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met advies terzijde, en kent aan de 
bestuursleden een vergoeding toe. 

 
Vergaderingen 
 
De Raad van Toezicht vergaderde dertien maal. Bij vier vergaderingen waren het Bestuur en de 
directeur aanwezig. 
 
De belangrijkste besluiten waren: 
- het goedkeuren van het jaarverslag 2008; 
- het aanstellen van de heer S.A. Hansen als voorzitter van het Bestuur; 
- het verstrekken van goedkeuring aan het verzuimbeleid; 
-  het verstrekken van goedkeuringen aan het overlastbeleid; 
- het verstrekken van goedkeuring aan het huurharmonisatiebeleid; 
- het verstrekken van goedkeuring aan het ZAV-beleid; 
- het verstrekken van goedkeuring aan het aanbestedingsbeleid; 
- het vaststellen van de beloning van een lid van de Raad van Toezicht op € 2.100,- per jaar; 
- het verstrekken van de opdracht aan Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. voor de 

controlewerkzaamheden voor het boekjaar 2009; 
- het verstrekken van goedkeuring aan vrijwaring van Bestuur en Raad van Toezicht; 
- het verstrekken van goedkeuring aan het in gang zetten van de overgang van een drie- naar een 

tweelagenmodel. 
 
 

Vergoeding 
 
De vergoeding die aan de leden van de Raad van Toezicht is uitbetaald in 2009, bedraagt totaal  
€ 11.380,-. 
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3.6 Verslag van de Raad van Toezicht 
 
 
3.6.1 Aan de belanghebbenden van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang 
 

Hierbij bieden wij u de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening over 2009 aan. Deze omvat de 
winst- en verliesrekening, de balans, de daarbij behorende toelichting, alsmede het (volkshuis-
vestings)verslag over het afgelopen boekjaar. 
 
Deze jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd en goedgekeurd, 
zoals blijkt uit de accountantsverklaring die u in dit verslag op pagina 90 aantreft. 
 
Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en stellen het Bestuur voor, de jaarrekening 2009 
overeenkomstig vast te stellen, welke vaststelling op grond van artikel 26, zevende lid van de 
statuten het Bestuur en de Raad van Toezicht tot volledige décharge zal strekken. 
 
 
3.6.2 Werkwijze Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak het benoemen van het Bestuur, het uitoefenen van 
toezicht op het beleid van het Bestuur, op de werking en integriteit van de interne controle- en 
risicobeheersingssystemen en -procedures ingesteld door het Bestuur, op de algemene gang van 
zaken binnen De Vooruitgang en het ter zijde staan van het Bestuur met advies. 
 
 
3.6.2.1  Governance code 
 
De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur waarin de 
belangen van alle belanghebbenden op geëigende wijze worden meegewogen. De Raad van Toezicht 
en Bestuur hebben in 2006 met belangstelling kennis genomen van de Governance Code 
Woningcorporaties (hierna: de “Code‟). Naar de mening van de Raad van Toezicht en het Bestuur is 
de Code een goed instrument voor herstel van het vertrouwen van het publiek in een eerlijke, 
integere en transparante gang van zaken binnen woningcorporaties. In 2007 hebben de Raad van 
Toezicht en het Bestuur zich unaniem uitgesproken voor toepassing van de Governance Code 2006 
onder het principe -pas toe of leg uit-. 
In 2007 hebben de Raad van Toezicht en het Bestuur unaniem de nieuwe Aedescode aanvaard. 
 
Nagenoeg alle principes en best practice bepalingen uit de Code worden door de Raad van Toezicht 
en het Bestuur ten principale onderschreven. Aan nagenoeg alle best practice bepalingen uit de Code 
voldoet De Vooruitgang reeds. 
 
Raad van Toezicht en Bestuur onderschrijven de wenselijkheid van transparantie in Bestuur en 
Toezicht en het afleggen van verantwoording daarover aan de belanghebbenden. De governance 
structuur is opgenomen op de website van De Vooruitgang (www.devooruitgang.com). 
 
 
3.6.2.2  Voornaamste punten waarop De Vooruitgang thans afwijkt van de in de Code 

omschreven best practices 
 
De voornaamste punten waarop De Vooruitgang afwijkt van de Code zijn: 
 
 De aanbeveling om een selectie- en remuneratiecommissie aan te stellen wordt niet opgevolgd. 

De gehele Raad is daarvoor verantwoordelijk en er worden collectief besluiten genomen over 
beloning en benoeming. De Vooruitgang is van een zodanige omvang dat dergelijke commissies 
niet opportuun worden geacht. Hoewel de Raad formeel zeven leden kent zijn er materieel tot nu 
toe vijf leden. De huurderszetels zijn tot op heden niet ingevuld. 
 

 De Raad van Toezicht is niet aanwezig bij overleg van het Bestuur met belanghebbenden. De 
Raad van Toezicht is van mening dat dit niet opportuun wordt geacht gezien de omvang van de 
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corporatie. Wel zal minimaal een keer in de twee jaar door de voorzitter van de Raad van Toezicht 
namens de Raad worden gesproken met afgevaardigden van belanghebbenden, de wethouder 
Ruimtelijke Ordening en de directeur/overige medewerkers van de corporatie, en bij gelegenheid 
andere belanghebbenden. 
 

 Benoeming van de leden van het Bestuur voor een (her)benoemingsperiode van maximaal vier 
jaar. Één van de huidige leden van het Bestuur is echter benoemd vóór invoering van de Code. 
Zijn arbeidsovereenkomst loopt af in 2010.  
 
De maximale zittingsperiode van leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur is momenteel 
formeel twaalf jaar (maximaal drie termijnen van maximaal vier jaar), maar in de praktijk wordt 
al gestreefd naar beperking tot maximaal acht jaar.  

 
De Vooruitgang heeft op 20 maart 2009 haar statuten overeenkomstig de in de Code vermelde best 
practice aangepast. 
 
 
3.6.3 Inhoud van het toezicht 
 
3.6.3.1  Goedkeuring van operationele- en financiële doelstellingen en de strategie 
 
Zoals gebruikelijk binnen De Vooruitgang heeft het Bestuur het volgende aan de Raad van Toezicht 
gepresenteerd: 
(a) de operationele en financiële doelstellingen van De Vooruitgang zoals opgenomen in de 
meerjarenbegroting en het activiteitenplan, en (b) de strategie gericht op verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Prestatie-indicatoren voor het meten van de geleverde prestaties zijn 
geïmplementeerd. De meting vindt jaarlijks plaats door de externe accountant. 
 
De operationele en financiële doelstellingen van De Vooruitgang worden neergelegd in de financiële 
meerjarenbegroting. Het Bestuur bepaalt het kader en de voornaamste doelstellingen van de 
begroting. De begroting wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht, die 
de begroting 2009 in zijn vergadering van 10 december 2008 heeft goedgekeurd. De doelstellingen 
van De Vooruitgang zijn erop gericht om maximaal maatschappelijk rendement te behalen onder de 
randvoorwaarde van financiële continuïteit. 
 
 
3.6.3.2 Interne risicobeheersing en controlesystemen 
 
De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de verklaring inzake risicobeheersings- en 
controlesystemen van het Bestuur, opgenomen in dit jaarverslag op pagina 49. De Raad van Toezicht 
heeft gedurende het verslagjaar regelmatig met het Bestuur gesproken over de kwaliteit van 
risicobeheersing, de genoemde aandachtspunten in de financiële verslaglegging en beheersing van 
andere risico‟s. In 2007 is als interne beheersingssysteem gekozen voor het zogenoemde 
stoplichtmodel. Door de directeur is in 2008 in samenwerking met het Bestuur voor alle activiteiten 
van De Vooruitgang een risico-analyse gemaakt die door het jaar heen actueel wordt gehouden. 
Daardoor kan de mate van risico‟s en de aandacht voor elk risico worden gemeten en bijgehouden, 
zodat tijdig kan worden gehandeld voordat risico‟s werkelijkheid worden en schade veroorzaken. 
 
 
3.6.3.3 Financiële continuïteit 
 
Jaarlijks wordt in overleg tussen de Raad van Toezicht en Bestuur beoordeeld in hoeverre het 
voorgenomen beleid dient te worden bijgesteld om te voldoen aan in samenhang met het Bestuur 
benoemde kengetallen (zie jaarverslag pagina 94). 
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3.6.3.4 Volkshuisvestelijke opgaven 
 
Ter zake van de kwaliteit van het woningbezit is wederom stilgestaan bij het duurzaam bouwen, 
ecologische voorzieningen, energiebesparingen en aspecten van flexibel bouwen en domotica. De 
meerjarenonderhoudsbegroting is mede hierop gebaseerd. 
 
 
3.6.3.5 Verbindingen 
 
De Vooruitgang kent momenteel geen verbindingen. Verbindingen worden indien gewenst 
aangegaan vanuit een afwegingskader waarin fiscale, operationele en aspecten van risicobeheer zijn 
opgenomen. 
 
 
3.6.3.6 Toezichtkader 
 
Het toezichtkader wordt gevormd door het activiteitenplan en de meerjarenbegroting. In 2007 zijn 
door het Bestuur meer bevoegdheden gedelegeerd aan de directeur, hetgeen is vastgelegd in een 
directiestatuut. In 2008 is het directiestatuut geëvalueerd. 
 
 
3.6.3.7  Interne informatievoorziening 
 
De periodieke verslaggeving vindt op basis van een cyclus van vier maanden plaats en is gebaseerd op 
het bewaken van de financiële en volkshuisvestelijke koers van De Vooruitgang. In 2009 is nog meer 
gestuurd op waarde en kasstromen. Naast het sturen op waarde en kasstromen stelt De Vooruitgang 
met ingang van 2008 als toetsingsinstrument voor de financiële slagkracht van De Vooruitgang drie 
keer in het jaar een kasstroomanalyse op. 
 
 
3.6.4 Verantwoording 
 
3.6.4.1 Activiteiten van de Raad van Toezicht 
 
In totaal heeft de Raad van Toezicht in 2009 dertien maal vergaderd. Bij vier vergaderingen waren het 
Bestuur en directeur aanwezig. Vaste onderwerpen op de agenda waren: Governance Code, 
belangrijke investeringen, de meerjarenplanning, de begroting over 2010, de periodieke rapportages, 
het geldmiddelenbeheer, fiscaliteit, externe verslaggeving en het strategische beleid. In de 
vergadering waarin de jaarrekening 2008 werd vastgesteld was de accountant aanwezig.  
 
In 2009 heeft De Vooruitgang afscheid genomen van de voorzitter van het Bestuur. De Raad van 
Toezicht dankt hem voor zijn inzet voor De Vooruitgang. 
 
In 2009 heeft de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter van het Bestuur benoemd. De Raad van 
Toezicht heeft een open wervingsprocedure (met advertentie) gehouden om deze functie in te vullen. 
Aangezien er op deze advertentie in het geheel geen kandidaten reflecteerden, heeft de Raad de zijns 
inziens beste kandidaat aangezocht die is gekozen uit een bundeling van vooraf door elk lid van de 
Raad opgestelde lijsten van mogelijke kandidaten. 
 
In 2009 is een arbeidsovereenkomst aangegaan met de nieuwe voorzitter van het Bestuur.  
 
In 2009 is besloten dat De Vooruitgang zal overgaan van een zogenoemd drielagenmodel (Raad van 
Toezicht-Bestuur-Directeur) naar een zogenoemd tweelagenmodel (Raad van 
Toezicht/Directeur/Bestuurder). 
 
In 2009 is een functioneringsgesprek gevoerd met het Bestuur als collectief. 
 
Voorts is met het Bestuur wederom van gedachten gewisseld over de opzet en werking van het 
interne beheersingssysteem en het aanbestedingsbeleid. Dit wordt in 2010 gecontinueerd. Uitgebreid 
is stilgestaan bij het onderkende risicoprofiel van de corporatie en de wijze waarop risicobeheersing is 
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vormgegeven. 
Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is de Governance Code inmiddels geheel geïmplementeerd 
en staat voor 2010 een visitatie gepland. 
 
De Vooruitgang kent geen OR vanwege het relatief kleine personeelsbestand. Volendam is een 
relatief kleine gemeenschap. De leden van de Raad van Toezicht zijn bekend bij de medewerkers en 
de medewerkers weten hen te vinden als het personeelsbeleid hen daartoe noopt. In 2009 is 
inmiddels op voorspraak van de medewerkers een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De Raad 
ontvangt periodiek de activiteitenplanning van de medewerkers. 
 
De twee huurderszetels van de Raad van Toezicht zijn niet ingevuld. Belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd om te solliciteren voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Op de site van De 
Vooruitgang is de procedure beschreven op grond waarvan belangstellenden kunnen solliciteren. De 
vorming van een wooncommissie is inmiddels in gang gezet. De Vooruitgang wordt daarin bijgestaan 
door de Woonbond. 
 
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het verslag van de klachtencommissie in de zin van 
artikel 16 BBSH. Het verslag staat beschreven op pagina 13 van het bestuursverslag. 
 
 
3.6.5 Samenstelling Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zeven leden die primair voor een periode van vier jaar 
worden benoemd en die voor een volgende zittingstermijn van vier jaar kunnen worden herbenoemd, 
en onder bijzondere omstandigheden voor nog een termijn van vier jaar. De selectie van de leden van 
de Raad van Toezicht is gebaseerd op de in het reglement van de Raad van Toezicht omschreven 
profielschets. De heer C.J.M. Schilder treedt op als voorzitter en de heer C.N. Koning als vice-
voorzitter en secretaris.  
 
Een aantal (materiële) besluiten van het Bestuur, zoals vastgelegd in de Statuten en in het reglement 
van de Raad van Toezicht, is tevens onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
Toezicht. 
 
Zoals voorzien in de statuten ontvangt geen enkel lid van de Raad van Toezicht een bezoldiging die 
gekoppeld is aan de financiële prestaties van De Vooruitgang. 
 
Lid Raad  M / V Geboorte- Benoemd/ Zittings- Expertise Hoofdfunctie of 

van Toezicht   jaar Herbenoemd periode tot  nevenfunctie 

       

Mr. Drs. C.J.M. Schilder M 1960 2006/2010 2014  Financiën,  Fiscalist Loyens & Loeff 

     

 Juridische    
 zaken en  
 fiscaliteit  

       

C.N. Koning * M 1945 2004/2008 2012 
 Sociale en 
huurzaken Oud Hoofd Burgerzaken 

             

C.S.P.M. Veerman M 1964 2004/2008 2012  Bouwzaken  Bedrijfsleider Van Dijk  

      Bouw Volendam 

             

J.C.M. Bond M 1947 2004/2006 2010  Juridische  Notarisklerk 

      zaken  

           

H.C.J. Bond M 1967 2006/2010 2014  Volkshuis- Makelaar/directeur  

      vesting Hoekstra & Van Eck 
 
* De heer C.N. Koning is op 26 mei 2010 overleden. 
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3.6.5.1  Reglement 
 
De Raad van Toezicht maakt gebruik van een reglement als basis voor het eigen functioneren en de 
relatie met het Bestuur. Dit reglement is aangenomen op 21 december 2006, gewijzigd vastgesteld op 
27 oktober 2008 en is geplaatst op de website van De Vooruitgang (www.devooruitgang.com).  
 
 
3.6.5.2  Benoemingen 2009 
 
In 2009 hebben geen (her)benoemingen plaatsgevonden. 

 
Krachtens artikel 17 lid 2 van de huidige statuten bestaat de Raad van Toezicht uit tenminste vijf en 
ten hoogste zeven personen.  

 
Op 21 december 2006 heeft de Raad van Toezicht besloten om de periodieke aftredens in het vervolg 
per 1 juli van enig jaar te laten plaatsvinden zodat aftredende leden nog betrokken worden bij de 
vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. 
 
 
3.6.5.3  Bezoldiging 2009 
 
In 2009 bedroeg de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht € 2.245 per lid. Voor de 
individuele bezoldiging wordt verwezen naar blz. 81 van de jaarrekening. 
 
 
3.6.6 Werving en selectie 
 
3.6.6.1 Profiel 
 
In het reglement van de Raad van Toezicht is een profiel opgenomen waarin de gewenste 
deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht worden geschetst. Hiervan is 
gebruik gemaakt gedurende het selectieproces van alle kandidaten voor het lidmaatschap van de 
Raad van Toezicht. De heer C.J.M. Schilder kan als financiële deskundige worden beschouwd. Tevens 
zijn er enkele leden met een volkshuisvestelijke en/of sociaal maatschappelijke en/of bouwkundige 
achtergrond. De profielschets is opgenomen op de website van De Vooruitgang. De Raad van Toezicht 
is van mening dat alle relevante deskundigheden zijn vertegenwoordigd. 
 
 
3.6.6.2 Zelfevaluatie 
 
De Raad van Toezicht heeft 20 en 21 maart 2009 zonder het Bestuur het eigen functioneren 
besproken, en dat van de individuele leden van de Raad van Toezicht. Deze zelfevaluatie vond plaats 
onder leiding van een onafhankelijke deskundige van Atrivé. 
 
De Raad van Toezicht kwam tot de conclusie dat het functioneren voldoet aan de eisen die door de 
samenleving worden gesteld en dat de samenstelling relatief evenwichtig is. 
 
De Raad van Toezicht besprak eveneens het functioneren van het Bestuur als college en het 
functioneren van de individuele leden van het Bestuur en kwam tot de conclusie dat het Bestuur 
functioneert conform de eisen die de Raad aan het Bestuur stelt. 
 
 
3.6.7 Integriteit 
 
3.6.7.1 Tegenstrijdige belangen 
 
De zakelijke gedragscode (integriteitscode) van De Vooruitgang verbiedt medewerkers, leden van het 
Bestuur en leden van de Raad van Toezicht geschenken van commerciële waarde voor zichzelf of voor 
hun familieleden aan te nemen, om voordelen te bieden aan derden ten nadele van de onderneming, 
of om te profiteren van zakelijke opportuniteiten die De Vooruitgang. In 2008 is de integriteitscode op 
schrift gesteld en op de website geplaatst. 
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3.6.7.2 Leningen of garanties 
 
De Vooruitgang heeft als beleid geen leningen of garanties te verlenen aan leden van de Raad van 
Toezicht, de leden van het Bestuur en de medewerkers. 
 
  
3.6.7.3 Klokkenluiderregeling 
 

De Vooruitgang heeft in 2008 een klokkenluiderregeling ingevoerd en op de website geplaatst. 
 
 
3.6.7.4 Onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht 
  
Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de stichting. Er bestaan geen 
overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is of was in het verleden in dienst van 
De Vooruitgang, onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers van De 
Vooruitgang. Geen van de leden van de Raad van Toezicht verleent andere diensten dan die welke 
voortvloeien uit zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht of onderhoudt banden met De 
Vooruitgang, hetzij direct, hetzij indirect, buiten zijn toezichtsfunctie. De schoonouders van de heer 
C.J.M. Schilder zijn huurders van De Vooruitgang. 
 
 
3.6.8 Commissies 
 
3.6.8.1 Commissies 
 
Gezien de omvang van De Vooruitgang wordt het door de Raad van Toezicht niet opportuun geacht 
afzonderlijke commissies in te stellen. Buitendien kent de Raad van Toezicht materieel vijf leden. 
 
 
3.6.8.2  Bezoldigingsbeleid Bestuur geldend vanaf het jaar 2009  (Renumeratierapport) 
 
De bezoldiging van het Bestuur bestond in het jaar 2009 uit de volgende bestanddelen: een vast 
bedrag van € 983,00 per maand per lid. Hierbij kwam nog een toeslag van 6,9% in verband met de 
Zorgverzekeringswet. 
 
De bezoldiging per bestuurslid ligt lager dan de franchise welke van toepassing is op het 
ouderdomspensioen. Hierdoor wordt er geen ouderdomspensioen opgebouwd. 
 
Wel is er een vroegpensioen (indien geboren voor 1 januari 1950) en een overgangsregeling 
vroegpensioen van toepassing. Het werkgeversaandeel in de premies bedraagt respectievelijk 6,4% 
en 4,7% van het pensioengevend loon.  
 
 
3.6.9 Tenslotte 
 
De Vooruitgang heeft zich in 2009 wederom geprofileerd als een maatschappelijke onderneming met 
oog voor de belangen van het brede spectrum van wonen, zorg en welzijn. De Raad heeft grote 
waardering voor de in 2009 bereikte resultaten en spreekt hiervoor zijn erkentelijkheid uit naar het 
Bestuur en alle medewerkers. De organisatie staat midden in de maatschappij en ziet uit dien hoofde 
veel op zich afkomen, dit naast de reguliere werkzaamheden en de veel tijd vergende 
vastgoedprojecten. De Raad van Toezicht is van mening dat de corporatie zich uitstekend kwijt van de 
aan haar gestelde taken. 
 

 
Volendam, 20 mei 2010 
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4.   VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 2009 
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4.1 Het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van woongelegenheden  
      en onroerende  aanhorighedening 
 
Nieuwbouw 
 

In het verslagjaar is in samenwerking met de gemeente Edam-Volendam gewerkt aan diverse 
nieuwbouwprojecten. In 2009 is een nieuwbouwproject van 42 appartementen aan de Wester Ven 
opgeleverd. Daarnaast was in de verslagperiode een drietal projecten in ontwikkeling en is een aantal 
initiatieven nader onderzocht. 
Onderstaand volgt een overzicht van de opgeleverde nieuwbouwprojecten en de projecten in 
ontwikkeling. 
 
42 appartementen aan de Wester Ven 
Op 12 oktober 2006 is De Vooruitgang door de gemeente Edam-Volendam benaderd met het verzoek 
mee te werken aan een nieuwbouwplan rond de Harlingenlaan. Bestuur en Raad van Toezicht 
hebben hier destijds mee ingestemd. Het bestaande complex van De Vooruitgang is gesloopt en aan 
de overkant van de Harlingenlaan is een nieuw complex gerealiseerd met 42 appartementen en een 
recreatieruimte. 
De gemeente Edam-Volendam heeft op de plaats van het oude complex en het naastgelegen 
handbalveld 58 grond-gebonden woningen ontwikkeld voor starters.  
 
Op 4 april 2009 is het complex van 42 appartementen officieel in gebruik genomen door de 
burgemeester van de gemeente Edam-Volendam, de heer W.J.F.M. van Beek. 
De eerste paal voor dit project is geslagen op 8 februari 2008 door mevrouw mr. M.A.J. Kes, 
wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 
 

 
 
De oplevering van de appartementen aan de huurders heeft op 8 april 2009 plaatsgevonden.  
Van de 42 appartementen zijn 21 appartementen bestemd voor senioren en 21 appartementen voor 
jongeren. 
 
17 appartementen aan het Siriusplein 
In maart 2004 is de voormalige school „de Blokkendoos‟ onder de slopershamer gegaan. 
De Vooruitgang heeft in april 2004 een architect opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een plan 
voor deze locatie. Aan de hand van de bevindingen van de Raadsleden heeft het college van 
Burgemeester & Wethouders van de gemeente Edam-Volendam aangegeven dat zij het plan voor 
deze locatie te massaal vond. De Vooruitgang mocht bij de gemeente Edam-Volendam met een 
voorstel komen voor een nieuw kleinschaliger bouwplan aanleunend aan het bestaande complex van 
De Vooruitgang aan het Siriusplein. Het bestaande complex zal hierdoor een facelift krijgen. 
 

Verslaglegging 2009 28



   
Verslaglegging 2009  29 

 
 
 
Ondanks de positieve sfeer tijdens de presentatie van het nieuwe plan heeft een aantal omwonenden 
bezwaren ingediend tegen het voorgenomen plan. 
De hoorzitting vanwege de bezwaren van omwonenden heeft op 28 augustus 2007 plaatsgevonden. 
De bezwaren zijn door de bezwarencommissie ongegrond verklaard.  
Omwonenden hebben formeel bezwaar ingediend tegen het kappen van de bomen in de nabijheid 
van het bouwplan. De hoorzitting hiervoor heeft plaatsgevonden op 9 april 2008. De bezwaren zijn  
ongegrond verklaard.  
In april 2008 heeft het de gemeente Edam-Volendam de bouwvergunning voor het project afgegeven. 
Tegen deze bouwvergunning is bezwaar ingediend door de omwonenden. Op 14 mei 2008 heeft 
hierover een hoorzitting plaatsgevonden. De bezwaren zijn ongegrond verklaard. 
De omwonenden hebben op 21 augustus 2008 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank te 
Haarlem. De rechtszitting heeft op 26 maart 2009 plaatsgevonden. De rechter heeft het beroep 
ongegrond verklaard. Vervolgens zijn de omwonenden in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. 
Op 3 februari 2010 is het aangespannen hoger beroep, voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard 
door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
In de maanden april en mei 2010 heeft De Vooruitgang onderhandelingen gevoerd met de aannemer. 
De verwachting is dat de bouw van het project nog voor de zomervakantie 2010 van start zal gaan. 
 
Woonzorgcentrum Sint Nicolaashof 
De Vooruitgang zal geen partij zijn bij de nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Sint Nicolaashof. 
Vanaf 2004 is De Vooruitgang als beoogd partner betrokken geweest bij de nieuwbouwplannen. 
 
De Zorgcirkel heeft in 2004 het initiatief genomen om de zorgvoorzieningen en verblijfplaatsen in de 
Oude Kom te Volendam, op en rondom de locatie van de huidige Sint Nicolaashof en de Gouwzee, te 
herontwikkelen vanwege de functionele en technische veroudering van de gebouwen. 
Bestuur en Raad van Toezicht van De Vooruitgang hebben hierbij, vanwege het maatschappelijk 
belang voor de gemeenschap van Volendam, aangegeven dat zij bereid waren onrendabel te 
investeren in de nieuwbouw. 
 
In september 2009 heeft De Zorgcirkel een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële haalbaarheid 
van het in eigen beheer uitvoeren van het nieuwbouwplan Sint Nicolaashof. Op basis van de 
resultaten heeft De Zorgcirkel besloten op en rondom het huidige Sint Nicolaashof de nieuwbouw zelf 
te ontwikkelen. 
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84 appartementen en 3 eengezinswoningen aan de Julianaweg, Kielstraat en Zwaardstraat 
De woningen aan de Julianaweg, Kielstraat en Zwaardstraat verkeren technisch in slechte staat.  
Om deze reden heeft De Vooruitgang besloten op deze plek vervangende nieuwbouw te realiseren.  
 

 
 
 
In totaal zullen 39 woningen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. 
 
Het nieuwbouwprogramma bestaat uit drie eengezinswoningen en 84 appartementen, in totaal 87 
wooneenheden. Binnen het plan zal een aantal woningen als zorgwoningen worden aangemerkt. 
Hiervoor zal de samenwerking worden gezocht met een zorgpartij. 
 
De gemeente Edam-Volendam heeft De Vooruitgang geadviseerd een postzegelbestemmingsplan-
procedure te volgen. In verband met het risico dat De Vooruitgang bij het volgen van een 
zogenaamde artikel 19 lid 2 procedure onder de oude wetgeving in een later stadium in een 
bezwaarprocedure alsnog zal worden terugverwezen, verdient een postzegelbestemmingsplan de 
voorkeur. De Vooruitgang heeft dit advies overgenomen. 
In de maand januari 2010 heeft De Vooruitgang in samenwerking met Brink Groep een aantal 
varianten bestudeerd waarbij sprake was van bovengronds parkeren. Bij nadere bestudering bleek er 
geen elegante oplossing te zijn voor bovengronds parkeren. Bestuur en organisatie zijn in het eerste 
kwartaal 2010 aan de slag gegaan om de mogelijkheden te onderzoeken om de investering te 
verlagen, waarbij de ondergrondse parkeergarage behouden blijft. 
 
Op 27 april 2010 is De Vooruitgang op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke 
ordening een koop-/realisatieovereenkomst “Julianaweg/Kielstraat/Zwaardstraat” aangegaan met 
de gemeente Edam-Volendam. 
De koop- /realisatieovereenkomst is een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wet 
ruimtelijke ordening. 
 
In mei 2010 is gestart met de sloop van vier eengezinswoningen in de Zwaardstraat. Op de 
vrijgekomen plaatsen worden twee eengezinswoningen gebouwd. Deze woningen dienen ter 
compensatie van twee woningen die door De Vooruitgang worden overgenomen van 
eigenwoningbezitters die momenteel gevestigd zijn binnen het plangebied. 
De start van het totale bouwplan staat gepland voor medio 2011. 
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Bezit 
De Vooruitgang had per 31 december 2009 1.089 wooneenheden in beheer. 
 
Verkrijging in eigendom 
In het verslagjaar is geen nieuwbouw van woningen aanbesteed waarvan de verkrijgingprijs meer 
dan of gelijk is aan € 200.000,-. 
 
Aankoop 
In het verslagjaar 2009 zijn geen woningen of panden aangekocht. 
 
Sloop 
In 2009 zijn er 21 wooneenheden aan de Harlingenlaan gesloopt. 
 
Bezwaren van onroerende zaken 
Er zijn geen wooneenheden met hypotheek bezwaard. 
 
Verdeling woningbezit naar huurklassen 
De verdeling van het woningbezit naar soorten en huurklassen laat eind 2009 het volgende beeld zien 
ten opzichte van eind 2008: 
 

  Goedkoop Betaalbaar Duur     
Huurklassen tot Tot 357,37/ 348,99/ > > Totaal 
  € 357,37 € 348,99 € 548,18 € 535,33 € 548,18 € 535,33     
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
                 
Eengezinswoningen 28 31 327 326 3 1 358 358 
Flats 284 332 261 202 44 34 589 568 
Kl. eengezinswoningen 9 9 37 37 0 0 46 46 
Aanleunwoningen 5 5 91 91 0 0 96 96 
                 

Totaal 326 377 716 656 47 35 1089 1068 
 
Voor de kwalificaties goedkoop, betaalbaar en duur wordt uitgegaan van de kwaliteitskortingsgrens 
en de hoogste aftoppingsgrens, die worden gehanteerd door het WSW en het Centraal Fonds. 
 
Eind 2009 waren 326 woningen “goedkoop”, oftewel 29,9% van het totale bezit. (2008: 377 = 35,3%). 
Eind 2009 waren 47 woningen “duur”. Dit was 4,3% van het totale bezit. (2008: 35 = 3,3%).  
 
Grafisch weergegeven geeft dit het volgende beeld. 
Verdeling woningbezit naar huurklassen.  
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Leeftijd woningbezit 
 
 
Verdeling van de woningen naar bouwjaar en woningtypen: 
 

 
 
Bouwjaar  Aantal  Percentage   Woningtypen                        Aantal
    
1945 t/m 1967    199       18,3      Eengezinswoningen        358 
1968 t/m 1974      83         7,6      Flats    589 
1975 t/m 1987    387       35,5      Kl. eengezinswoningen         46 
1988 en later    420       38,6      Aanleunwoningen                96 
   1089     100,0                 1089 
 
 

 
 
De bestaande voorraad bevindt zich binnen het statutair vastgestelde werkgebied. 
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Het in stand houden en verbeteren van woningen 
 

Algemeen 
De Vooruitgang heeft een gedifferentieerd woningbezit.  
Een van de belangrijkste taken van De Vooruitgang is de instandhouding van de woningvoorraad door 
het goed uitvoeren van het onderhoud. Het inspelen op bewonerswensen en het bieden van 
keuzemogelijkheden zijn belangrijke aspecten van het onderhoudsbeleid. 
Door het bieden van keuzes krijgen onze huurders meer mogelijkheden om hun woning volgens 
specifieke woonwensen in te richten. Hierdoor ontstaat een grotere klanttevredenheid. 
Het verbeteren van de kwaliteit van het woningbezit gebeurt niet alleen om de veroudering tegen te 
gaan, maar ook om de woningen woontechnisch aan de eisen van deze tijd aan te passen. 
Regelmatig vinden deze aanpassingen plaats bij mutaties. 
 
Het onderhoudsbeleid heeft een nauwe relatie met plannen op het terrein van herstructurering, 
modernisering en groot onderhoud. De labeling van de verschillende delen van het woningbezit is 
daarom ook bepalend voor de wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd. 
 
Klachtenonderhoud 
In het verslagjaar 2009 is een bedrag van € 164.500,- uitgegeven aan klachtenonderhoud. 
In 2008 bedroeg dit € 147.900,-.  
 
Mutatiekosten 
Het aantal mutaties lag in 2009 op 71 (2008: 65). 
De mutatiekosten bedroegen in 2009 € 290.000,- (2008: € 122.500,-). 
 
De mutatiekosten zijn aanzienlijk hoger dan in het voorgaand jaar doordat er meer en met name 
duurdere mutaties zijn geweest. Het ging hier om een aantal eengezinswoningen waarvan de huur voor 
de eerste keer sinds de bouw van de woningen (20/30 jaar geleden) werd opgezegd. Het ging om een 
groter aantal dan verwacht en de kosten per woning waren hoger dan begroot. 
 
Planmatig cyclisch onderhoud 
Uitgangspunt van de meerjarenonderhoudsplanning is een complexmatige aanpak van het planmatig 
onderhoud. Hierdoor is de uitvoering beheersbaar en kan kostenbesparend worden gewerkt. 
 
In 2009 zijn de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: 
 
- complex 8, 12, 31, 36 aanrechtblokken incl. bovenkasten vernieuwd. Tegelwerk 

vernieuwd in douche, keuken en toilet. 
- complex 27 boeiboorden en daktrimmen vernieuwd. 
- complex 28 dakramen vervangen.   
- complex 39                                 dilatatievoegen galerijplaten vernieuwd, en betontrappen  

opnieuw behandeld.  
- complex 43, 44, 45 mechanische ventilatie gereinigd.  
 
Voorts is in diverse complexen schilderwerk uitgevoerd en zijn de daarmee samenhangende 
kitvoegen van de kozijnaansluitingen vernieuwd. 
 
Een bedrag van € 304.600,- (2008: € 145.800,-) is besteed aan onvoorziene uitgaven, zoals 
achterstallig onderhoud, vervanging rioleringen en radiatoren. 
 
50% van de mutatiekosten wordt geboekt als achterstallig onderhoud. Dit bedrag is aanzienlijk hoger 
dan voorgaand jaar. (Zie voorgaande alinea) 
 
Woningverbeteringprojecten 
Als een huurder een bepaalde voorziening wil laten aanbrengen, bijvoorbeeld glasisolatie of centrale 
verwarming, dan wordt een kostendekkende huurverhoging doorberekend. In 2009 is hiertoe een 
bedrag van € 45.541,- (2008: € 21.330,-) geactiveerd. 
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Overig onderhoud 
Het groenonderhoud van de in eigendom zijnde percelen onbebouwde grond wordt uitbesteed en 
komt geheel ten laste van De Vooruitgang. In 2009 werd uitgegeven € 13.526,- (2008: € 13.124,-). 
Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de liften, toegangsdeuren enz.; in 2009 is hieraan besteed: 
€ 70.342,- (2008: € 67.625,-). 
Ook het schoonhouden en de energiekosten van de algemene ruimten komen voor rekening van  
De Vooruitgang; in 2009 is hieraan besteed € 48.802,- en € 44.611,- (2008: € 42.171,- en € 31.050,-). 
 
De voorgevels van flats in een aantal complexen worden normaliter jaarlijks gereinigd. In 2009 is dit  
niet gebeurd. Dit zal worden uitgevoerd in 2010 (2008: € 3.956,-). 
 
Inzake ongediertebestrijding is er in 2009 € 23.934,- aan kosten gemaakt (2008: € 22.935,-). 
 
Energetische maatregelen 
 

Vervanging cv-installaties 
In het kader van de energiebesparing, milieubescherming en ter verlaging van de woonlasten voor de 
huurder worden voortaan na verstrijken van de technische levensduur de conventionele cv-ketels 
vervangen door combi-HR-ketels. In het jaar 2009 zijn 83 cv-ketels vervangen (2008: 16). 
De kosten hiervan bedroegen € 184.521,- (2008: € 38.568,-) 
 
Met ingang van 1 januari 2009 is voor woningcorporaties het energieprestatie-certificaat verplicht bij 
de verhuur van woningen. Begin 2008 heeft De Vooruitgang opdracht gegeven aan een bedrijf dat is 
gespecialiseerd in het uitvoeren van energieprestatie-adviezen. In april 2008 zijn alle opnames 
afgerond. De aanpassingen welke na de opnames zijn uitgevoerd zijn in 2009 verwerkt. 
 
Per ultimo 2009 geeft dit het volgende beeld:   

        
Aantal 

 
In %  

Zeer energiezuinig 
     

Woningen 
 

           A  0,71 - 1,05   
      

146 
 

14% 

           B  1,06 - 1,30   
      

156 
 

14% 

           C  1,31 - 1,60     
     

273 
 

25% 

           D  1,61 - 2,00       
    

291 
 

27% 

           E  2,01 - 2,40         
   

86 
 

8% 

           F  2,41 - 2,90           
  

80 
 

7% 

           G  >= 2,91             
 

57 
 

5% 

           zeer energieonzuinig 
     

1.089 
 

100% 

           Het beleid is er op gericht een verbetering door te voeren in de index. Ultimo 2009 bezit  
De Vooruitgang 575 woningen met een groen label ofwel 53% van het totale bezit. 
De gemiddelde index van alle woningen bedraagt 1,66 ofwel (gemiddeld) label D.  
Gezien de geplande investeringen voor de komende jaren verwachten wij dat binnen 1 à 2 jaar de 
gemiddelde index voor alle woningen zal verbeteren naar (gemiddeld) label C.  
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4.2 Leefbaarheid 
 
De Vooruitgang definieert leefbaarheid als “de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de 
voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld”.  
Dit betreft dus zowel fysieke als sociale aspecten. Als afbakening geldt dat wij onder “de mens” 
primair de huurder verstaan, en onder “de leefomgeving” de wijken, buurten en complexen waarin 
onze huurders wonen. 
 
Leefbaarheid heeft te maken met de gevoelswaarde van het wonen. Zonder een leefbare buurt zijn 
woningen niet aantrekkelijk. Leefbaarheid bevordert de verhuurbaarheid en het woonplezier van 
mensen en is een zaak van bewoners, verhuurder en gemeente. Als sociale verhuurder heeft De 
Vooruitgang hierin een duidelijke verantwoordelijkheid. 
 
De Vooruitgang hecht veel waarde aan de uitstraling van de woonomgeving. Het kwaliteitsbeleid 
speelt hierop in. De nieuwbouwprojecten geven de wijken een totaal nieuwe uitstraling. Belangrijke 
voorbeelden hierin zijn de nieuwbouwprojecten aan de Saturnusstraat en de Wester Ven. De 
uitstraling van deze wijken is compleet veranderd, hetgeen tot grote tevredenheid van de bewoners 
en omwonenden heeft geleid. 
 
In maart 2009 is een woonconsulente aangesteld. Eén van haar taken is het uitvoeren van het 
overlastbeleid. In juli 2009 is het overlastbeleid vastgesteld. De woonconsulente heeft ongeveer 20 
overlastzaken in behandeling genomen. Zes van deze zaken hadden betrekking op een burenruzie. Bij 
twee van deze zaken heeft een bemiddelingsgesprek plaatsgevonden. Drie overlastzaken zijn 
ingebracht bij het HomeTeamoverleg van de gemeente Edam-Volendam. 
In dit overleg worden specifieke situaties (overlast en sociale problematiek) besproken door 
woningcorporaties, gemeente Edam-Volendam, politie en maatschappelijke instellingen. 
Bij één overlastzaak is een gesprek aangegaan met alle bewoners van het betreffende complex. 
 
Het leefbaarheidsbeleid was per einde 2009 nog niet vastgelegd. Deze actie stond voor 2010 
ingepland en is inmiddels gerealiseerd.  
 
 
Lokale opgave 
 
De aansluiting van het leefbaarheid- en overlastbeleid bij de lokale opgave zal in 2010 worden  
verankerd door prestatie-afspraken met de gemeente Edam-Volendam en collega corporatie “De  
Wooncompagnie”. Momenteel monitort De Vooruitgang de lokale opgave inzake leefbaarheid met  
name in dialoog met stakeholders. Met de gemeente Edam-Volendam vindt vier keer per jaar 
bestuurlijk overleg plaats. De woonconsulente neemt deel aan het ´Hometeam-overleg‟, waarin 
specifieke situaties (overlast en sociale problematiek) worden besproken door corporaties, gemeente, 
politie en maatschappelijke instellingen. Met de huurdersorganisatie in oprichting is drie keer 
overleg gevoerd. 
 
 
Nieuwbouw en onderhoud 
 
Bij nieuwbouw hanteren wij hoge normen voor wat betreft geluidsisolatie en wordt waar nodig 
rekening gehouden met de infrastructuur voor domotica. In 2009 hebben wij ook geïnvesteerd in de 
leefbaarheid in en rondom het bestaande bezit door fysieke maatregelen.  
 
Bij de aanleunwoningen van het complex Sint Nicolaashof / Sint Gerardusstraat zijn de 
cilinders uit veiligheidsoverwegingen vervangen. Er is gekozen voor een elektronisch systeem met  
knopcilinders. Daarnaast is de recreatieruimte in complex Wester Ven voor rekening van De 
Vooruitgang ingericht.  
Bij het complex Roerstraat zijn achterpuien aangepast, waardoor gebruik van een gezamenlijke  
groenvoorziening beter mogelijk is geworden. Om veiligheidsredenen zijn bestaande  
gaskooktoestellen in de aanleunwoningen vervangen door installaties voor elektrisch koken.  
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Huurprijsbeleid 
 
De huur van De Vooruitgang ligt gemiddeld op 67,2% van de maximaal redelijke huur. 
Het huurprijsbeleid is primair bedoeld om de bereikbaarheid voor de doelgroepen te garanderen,  
maar daarnaast kan een keuze worden gemaakt om de streefhuren vanuit de sociale taakopvatting  
laag te houden. Momenteel heeft De Vooruitgang het huurprijsbeleid in heroverweging. 
 
 
Toewijzing, verhuur en beheer 
 
Bij de toewijzing van woningen wordt zorgvuldig omgegaan met toewijzing van woningen aan  
–naar verwachting- probleemhuurders. 
In daarvoor in aanmerking komende situaties wordt woningtoewijzing geweigerd. De Vooruitgang 
beseft terdege dat weigering geen afdoende oplossing is en op gespannen voet kan komen te staan 
met haar taak en de van toepassing zijnde regels.  
 
De Vooruitgang zou graag participeren in nieuwbouw van wooneenheden die meer doen denken aan 
appartementen waar onder toezicht kan worden gewoond en waarbij een vorm van goed gedrag als 
voorwaarde geldt om in aanmerking te komen voor een woning. 
De Wooncompagnie huldigt hetzelfde standpunt. Helaas is de gemeente Edam-Volendam tot nu  
toe een andere mening toegedaan. 
 
In de in 2009 opgestelde concept prestatie-afspraken is als actie het ontwikkelen van een 2e-
kansbeleid benoemd (in samenwerking met De Wooncompagnie en de gemeente Edam-Volendam). 
 
 
Begroting 
 
Niet alle investeringen worden in het jaarverslag als „leefbaarheid‟ geregistreerd. In 2009 is  
€ 277.324,- geïnvesteerd in leefbaarheid.  
 
Het expliciet zichtbaar maken van de kosten, ter bevordering van de leefbaarheid is niet altijd goed 
mogelijk. Dit komt omdat deze kosten verweven zijn met kosten van (dagelijks) onderhoud en (dan) 
ook daaronder worden verantwoord. 
In 2009 zijn regelmatig dergelijke combinatieactiviteiten uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan 
groenonderhoud, reinigen voorgevels flats, straatwerkzaamheden, schoonhouden 
gemeenschappelijke hallen, onderhoud algemene verlichting, inrichten van recreatieruimten, 
plaatsen van kunst. 
Bij het project 42 woningen aan de Wester Ven is tijdens de opening een kunstwerk van mevrouw J. 
van Baarsen geplaatst. Het kunstwerk heeft als titel „het Wester Ventje‟. 
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4.3 Wonen en zorg 
 
Van toegelaten instellingen wordt op grond van artikel 12B van het BBSH verwacht dat zij bijdragen 
aan de huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven.  
Ten eerste door het bouwen en exploiteren van specifiek voor deze groepen geschikte woongelegen-
heden. Daarnaast wordt ook verwacht dat toegelaten instellingen een bijdrage leveren aan de 
totstandkoming van arrangementen met betrekking tot wonen, zorg- en dienstverlening om het 
zelfstandig wonen te bevorderen. Ten slotte kunnen toegelaten instellingen een bemiddelende rol 
vervullen voor bewoners met betrekking tot zorg- en dienstverlening.   
 
Aan deze inspanningsverplichting wordt door De Vooruitgang invulling gegeven. 
 
In 2009 is in opdracht van de gemeente Edam-Volendam een rapport opgesteld (Analyse vraag en 
aanbod zorgvoorzieningen Edam-Volendam). Mede dankzij dit rapport is er goed zicht op de huidige en 
toekomstige vraag en aanbod naar woon- en zorgvoorzieningen voor senioren en overige bijzondere 
doelgroepen in de gemeente Edam-Volendam. 
 
De Vooruitgang investeert in de ontwikkeling van nieuwe woonvormen op het terrein van wonen en 
zorg. 
 
De nieuwbouwprojecten kwamen in dit verslag reeds uitgebreid aan de orde; hieruit blijkt dat  
De Vooruitgang in verschillende woonkernen woonzorgwoningen ontwikkelt in samenwerking met 
zorgaanbieders. 
 
Een van de speerpunten van De Vooruitgang is het bieden van een goed woonmilieu aan ouderen, met 
als doel het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van ouderen. Een van de hulpmiddelen om een 
woning levensloopbestendig te maken is domotica. 
De Vooruitgang houdt de nieuwste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en vindt toepassing van 
domotica in haar woonzorgappartementen haast vanzelfsprekend. 
 
De Vooruitgang heeft in het complex Roerstraat in een aantal woningen toepassingen aangebracht 
om de bewustwording van de mogelijkheden van domotica te stimuleren bij bewoners en instanties. 
In 2009 zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd met instanties die een mogelijk belang kunnen 
hebben bij domotica. 
 
De Vooruitgang zal in 2010 bewoners van de Roerstraat opnieuw uitgebreid informeren over de 
mogelijkheden van het domoticasysteem. 
 
Het beleid van De Vooruitgang is er op gericht seniorenwoningen uit te rusten met een domotica 
infrastructuur zodat naar behoefte voor de individuele bewoners voorzieningen eenvoudig zijn aan te 
brengen. 
 
De Vooruitgang neemt deel aan het Strategisch Platform van de provinciale pilot en is daarnaast 
actief in de Werkgroep Wonen en de Werkgroep Welzijn. De Vooruitgang heeft hiervoor op 6 oktober 
2005 een convenant afgesloten met de gemeente Edam-Volendam. 
 
Onderstaand de ontwikkelingen in de deelprojecten waar De Vooruitgang actief in deelneemt: 
 
 
Wijksteunpunten 
 
Doel van dit deelproject is het ontwikkelen van twee wijksteunpunten van waaruit verschillende zorg-
welzijn-woondiensten verleend worden. Het wijksteunpunt in Edam is op 9 november 2009 in gebruik 
genomen. 
 
Kernpartners in het Wijksteunpunt te Edam zijn: de bibliotheek Waterland (hoofdhuurder en 
beheerder van het Wijksteunpunt en voert diverse functies uit), de Wooncompagnie (eigenaar en 
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verhuurder), De Zorgcirkel (verzorgt de dagbesteding en mogelijk een aantal andere functies), Wonen 
Plus Edam-Volendam (thuisbasis van waaruit diverse diensten worden verleend) en de gemeente 
Edam-Volendam (voert de regie en is deels opdrachtgever, via uitvoeringsovereenkomsten en 
subsidiebeschikkingen). Ook zijn er onder andere spreekuren inzake mantelzorg, wonen-zorg-welzijn 
adviseur, maatschappelijk werk / sociaal raadslieden. 
 
Voor het Wijksteunpunt in Volendam is de gemeente Edam-Volendam in afwachting van de 
ontwikkelingen rond het Woonzorgcentrum Sint Nicolaashof. De gemeente Edam-Volendam heeft 
aangegeven niet over de financiële middelen te beschikken voor het ontwikkelen hiervan maar er is 
afgesproken gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot de realisatie van een 
Wijksteunpunt in Volendam. 
 
 
Wonen Plus Edam-Volendam 
 
De Stichting Wonen Plus Edam-Volendam is in mei 2006 opgericht. De Stichting Wonen Plus heeft ten 
doel een aanvullend service- en dienstverleningspakket te ontwikkelen, te organiseren en aan te 
bieden voor ouderen en mensen met een beperking. Veel huurders van De Vooruitgang behoren tot 
deze groep. 
 
Om deze doelgroep langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, biedt Wonen Plus op 
vraaggestuurde wijze extra ondersteuning: 
- informatie, advies, verwijzing en bemiddeling 
- het invullen van formulieren of contacten met instanties 
- kleine klusjes in huis of in de tuin 
- vervoer, boodschappen, maaltijden, alarmering  
- en verder alles wat de doelgroep nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen 
 
De diensten worden aangeboden op basis van lidmaatschap en een inkomensafhankelijke bijdrage. 
De Vooruitgang steunt dit initiatief financieel en bestuurlijk. 
 
De financiële steun bestond in 2009 uit een bijdrage van € 5.000,-. In 2010 zal de bijdrage bestaan uit 
een vaste bijdrage en een bedrag per huurder welke van de diensten gebruik maakt. De huurders van 
De Vooruitgang ontvangen een korting op hun lidmaatschap. 
 
Per 1 januari 2010 zijn de activiteiten van de Stichting Wonen Plus Edam-Volendam overgedragen aan 
de regionale stichting. 
 
 
Opplussen van woningen 
 
Het doel van dit deelproject is om bestaande woningen beter geschikt en toegankelijker te maken voor 
ouderen en vergelijkbare groepen. Dit om de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden en het voor 
ouderen en kwetsbare groepen mogelijk te maken om langer thuis te blijven wonen. 
 
In de werkgroep is een matrix ontwikkeld waaruit uiteindelijk naar voren is gekomen welke wijk of 
wijken het meest geschikt zijn om opgeplust te worden. De gemeente Edam-Volendam heeft 
samenwerking met de corporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang gezocht omdat het een 
onmogelijke opgave is om iedereen die noodzakelijk aanpassingen behoeft, te laten verhuizen van een 
koopwoning naar een huurwoning. 
De projectgroep heeft in eerste instantie een plan van aanpak gemaakt. Hierin is vermeld dat wordt 
ingezet op drie leeftijdsgroepen: 55-64 jaar, 65-74 jaar en 75 jaar en ouder. De eerste groep is alleen 
geïnformeerd via folders en in de media. De tweede groep heeft een vragenlijst thuis gestuurd 
gekregen. Uit de terugontvangen formulieren komt een advies over wat er in de woning aangepast 
zou kunnen worden. De derde groep kan, naast de test, een huisbezoek krijgen waarbij aan de hand 
van het advies uit de test een plan van aanpak wordt gemaakt. 
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 

De toegankelijkheid van de woningen en het aanpassen van woningen voor huurders met een 
handicap ziet De Vooruitgang als één van haar volkshuisvestingstaken. 
De uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kwamen tot en met 2007 voor 
zover het gaat om niet-eenvoudige voorzieningen, nog geheel voor rekening van de gemeente Edam-
Volendam. De kosten voor eenvoudige voorzieningen kwamen voor 50% ten laste van De Vooruitgang 
met een maximum van € 226,89 per aanvraag. 
 
Ten behoeve van de aanpassing van woningen heeft De Vooruitgang, in het kader van de WMO, in 
het verslagjaar 2009 een bedrag van € 4.401,- (2008: € 2.642,-) voor haar rekening genomen. 
 
Per 1 januari 2008 is de vergoeding door de gemeente Edam-Volendam inzake de WMO weggevallen. 
Het Bestuur heeft destijds besloten dat de kosten voor de eenvoudige voorzieningen voor rekening 
van De Vooruitgang komen.  
In 95% van de gevallen gaat het om seniorenwoningen waarin de voorzieningen worden 
aangebracht. De seniorenwoningen in de nieuwbouw zijn en worden standaard voorzien van 
verhoogde toiletpotten. De verhoogde toiletpotten zijn een belangrijk onderdeel van de eenvoudige 
voorzieningen. Bij een groot deel van de seniorenwoningen zijn verhoogde potten reeds aangebracht 
zodat het aantal aanvragen zal verminderen. 
 
 
Bestaande voorraad 
 

Van de bestaande woningvoorraad zijn 282 woningen (25,9%) geschikt voor ouderen, te weten: 
complex 20: Saturnusstraat    34 woningen 
complex 39: Tulpenstraat    32 woningen 
complex 40: St. Gerardusstraat/St. Nicolaashof 72 woningen 
complex 43: Bloedkoraal    42 woningen 
complex 45: Roerstraat     24 woningen 
complex 46: Boelenspark    47 woningen 
complex 50: Saturnusstraat    10 woningen 
complex 51 Wester Ven    21 woningen 
 
Hiernaast worden 156 wooneenheden gereserveerd voor senioren (zoals Breek, Pampusstraat, Har-
lingenlaan, Klein Oostinje). Deze flats zijn niet rolstoelvriendelijk en daarom niet volledig geschikt 
voor ouderen. 
 
 
Gehandicapten 
 
Ten behoeve van cliënten van Odion worden momenteel 38 wooneenheden verhuurd, waarvan er  
34 worden bewoond. De overige vier eenheden betreffen algemene- c.q. recreatieruimten. De 
verdeling is als volgt: 
- 2   woningen aan het Enkhuizerzand, waarvan 2 bewoond; 
- 6   wooneenheden aan de Henegouwen, waarvan 5 bewoond; 
- 8   wooneenheden aan de Jan Platstraat, waarvan 7 bewoond; 
- 8   wooneenheden aan de G.A. Brederodestraat, waarvan 7 bewoond; 
- 14 wooneenheden aan het Boelenspark, waarvan 13 bewoond. 
 
 
Begeleid wonen 
 
De gemeente Edam-Volendam heeft voor 2009 geen prioriteiten toegekend aan een eventueel Sociaal 
Logement. Eventuele problemen worden op regionaal niveau aangepakt. 
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4.4 Het verhuren van woningen 
 
Algemeen 
 

De Vooruitgang wil – voor zover mogelijk – haar klanten zelf laten bepalen in welke buurt of welke 
woning ze willen wonen. 
De tekorten op de woningmarkt beperken deze keuzevrijheid. Het tekort aan huurwoningen 
manifesteert zich vooral onder de groep jonge woningzoekenden in de lagere inkomensklasse.  
Begin 2004 is ten behoeve van deze groep de inkomenstoets voor goedkope woningen verlaten. 
 
De lage mutatiegraad – als gevolg van stagnerende nieuwbouw in zowel de koop- als huursector – 
belemmert echter voldoende doorstroming. Het toewijzen van huurwoningen aan woningzoekenden 
vindt plaats volgens een marktgericht woonruimteverdelingsmodel. In dit model kunnen woning-
zoekenden door middel van een woonbon inschrijven op vrijkomende woningen. Ook bestaat de 
mogelijkheid tot het verkrijgen van een medische en/of sociale urgentie. Bij toewijzing van woningen 
wordt de leeftijd van 21 jaar als minimum gehanteerd. 
 
Goedkope en betaalbare woningen worden niet gekoppeld aan een inkomenscriterium. 
De overige huurwoningen worden zoveel mogelijk toegewezen aan huishoudens met een inkomen 
dat boven de huurtoeslaggrens ligt. 
 
Van de vrijkomende huurwoningen wordt 25% toegewezen aan urgent woningzoekenden. De overige 
75% zogenaamde reguliere toewijzingen vindt plaats door loting. 
Van deze 75% wordt sinds 1 januari 2006 50% toegewezen door loting. De overige 25% wordt 
toegewezen aan woningzoekenden die gedurende twee jaar minimaal 20 keer passend voor een 
loting hebben ingeschreven. 
 
Woningzoekenden, die een eigen woning verlaten en beschikken over een meer dan modaal inkomen 
en die, gezien hun leeftijd, begrijpelijkerwijs willen verhuizen naar een goed gesitueerde senioren-
woning, zouden in feite een kostendekkende huurprijs moeten betalen. Op grond van de geldende 
regelgeving is dit moeilijk te realiseren. De Vooruitgang zoekt naar mogelijkheden om te voorkomen 
dat “vermogende” huurders gehuisvest worden in sterk gesubsidieerde woningen. 
 
Voor woningzoekenden die over minder inkomsten beschikken en geen vermogen hebben moeten 
betaalbare woningen worden gebouwd. Het ligt in de rede dat De Vooruitgang vanuit haar 
doelstelling bijdraagt in de bouwkosten. 
 
In 2009 is door een extern bureau, Laagland Advies, onderzoek gedaan naar de wijze waarop De 
Vooruitgang woningen toewijst en hoe bestuur en organisatie zijn betrokken bij het toewijzen van 
woningen. In zijn algemeenheid blijkt dat De Vooruitgang heldere uitgangspunten hanteert bij het 
toewijzen van woningen. De bekendheid van het Bestuur en de werkorganisatie met de 
woningzoekenden wordt eveneens positief gekwalificeerd. Het is een element wat in toenemende 
mate ook elders een rol speelt bij het toewijzen van woningen. 
 
Reeds enkele jaren zijn er door De Vooruitgang geen woningen meer verkocht. Dit is destijds zo 
besloten in verband met het tekort aan betaalbare huurwoningen in Volendam. Bij het opnieuw 
vaststellen van het vastgoedbeleid in 2010 zal dit besluit wellicht worden herzien. 
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Overzicht woningtoewijzingen 2009 (2008) 
 
Toegewezen woningen volgens het aanbodmodel: 
 
         Aantal        Gemiddeld    Waarvan 
         aangeboden aantal     passend  
Soorten woningen       woningen  reacties                 
 

Eengezinswoningen    3   (3)       57   (57)      46   (51) 
Flatwoningen: 
- seniorenflats     3   (1)       27   (30)      19   (27) 
- seniorenflats nieuwbouw 11   (7)         0     (19)      19   (19) 
- jongerenflats   17 (13)     103   (101)      97   (98) 
- jongerenflats nieuwbouw 12   (8)         0     (13)        0   (13) 
Kleine eengezinswoningen   0   (2)         0     (81)        0   (79) 
 
Totaal                                           46 (34)                  
 
In totaal zijn in 2009 2.005 (1.898) woonbonnen ingezonden, waarvan 1.927 (1.841) voldoen aan de 
criteria. Van deze 1.927 (1.841) woonbonnen werden 96 (96) bonnen van buiten de Gemeente Edam-
Volendam ingezonden.  
 
 Toegewezen woningen via directe bemiddeling (urgentie e.d.) in 2009 (2008) 
       
        Aanleun- Eensgezins- Senioren- Jongeren-        Kleine  Totaal 
        woningen woningen flats  flats            Eensgezins- 
          woningen / 
          Sen. Won. 
Wachtlijst  
Urgenten        3  (3)      8  (5)  10 (7)    4  (5)  1  (1)  26 (21) 
Statushouders         -     -       1  (2)   -      -    3    -  -     -    4  (2) 
Odion          -     -       -    -     -      -    2  (2)  -     -    2  (2) 
Bestuur          -     -        2    -     -   (1)     -   (1)  -     -    2  (2) 
Tijdelijke verhuur     -     -      9  (3)   1  (2)    -   (1)  -     -   10  (6) 
> 20 reacties         -     -       -    -     -   (1)     7  (5)  -     -    7  (6) 
Wachtlijst 
Nicolaashof        3  (3)       -    -    -      -    -     -  -     -     3  (3) 
Woningruil                -     -       1    -    -      -    -     -  -     -    1    -     
Uitplaatsing : 
Julianaweg e.o.        3  (1)      4  (1)   2  (2)    -     -  -     -    9  (4) 
Harlingenlaan         -  (3)       -    -    8  (2)     5    -  -     -  13  (5) 
 
Totaal          9 (10)    25  (11) 21 (15)  21 (14)  1  (1)  77 (51) 
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Spreiding mutaties naar huurklassen 2009 
 
Huurprijs in euro‟s  Aantal  In %  Cumulatief % 
 

250,- < 300,-     10    8,1          8,1 
300,- < 350,-     12    9,8        17,9 
350,- < 400,-     16  13,0        30,9 
400,- < 450,-      24  19,5        50,4 
450,- < 500,-     28  22,8        73,2 
500,- < 550,-     21  17,1        90,2 
550,- < 600,-     10    8,1        98,4 
600,- < 650,-                   2    1,6      100,0  
 
                123 

 
Aantal verhuringen 
 

In het jaar 2009 zijn er in totaal 123 woningen toegewezen waarvan 81 woningen uit de bestaande 
woningvoorraad en 42 nieuwbouwwoningen .  
 
De 81 mutaties binnen het bestaande bestand bestonden uit 29 (kleine) eengezinswoningen en 43 
flats en 9 aanleunwoningen.  
De belangstelling voor jongerenflats was – evenals voorgaande jaren – groot. Ook voor eengezins-
woningen is de belangstelling groot. 
De belangstelling voor seniorenflats neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren. 
 
De samenstelling van de in 2009 verhuurde woningen naar inkomen en prijsklassen laat het volgende 
beeld zien: 
 
In de periode 01-01-2009 t/m 30-06-2009: 
 

Aantallen eenpersoonshuishoudens   Aantallen meerpersoonshuishoudens 
 
Leeftijd  inkomen          Huurklasse Leeftijd    Inkomen              Huurklasse 
 
                                           > 348,99 en                              > 348,99 en   
                     <= 348,99  <= 499,51 > 499,51           <= 348,99  <= 499,51    > 499,51   
 
<   65    <= 20.975,-      2  7 4 <   65     <= 28.475,-       1               10  1 
<   65    >   20.975,-      8  8 8 <   65     >   28.475,-       1                 5  6 
>= 65    <= 19.800,-      1  5  3 >= 65     <= 27.075,-       1                 5   3 
>= 65    >   19.800,-      0  0  0 >= 65     >   27.075,-       0                 1  1 
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In de periode 01-07-2009 t/m 31-12-2009: 
 
Aantallen eenpersoonshuishoudens           Aantallen meerpersoonshuishoudens 
 
Leeftijd  Inkomen           Huurklasse Leeftijd    Inkomen              Huurklasse 
 
                                           >357,37 en                            > 357,37 en  
      <= 357,37  < 511,50 > 511,50           <= 357,37  <  511,50    > 511,50 
 
<   65    <= 20.975,-      2  4 0  <   65     <= 28.475,-      1             12  3 
<   65    >   20.975,-      3  5 0 <   65     >   28.475,-      0               3   0 
>= 65    <= 19.800,-      1  4 0 >= 65     <= 27.075,-      1               2  0 
>= 65    >   19.800,-      0  0 0 >= 65     >   27.075,-      0               1   0 
 
Ingeschreven urgent woningzoekenden 
 

Op 1 januari 2009 waren 106 personen ingeschreven als urgent woningzoekenden. In 2009 is aan  
26 urgenten een woning toegewezen. In 2009 zijn 3 urgent woningzoekenden  van de urgentielijst 
verwijderd na weigering van een tweede woningaanbod.  
Per 31 december 2009 zijn nog 90 personen als urgent woningzoekenden ingeschreven. 
(Het aantal personen op de urgentielijst is in werkelijkheid hoger, omdat het in veel gevallen gaat om 
echtparen en/of gezinnen) 
 
Individuele huurtoeslag 
 

Huurtoeslagontvangers kunnen kiezen om zelf de huurtoeslag uitgekeerd te krijgen of dat ze het 
bedrag rechtstreeks aan de woningcorporatie willen laten toekomen, die op haar beurt de toeslag in 
mindering brengt op de maandelijkse huurbetalingen. Met het oog op het voorkomen van huurachter-
standen is De Vooruitgang voorstander van het laatste. De Vooruitgang heeft daarvoor afspraken 
gemaakt met huurders. Een groot deel van de huurtoeslagontvangers heeft ervoor gekozen om de 
toeslag via de corporatie te laten verrekenen in de huurbetaling. 
De Vooruitgang streeft ernaar de huurtoeslag-uitgavennorm niet te overschrijden. Waar mogelijk 
worden geen toewijzingen gedaan van woningen met huurprijzen boven de aftoppingsgrenzen aan 
personen, die voor huurtoeslag in aanmerking komen. 
 
In totaal maakten in 2009 299 (295)  huurders gebruik van de mogelijkheid tot huurmatiging via De 
Vooruitgang. Dit is 27,63 % (27,88%) van het totaal aantal huurders. 
Het gemiddelde matigingsbedrag bedroeg in 2009  € 175,52 (€ 163,66) per maand. 
 
Huisvesten specifieke doelgroepen 
 
Statushouders 
De nog te realiseren huisvestingstaakstelling van vergunninghouders voor de gemeente Edam-
Volendam per 1 januari 2010 omvat de huisvesting van 7 vergunninghouders. De huisvestingstaak-
stelling voor de 1e helft van 2010 omvat de huisvesting van 9 vergunninghouders, in totaal dus 16 
vergunninghouders.  
Wooncompagnie en De Vooruitgang worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van beide 
taakstellingen. 
In februari 2009 is een gezin van 7 personen gehuisvest in de Cooghstraat. Dit gezin is na een kort 
verblijf in Volendam terug gegaan naar het geboorteland. In het nieuwbouwproject aan de Wester 
Ven zijn twee appartementen beschikbaar gesteld voor statushouders. De appartementen zijn in april 
2009 opgeleverd. Eén van deze twee appartementen is pas met ingang van 1 juli 2009 geaccepteerd.  
In augustus 2009 is een woning aan de Gravelandstraat toegewezen aan vergunninghouders en in 
november 2009 is een woning aan De Deimpt toegewezen aan deze doelgroep. 
 
In april 2010 heeft een woningruil plaatsgevonden tussen De Vooruitgang en Wooncompagnie. In de 
woning aan  het Broekerhavenplantsoen is een gezin gehuisvest uit Edam, waardoor 
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Wooncompagnie de mogelijkheid had om enkele vergunninghouders te plaatsen. Het gezin uit Edam  
is enkele jaren geleden als vergunninghouders gehuisvest. 
De achterstand voor beide corporaties tot 1 juli 2010  is volgens de administratie van de gemeente 
Edam-Volendam  thans (1 mei 2010) nog 4 vergunninghouders. 
 
Huurbetaling en incasso 
 

De inning van de huren levert geen bijzondere problemen op. Aan het einde van het verslagjaar vond 
de incasso bij ruim 80% van de huurders automatisch plaats. De aanpak waarbij De Vooruitgang veel 
aandacht besteedt aan het oplossen van betalingsproblemen en waar bij (te grote) dreigende achter-
stand direct tot actie wordt overgegaan, blijkt effectief en preventief te werken. 
In het verslagjaar zijn zes vorderingen op huurdebiteuren uit handen gegeven aan de deurwaarder. 
Per 31 december 2009 liepen in totaal nog vier vorderingen bij de deurwaarder. 
 
De huurachterstand per 31 december 2009 (0,26%) ligt onder het streefpercentage van 0,50%.  
 
Huurbezwaarschriften 
 
Naar aanleiding van de aangezegde huurverhoging per 1 juli 2009 zijn geen bezwaarschriften ingediend. 
 
Prijs-/kwaliteitsverhouding 
 

Alle woningen in het woningbestand hebben een gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding. 
Huurprijs in percentage van de maximaal toegestane huurprijs: 
 
      31-12-2009  31-12-2008 
 
Lager dan 60%     307    28,2%  317     29,7% 
Tussen de 60% en 70%    336    30,8%  356     33,3% 
Hoger dan 70%     446    41,0%  395     37,0% 
 
               1.089  100,0%           1.068   100,0% 
 
De gemiddelde huurprijs bedraagt 67,2% van de maximaal toegestane huurprijs. 
 
De gemiddelde nettohuur, puntprijs en puntenaantal bedragen per woning, gerangschikt naar 
bouwjaar per 31 december 2009 (2008): 
 
   Gemiddelde  Gemiddelde  Gemiddeld 
Bouwjaar    nettohuur    puntprijs  aantal punten 
 

1945 t/m 1967    416   (403)  2,58   (2,52)    161,2   (159,9) 
1968 t/m 1974    377   (353)  2,72   (2,66)   139,1   (132,5) 
1975 t/m 1987    382   (371)  3,02   (2,94)   127,3   (127,2) 
1988 en later    442   (419)  3,47   (3,36)    127,0   (124,6) 
 
Leegstand 
 
Er is geen sprake van structurele leegstand, behoudens leegstand in complexen die in de nabije 
toekomst worden herontwikkeld. 
 
Ontruimen 
 
Ontruiming is voor de betrokkenen een zeer ingrijpende gebeurtenis. Hiervan is De Vooruitgang zich 
bewust. Een besluit om een gerechtelijke ontruimingsprocedure te starten wordt niet zomaar 
genomen. 
Echter wanneer het woongenot van omwonenden in het geding komt of wanneer er continu sprake is 
van een grote achterstand in het betalen van huur, dan schuwt De Vooruitgang het nemen van harde 
maatregelen niet. In het boekjaar 2009 is er één ontruiming geweest. 
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4.5  Betrekken van huurders bij beleid en beheer  
 
Toegelaten instellingen moeten op basis van het BBSH (en de Wet op het overleg huurders/verhuur-
der) hun huurders informeren over onderwerpen van beleid of beheer die voor de huurders van 
belang kunnen zijn. Tevens dient een toegelaten instelling hierover overleg te voeren met haar 
huurders. Ook moet een toegelaten instelling er zorg voor dragen dat een door huurders in het leven 
geroepen huurdersorganisatie haar werkzaamheden kan verrichten. 
 
Huurdersorganisatie 
In 2009 is een aantal huurders bereid gevonden om deel te nemen aan een huurdersorganisatie, 
zoals bedoeld in de Wet op overleg huurders verhuurder.  
In 2009 heeft er drie keer een overleg plaatsgevonden tussen de huurdersorganisatie en De 
Vooruitgang. In 2010 is aangevangen met training van deze huurders en zal de huurdersorganisatie 
en de samenwerking met De Vooruitgang worden geformaliseerd, waarmee wordt voldaan aan 
artikel 17 van het Besluit beheer sociale huursector. 
 
Seniorenraad 
Jaarlijks vindt er overleg plaats met de seniorenraad gemeente Edam-Volendam. In november 2009 
heeft De Vooruitgang deelgenomen aan een informatiemiddag voor senioren. Het thema van deze 
bijeenkomst was Wonen-Zorg-Welzijn. De directeur van De Vooruitgang heeft deelgenomen aan een 
paneldiscussie over dit onderwerp en De Vooruitgang was vertegenwoordigd op de aansluitende 
informatiemarkt.  
 
Communicatie en overleg rondom renovatie en projectontwikkeling 
In 2009 is met bewoners van aanleunwoningen gesproken over veiligheidsmaatregelen, zoals het 
aanbrengen van elektrische cylinders en vervanging van de gaskooktoestellen.  
Rondom de nieuwbouw van de locatie Wester Ven is met aspirant huurders gesproken over het 
afwerkingsniveau van het complex. Voor de individuele verhuureenheden ging dit over meer- en 
minderwerk. Met een afvaardiging van de aspirant-huurders is ook gesproken over de inrichting van 
een recreatieruimte.  
Met bewoners van de Julianaweg, Kielstraat, Zwaardstraat is gesproken over hun woonwensen, in 
verband met herstructurering van dit complex.  
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4.6 Financiën 
 
Het waarborgen van de financiële continuïteit 
 

Het waarborgen van de financiële continuïteit is een belangrijk prestatieveld voor het voortbestaan 
van De Vooruitgang. Onder deze financiële continuïteit wordt verstaan de mate waarin de stichting in 
staat is aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen. 
Het garanderen van een goede financiële positie op lange termijn is randvoorwaarde bij de 
formulering van de beleidsvoornemens voor de komende jaren. 
 
Treasury 
 

Het treasurystatuut is een gedragscode voor financierings- en beleggingsbeslissingen. In het statuut 
zijn de hoofdlijnen van het financierings- en beleggingsbeleid vastgelegd, zijn de bevoegd-heden en 
verantwoordelijkheden voor de uitvoering van dat beleid geschilderd en is de informatievoorziening 
(aan de diverse partijen) uiteengezet.  
Voor het Bestuur en de directeur is dit het kader waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan de 
treasury van De Vooruitgang.  
Oplossingen voor financierings- of beleggingsvraagstukken die niet binnen het kader van het statuut 
vallen, worden ter besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd. Aan de Raad van Toezicht wordt 
instemming gevraagd. 
 
Het treasurystatuut is vastgesteld op 27 maart 2007 en wordt elke drie jaar op actualiteitswaarde 
getoetst en zo nodig aangepast. Dit zal dan ook in 2010 gebeuren. 
 
Bedrijfswaarde onroerende zaken in exploitatie 
 

De bedrijfswaarde is een belangrijke graadmeter voor de beoordeling van de financiële positie op 
lange termijn. De bedrijfswaarde wordt berekend door de verwachte toekomstige uitgaven en 
inkomsten contant te maken naar heden.  
Op complexniveau wordt deze waarde vergeleken met het bedrag van de boekwaarde van de 
investeringen. Tevens wordt rekening gehouden met een restwaarde voor de grond. Als de 
bedrijfswaarde hoger uitvalt dan de boekwaarde betekent dit dat de investeringskosten in de 
toekomst worden terugverdiend. Als deze lager ligt, dan wordt de investering niet terugverdiend. 
 
Als er op langere termijn sprake is van een onrendabele investering dan wordt dit onrendabele deel 
afgeboekt ten laste van het resultaat. Dit geldt andersom ook. Als er op langere termijn sprake is van 
een rendabele investering, dan wordt dit rendabele deel teruggeboekt ten gunste van het resultaat. 
Dit wordt per complex bezien.  
 
De bedrijfswaardeberekeningen zijn opgesteld per 31 december 2009. In 2005 heeft het Bestuur 
besloten de parameters van het WSW als uitgangspunt te hanteren (m.u.v. de restwaarde grond) bij 
het berekenen van de bedrijfswaarde.  
 
Dit heeft geleid tot een afboeking in 2009 van € 3,13 miljoen voor de bestaande complexen. Dit 
bedrag is verantwoord onder de post “Overige waardeveranderingen materiële vaste activa” in de 
verlies- en winstrekening. Hieronder zijn tevens de aangepaste onrendabele investeringen voor de 
nieuwbouwcomplexen Siriusplein en Julianaweg e.o. opgenomen, zijnde € 0,46 miljoen en € 7,28 
miljoen.  
 
De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie is € 6,3 miljoen hoger dan de boekwaarde. 
 
Bij de berekening van de bedrijfswaarde zijn – conform de uitgangspunten van het WSW – de 
parameters toegepast zoals vermeld in de toelichting op de balans. 
 
Bij het bepalen van de bedrijfswaarde per einde 2009 is een aantal uitgangspunten aangepast.  
Voor woningen welke niet zijn aangemerkt als sloopwoning hanteren wij een resterende levensduur 
van minimaal 10 jaar. Hierdoor is de levensduur van een aantal complexen verlengd. 
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De onderhoudslasten en overige lasten per VHE zijn vastgesteld op basis van de begroting 2010. In 
het verleden werd dit vastgesteld op basis van een gemiddelde van de drie voorafgaande jaren. Dit 
heeft een negatieve invloed gehad op de hoogte van de bedrijfswaarde. Zie voor het verloop van de 
bedrijfswaarde de toelichting op de balans. 
 
De heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de te betalen vennootschaps-
belasting maken geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde. 
 
Vermogenspositie 
 

De gemeentelijke borgstelling voor leningen is in 2004 overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. Naar de maatstaven van het WSW is De Vooruitgang een solvabele instelling. Nieuwe 
leningen worden rechtstreeks geborgd door het WSW.  
Begin 2005 is voor het eerst gebruik gemaakt van de borgstellingsfaciliteiten van het WSW. 
 
Met ingang van het boekjaar 2004 is de gewijzigde Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen formeel van 
kracht geworden. 
De Vooruitgang waardeert haar materiële vaste activa tegen de minimumwaarderingsregel waarbij 
de toets van de bedrijfswaarde aan de historische kostprijs op complexniveau wordt toegepast.  
 
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2009 € 12,6 miljoen. 
 
Vermeld zij dat de financiële risico‟s de komende jaren hoog zijn als gevolg van de met de 
nieuwbouwplannen gepaard gaande onzekerheden. 

 
Solvabiliteit 
 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen. 
 
Per balansdatum bedroeg de solvabiliteit 29% (2008: 49%). 
 
Een solvabiliteit van 10% wordt in de volkshuisvesting als redelijk en boven de 10% als goed aan-
gemerkt. 
 
De ontwikkeling van de vermogenspositie (ultimo boekjaar) was de afgelopen jaren als volgt: 
  
(x € 1.000,-)   2009  2008  2007  2006  2005 
 

Eigen vermogen  12.559  23.092  20.087  20.268  19.738  
Langlopende schulden  21.697  19.380  19.123  15.192  16.087  
 
Volgens de meerjarenbegroting zal het eigen vermogen de komende jaren niet verder afnemen maar 
geleidelijk weer gaan toenemen tot € 16.644 miljoen in 2019 (solvabiliteit 33,45%). 
De langlopende schulden zullen toenemen tot € 33.979 miljoen in 2013 waarna deze weer afnemen. 
Het vermogen en de verwachte kasstromen zijn voldoende om de geplande (nieuwbouw)investeringen 
in de komende jaren te kunnen doen. 
 
Oordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 
Solvabiliteitsoordeel 2009 (verslagjaar 2008) CFV : voldoende solvabiliteit. 
Continuïteitsoordeel 2009    : A-oordeel. 
Het is ons streven en de verwachting is ook dat op basis van de meerjarenbegroting De Vooruitgang de 
hierboven vermelde oordelen van het CFV kan handhaven. 
 
Het CFV heeft verder beoordeeld hoe De Vooruitgang heeft gepresteerd ten opzichte van referentie 
corporaties en het landelijk gemiddelde van de corporaties tezamen. Deze en andere bevindingen zijn 
beschikbaar via de website  www.cfv.nl. 
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Op 15 juni 2009 heeft de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw op basis van de door ons 
ingediende prognose van de jaren 2009 tot en met 2013 een beoordeling gedaan van onze financiële 
positie. 
De Vooruitgang voldoet conform artikel 8 van het reglement van deelneming van het „waarborgfonds‟ 
aan de eisen van kredietwaardigheid. 
Op grond van deze verklaring kan De Vooruitgang gebruik maken van de faciliteiten van het 
Waarborgfonds, indien aan de voorwaarden voor borging wordt voldaan.  
 
Liquiditeitspositie 
 

De current ratio (verhouding vlottende activa / vlottende schulden) bedraagt per 31 december 2009 1,08. 
In 2008 bedroeg deze ratio 0,48.  
 
De verwachting is dat de current ratio niet zal stijgen, want de komende jaren wordt er veel 
geïnvesteerd in met name nieuwbouw en hier zullen de beschikbare liquide middelen voor worden 
gebruikt. Interne financiering, indien mogelijk, verdient de voorkeur boven het aantrekken van vreemd 
vermogen. 

 
Huurverhoging 
 

De huuraanpassing 2009 is uitgevoerd op basis van de wettelijke kaders en het door De Vooruitgang 
geformuleerde huurbeleid. De huurverhoging per 1 juli 2009 bedroeg 2,5%. 
 
De huurverhogingen bedroegen over de afgelopen jaren: 
 

Jaar   2009  2008  2007  2006  2005  
 

Percentage  2,5  1,6   1,1  2,5  1,6  

 
Weerstandsvermogen 
 

Het weerstandsvermogen geeft aan wat de overlevingskracht is van De Vooruitgang, met andere 
woorden: hoe sta je er financieel voor als corporatie. 
Het weerstandsvermogen bestaat uit het eigen vermogen en de voorzieningen. Het 
weerstandsvermogen bedroeg op 31 december 2009 € 20,1 miljoen (2008: € 24,0 miljoen). 
 
Financieringspositie 
 

Het renteresultaat is € 1,9 miljoen positief. Dit is ontstaan door het verschil tussen de aan de 
exploitatie toegerekende rente en de per saldo betaalde rente. 
 
De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt gevonden door het jaarresultaat uit te drukken in een 
percentage van het eigen vermogen. In 2009 was dit 83,9 % negatief. In 2008 was de rentabiliteit  
13,0 % positief. De oorzaak hiervan is het jaarresultaat. Dit was in 2009 10,5 miljoen negatief en was in 
2008 3,0 miljoen positief. Dit wordt met name veroorzaakt door de waardeveranderingen materiële 
vaste activa. Gecorrigeerd voor waardeveranderingen komen we op 5,49% (2008 : 4,06) 
 
De rentabiliteit van het totale vermogen wordt gevonden door het jaarresultaat, vermeerderd met de 
rentelast op het vreemde vermogen en de belastinglast te delen door het totale gemiddelde 
vermogen. In 2009 was dit -22,55% (2008 : 8,44%). 
Gecorrigeerd voor waardeveranderingen komen we op 12,47% (2008 : 8,19) 

 
Onrendabele investeringen 
 

Zoals eerder in dit verslag aangegeven staan er twee nieuwbouwplannen op stapel. Omdat de plannen 
van het Siriusplein, en de Julianaweg e.o. reeds intern zijn geformuleerd en extern zijn 
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gecommuniceerd zijn de onrendabele toppen van deze nieuwbouwplannen reeds in 2009 en 
voorafgaande jaren genomen, conform de richtlijn van de Raad van de Jaarverslaggeving.  
 
De onrendabele toppen die nu genomen zijn voor de projecten Siriusplein en Julianaweg e.o. zijn 
respectievelijk € 1,85 miljoen en € 7,28 miljoen.  
Hiervan is in 2009 genomen € 0,46 miljoen resp. € 7,28 miljoen. 
 
 
4.7 Overige activiteiten 
 
Deelnemingen 
 
Er wordt niet deelgenomen in andere rechtspersonen. 
 
Verbindingen 
 
Er is geen sprake van verbindingen met andere rechtspersonen en/of vennootschappen. 
 
Beleggingen 
 
In het verslagjaar 2009 zijn tijdelijk overtollige liquide middelen voor korte termijn op een deposito 
geplaatst. 
 
Uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting 
 
Batige exploitatiesaldi dienen uitsluitend ter versteviging van de financiële continuïteit en derhalve 
voor de verzekering van de zorg voor de doelgroep op lange termijn. 
Er zijn geen middelen ingezet voor speculatieve doeleinden. 
 
Conform het bepaalde in artikel 26 van het Besluit beheer sociale-huursector heeft De Vooruitgang 
haar middelen uitsluitend aangewend in het belang van de volkshuisvesting. 
De Vooruitgang is uitsluitend werkzaam geweest op het gebied van de volkshuisvesting overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 11 van het BBSH. 
 
 
4.8 Risicobeschrijving 
 
De volgende risicorubrieken worden onderscheiden: 
 Bedrijfsrisico‟s 
 Financiële risico‟s 
 Operationele risico‟s 
 Strategische risico‟s 
 
Bedrijfsrisico‟s 
Hieronder worden verstaan de risico‟s die De Vooruitgang ziet als haar normale ondernemersrisico, te 
weten: 
 
Huurmarktontwikkelingen: 
Hieronder vallen risico‟s als huurderving wegens leegstand, verhuurbaarheid en 
huurprijsontwikkeling. De huurmarktontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd door het Bestuur. 
 
Waardeontwikkeling vastgoed: 
Een dalende waarde van het vastgoed heeft een negatieve invloed op de vermogenspositie van De 
Vooruitgang. De waardering van de portefeuille wordt tweemaal per jaar (intern) uitgevoerd. Op 
basis van de bedrijfswaarde bij de begroting en bij de jaarrekening.  
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Technische staat van de gebouwen: 
Hieronder vallen risico‟s als het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van gebouwen en het risico van 
verborgen gebreken. De onroerende zaken zijn verzekerd door middel van een opstalverzekering. 
Terrorisme is door verzekeraars uitgesloten. Jaarlijks wordt de portefeuille met de verzekeraar 
doorgenomen. 
 
Wijzigingen in wet- en regelgeving: 
De directeur volgt, o.a. via Aedes, de (voorgestelde) wijzigingen in wet- en regelgeving. 
 
Nakomingsrisico‟s huurders: 
Het risico bestaat uit het huurbetalingsrisico en de verhaalsmogelijkheden van schade aan het 
gehuurde. Maandelijks wordt een debiteurenoverzicht geproduceerd waarmee oplopende 
betalingsachterstanden worden gesignaleerd. De Vooruitgang hanteert een sociaal incassobeleid 
gericht op het voorkomen van huisuitzetting. 
 
Nakomingsrisico leveranciers: 
Wanneer werkzaamheden worden uitbesteed, vormt de nakoming van de afspraken door de 
wederpartij een risico. De Vooruitgang streeft naar bestendige relaties met haar leveranciers, 
waardoor het risico op niet deugdelijke nakoming wordt verkleind. 
 
Financiële risico‟s 
Hieronder worden verstaan de risico‟s die De Vooruitgang loopt als het gevolg van economische 
risico‟s. De volgende risico‟s worden onderscheiden: 
 
Renteontwikkeling: 
Renteontwikkelingen zijn van invloed op het resultaat, het rendement en de waarde van het 
onroerend goed. De treasury-activiteiten hebben in het verleden op beperkte schaal plaatsgevonden. 
Gezien de veranderingsambitie zullen in combinatie met het ontwikkelen van projecten de treasury-
activiteiten navenant toenemen. Voor de directeur is het vastgestelde treasurystatuut het kader 
waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan de treasury van De Vooruitgang.  
Oplossingen voor financierings- of beleggingsvraagstukken die niet binnen het kader van het statuut 
vallen, worden altijd ter besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd. Aan de Raad van Toezicht wordt 
instemming gevraagd. 
 
(Her)financieringsrisico: 
Hieronder wordt verstaan het risico dat financiering niet of slechts tegen ongunstige voorwaarden 
kan worden aangetrokken dan wel verlengd. Het risico wordt beperkt door het hanteren van solide 
vermogensverhoudingen, de beschikbare borgingsruimte (WSW) en het onderhouden van relaties 
met banken. 
 
Operationele risico‟s 
Hieronder worden verstaan de risico‟s die voortvloeien uit het feit dat een bedrijf een 
samenwerkingsverband van mensen is, waarbij feilbaarheid en kwetsbaarheid van mensen in 
processen niet vallen uit te sluiten. 
 
Continuïteit: 
Het risico van tijdelijke niet-beschikbaarheid is, gegeven het lage ziekteverzuim beperkt. Er is een 
actief ziekteverzuimbeleid. Het risico van vertrekkende medewerkers is beperkt. Er wordt getracht 
zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te delen zodat taken bij afwezigheid kunnen worden 
overgenomen.  
 
Gedrag: 
De Vooruitgang heeft een voor haar geëigende administratieve organisatie opgezet, waarin de 
interne controle is verankerd. In 2007 is aangevangen met een gefaseerde beschrijving van de 
bedrijfsprocessen. Er is een strikte scheiding tussen uitvoering, registratie en betaling. Betalingen 
worden te allen tijde door twee bevoegde functionarissen ondertekend.  
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Informatiesysteem: 
Het risico bestaat uit ontoereikende beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het informatiesysteem. 
Het (primaire) informatiesysteem draait op een andere locatie dan de kantoren van De Vooruitgang. 
De verbindingen zijn kritisch. Er is geen externe back-upverbinding. Van de databestanden wordt 
dagelijks (zowel bij het NCCW als de applicaties in eigen beheer) een back-up gemaakt. 
 
Strategische risico‟s 
Dit zijn de risico‟s verbonden aan de strategische keuzes van De Vooruitgang. 
 
Intern risicobeheersings- en controlesysteem 
Teneinde tussentijdse sturing van het beleid van De Vooruitgang mogelijk te maken zijn er in 2009 
periodiek rapportages opgesteld. Deze managementrapportages verschijnen op 1 mei,  
1 september en 31 december. 
De periodieke kwartaal- en jaarcijfers wordt samengesteld op basis van vastgestelde grondslagen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie uit het centraal geautomatiseerd informatiesysteem. 
Dit systeem heeft ook in het verslagjaar overeenkomstig de opzet gefunctioneerd. 
 

Verslaglegging 2009 51



   
Verslaglegging 2009  52 

 
 

 
 
 

Verslaglegging 2009 52



   
Verslaglegging 2009  53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   JAARREKENING 2009 
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5.1  Balans per 31-12-2009  
      

      

ACTIVA   31-12-2009  31-12-2008 

 ref.  x € 1,-  x € 1,- 

VASTE ACTIVA      

MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.5.1     

- Onroerende en roerende zaken      

   In exploitatie   40.506.230  39.575.774 

- Onroerende en roerende zaken      

   In ontwikkeling   -  3.978.883 

- Onroerende en roerende zaken      

   ten dienste van de exploitatie   1.059.403  1.040.578 

   41.565.633  44.595.235 

      

      

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 5.5.2     

-  Te vorderen BWS-subsidies              65.019                522.130 

-  Actieve belastinglatentie             78.202            83.788 

   143.221  605.918 

      

TOTALE VASTE ACTIVA   41.708.854  45.201.153 

      

      

VLOTTENDE ACTIVA      

VOORRADEN 5.5.3  8.254  6.258 

      

VORDERINGEN 5.5.4     

-  Huurdebiteuren   14.436  32.419 

-  Gemeente   21.968  9.697 

-  Overige vorderingen   10.541  2.692 

-  Overlopende activa   56.273  33.552 

   103.218  78.360 

      

LIQUIDE MIDDELEN 5.5.5  1.005.170  1.585.702 

      

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   1.116.642  1.670.320 

      

      

      

TOTAAL   42.825.496  46.871.473 
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PASSIVA   31-12-2009  31-12-2008 

 ref.  x € 1,-  x € 1,- 

      

EIGEN VERMOGEN 5.5.6     

-  Overige reserves   12.559.016  23.091.662 

      

      

      

VOORZIENINGEN 5.5.7     

- Voorziening onrendabele investering nieuwbouw   7.533.338  907.781 

      

      

      

LANGLOPENDE SCHULDEN 5.5.8     

-  Leningen kredietinstellingen   21.581.305  19.267.087 

-  Waarborgsommen   116.071  112.893 

   21.697.376  19.379.980 

      

      

      

KORTLOPENDE SCHULDEN 5.5.9     

-  Schulden aan kredietinstellingen   139.798  2.199.099 

-  Schulden aan leveranciers   366.425  609.580 

-  Schulden aan derden   89.778  86.997 

-  Belastingen en premies sociale verzekering   96.990  149.568 

-  Overlopende passiva   342.775  446.806 

   1.035.766  3.492.050 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAAL   42.825.496  46.871.473 
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5.2  Winst- en verliesrekening over 2009       

           

        2009  2008 

      Ref.  x € 1,-  x € 1,- 
5.2.1  Bedrijfsopbrengsten        

-  Huren      5.8.1  5.121.636  4.868.917 

-  Vergoedingen     5.8.2  12.534  12.379 

-  Verkopen onroerende zaken   5.8.3  234.378       -,- 

- Overige bedrijfsopbrengsten   5.8.4  9.094  60.851 

           

Som der bedrijfsopbrengsten      5.377.642  4.942.147 

           

           
5.2.2  Bedrijfslasten         

-  Afschrijvingen op materiële vaste activa   5.8.5  517.948  447.027 
-  Overige waardeveranderingen materiële   
   vaste activa       5.8.6  11.221.937  -2.068.073 

-  Erfpacht     5.8.7  147  147 

-  Lonen en salarissen    5.8.8  338.980  284.648 

-  Sociale lasten     5.8.9  47.423  25.957 

-  Pensioenlasten     5.8.9  66.479  52.148 

-  Lasten onderhoud    5.8.10  1.860.945  1.362.479 

-  Overige bedrijfslasten    5.8.11  875.329  765.647 

           

Som der bedrijfslasten      14.929.188    869.980 

           

           
5.2.3  Exploitatieresultaat     -9.551.546  4.072.167 

           

           
5.2.4  Financiële baten en lasten  5.8.12     

-  Rentebaten       113.296  129.657 

-  Rentelasten       876.581  953.578 

        -763.285  -823.921 
 
5.2.5  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -10.314.831  3.248.246 

           
5.2.6  Belastingen    5.8.13  217.815  243.539 

           
5.2.7  Jaarresultaat      -10.532.646  3.004.707 
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5.3  Kasstroomoverzicht volgens indirecte methode (x € 1,-) 
       

    2009  2008 

 Ref.      

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN    

Exploitatieresultaat 5.2c  -9.551.546  4.072.167  

Aanpassingen voor:       

- Afschrijvingen 5.8.5  517.948  447.027  
- Overige waardeveranderingen materiële 
  vaste activa 5.8.6  11.221.937  -  

  . Mutatie voorraden 5.5.3  -1.996  -536  

  . Mutatie vorderingen 5.5.4  -24.858  9.820  

  . Mutatie kortlopende schulden 5.5.9  -2.456.284  2.278.166  

  . Mutatie voorzieningen 5.5.7  -  -1.701.593  
         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  ¤         -294.799  5.105.051 

       

- Ontvangen rente 5.8.12  113.296  129.657  

- Betaalde rente 5.8.12  -876.581  -953.578  

- Vennootschapsbelasting 5.8.13  -217.815  -243.539  
         

    -981.100  -1.067.460 
        

Kasstroom uit operationele activiteiten    -1.275.899  4.037.591 

       

       

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN    

- Investeringen in materiële vaste activa 5.5.1  -2.315.348  -9.103.683  
- Desinvesteringen in materiële vaste  
  activa 5.5.1  230.622  1.656.358  

- Toename financiële vaste activa 5.5.2  -  -106.258  

- Afname financiële vaste activa 5.5.2  462.697  117.343  
         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -1.622.029  -7.436.240 

       

       

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN    

- Opgenomen leningen 5.5.8  2.503.178  2.556.282  

- Aflossingen langlopende schulden 5.5.8  -185.782  -2.299.267  
         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    2.317.396      257.015 

       

NETTO-KASSTROOM    -580.532  3.141.634 
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5.4  Toelichting waarderingsgrondslagen 
 
Algemeen 
 

Regelgeving 
De jaarverslaggeving door een toegelaten instelling volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen 
zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 
voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Een en ander heeft geleid tot 
een specifieke richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving (645). In deze richtlijn zijn onder meer 
specifieke modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector 
specifieke presentatie, waarderings-,  en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 
 
Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de 
jaarrekening genummerd. 
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormen de 
directie en het bestuur van De Vooruitgang zich verschillende oordelen en maken schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven 
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
betreffende jaarrekeningposten. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van voorgaand jaar. 
 
Verwerking verplichtingen 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd  als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten 
en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en 
toekomstige nieuwbouwprojecten.  
 
Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom 
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de 
formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft 
plaatsgevonden. 
 
Algemeen 
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva en de bepaling van het resultaat gebaseerd op 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder toepassing van de minimumwaarderingsregel, c.q. nominale 
waarde. 
 
Materiële vaste activa 
 
Onroerende en roerende zaken in exploitatie 
De oorspronkelijke investeringen in complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting duurzame) 
bijzondere waardeverminderingen. 
 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven, 
eventueel vermeerderd met na-investeringen.  
Tevens worden hierbij de direct toerekenbare kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. 
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Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht 
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
 
Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van 
het actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing. 
 
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichting 
dan wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan worden in de waardering betrokken. 
 
Herstructurering onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren of vergroten van de 
oorspronkelijke capaciteit. 
 
De onderhoudslasten, waaronder renovatie, onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat 
er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. De onderhoudslasten worden direct in het 
resultaat verantwoord. 
 
Complexen worden gedefinieerd op basis van groepen van gelijksoortige activa (kasstroomgenererende 
eenheid). Deze worden gedefinieerd op basis van onderkende product markt combinaties. 
 
De indeling sluit aan op de wijze waarop het interne beleid en de bedrijfsvoering is gedefinieerd. 
Aansluiting is daarbij gezocht bij de differentiatie in het huur- en onderhoudsbeleid en 
levensduurschattingen. 
 
Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en reële waarde. Dit geschiedt op complexniveau. 
Bij de toets tussen de historische kostprijs en reële waarde worden de voorziening voor onderhoud en de 
egalisatierekening betrokken. 
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de reële waarde 
duurzaam overschrijdt. Van duurzaamheid is sprake wanneer de verwachte reële waarde gedurende een 
periode van ten minste vijf jaar lager is dan de boekwaarde. 
 
De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van complexen. De reële 
waarde van de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor verhuur is de bedrijfswaarde. De 
onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet 
meer bestaat of is afgenomen, wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord. 
 
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit 
hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte 
resterende looptijd van de investering.  
Daarbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen bestemming van aard en bezit.  
Onderscheid wordt gemaakt in woningen bestemd voor de verhuur, woningen bestemd voor de verkoop 
op korte en langere termijn en bedrijfsmatige/overige onroerende zaken. 
 
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 
schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn 
gedurende de resterende levensduur van het actief. 
 
De kasstromen zijn gebaseerd op de begin 2010 intern geformaliseerde meerjaren begroting en 
bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en 
overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar.  
 
De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting 
onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde 
groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus. 
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Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten: 
 

   
          Jaar 6 

   
2010 2011 2012 2013 2014 en verder 

         Huurverhoging  1,20% 1,00% 1,31% 1,63% 1,94% 2,25% 

Opslag i.v.m. harmonisatie 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,31% 
 Huurstijgingspercentage 1,70% 1,50% 1,81% 2,13% 2,25% 2,25% 

         Huurderving 
 

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

         Lastenstijging 
 

1,20% 1,00% 1,31% 1,63% 1,94% 2,25% 

         Financieringsrente 
 

5,50% 5,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

         Disconteringsvoet 
 

6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

         Onderhoud 
 

3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 

         Inflatie 
  

1,00% 1,31% 1,63% 1,94% 2,25% 2,25% 
 
- jaarlijkse huurverhogingen zie tabel (voorgaand jaar 2,25%); 
- jaarlijkse huurderving zie tabel (voorgaand jaar 1,00%); 
- jaarlijkse stijging van de variabele lasten zie tabel (voorgaand jaar 2,25%); 
- genormeerde variabele lasten (OZB, verzekering en algemeen beheer) van € 1.180,39 per 

verhuureenheid (voorgaand jaar € 867,73); 
- genormeerde klachten- en mutatieonderhoudskosten € 738,93 per verhuureenheid (voorgaand     

jaar  € 558,65); 
- kosten van planmatig onderhoud, conform onderhoudsbegroting voor de eerstkomende 25 jaar, 

daarna het gemiddelde van de voorafgaande 25 jaar per verhuureenheid (voorgaand jaar: conform 
onderhoudsbegroting voor de eerstkomende 10 jaar, daarna een bedrijfseconomische norm van 
725,50 per verhuureenheid); 

- investeringen in nieuwbouw en investeringen inzake herstructurering op basis van feitelijke 
verplichtingen in casu voorgenomen en goedgekeurd extern gecommuniceerd beleid  (voorgaand 
jaar : idem); 

- een restwaarde per verhuureenheid van € 16.000,- (voorgaand jaar: € 16.000,-); 
- een rekenrente zie tabel (voorgaand jaar: 6%) voor WSW-geborgde woningen; 
- de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur 

van de complexen/investering (variërend van 1 tot 49 jaar), de minimale levensduur is gesteld op 10 
jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is. 

- De heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de te betalen 
vennootschapsbelasting maken geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde. 

 
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie 
van de bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De rentabiliteitswaardecorrectie betreft het 
verschil tussen de contante waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en 
beleggingen en de waardering van deze posten op de balans. 
 
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog 
geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige vergelijkbare 
kavel of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning (16.000,-). Deze kavelprijs wordt geïndexeerd 
naar het einde van de levensduur. 
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Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 
Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen uitgaafprijzen, onder aftrek van 
bijzondere waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten. Conform de richtlijnen van de 
Raad van de Jaarverslaggeving worden de onrendabele toppen ten laste van deze post genomen zodra 
nieuwbouwplannen intern zijn geformaliseerd (feitelijk DO-besluit) en extern zijn gecommuniceerd. 
Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering worden de boekwaarde en de reële waarde van 
de kasstroomgenererende eenheid waartoe de onroerende zaken gaan behoren betrokken.  
 
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in 
ontwikkeling, dan wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 
creditzijde van de balans opgenomen. 
 
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn opgenomen. 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van 
aanschafwaarde onder aftrek van lineaire/annuïtaire afschrijvingen.  
 
Hierbij houden we rekening met de verwachte economische levensduur. De belangrijkste afschrij-
vingstermijnen zijn: 
    Lineair  Annuïtair 
 
Kantoorgebouw    50 jaar 
Werkplaats     50 jaar 
Inrichting   10 jaar 
Automatiseringsapparatuur   5 jaar 
Meubilair/Kopieerapparatuur   5 jaar 
 
Investeringen die in 2009 zijn gedaan en welke daarvoor in aanmerking komen worden in 2 jaar 
afgeschreven. Deze “willekeurige” afschrijving is toegestaan ingevolge een tijdelijke maatregel vanwege 
de economische crisis. 
 
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen verwachte directe 
opbrengstwaarde. 
 
Financiële vaste activa 
 
Te vorderen BWS-subsidies 
De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen 
(contante waarde betalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouders beschikbaar 
gestelde bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet en beloopt 
vanaf de vaststelling van de subsidie maximaal 30 jaar. 
 
Vlottende activa 
 
Voorraden 
Waardering vindt plaats tegen vaste verrekenprijzen, gebaseerd op de gemiddelde inkoopprijs.  
De voorraad onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere 
opbrengstwaarde. 
 
Huurdebiteuren 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, rekening houdend met een voorziening 
voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito‟s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die 
op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale waarde 
opgenomen. 
 
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en –verplichtingen wordt getroffen met behulp van 
de verplichtingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen 
en hun belastinggrondslag, en ook wanneer er sprake is van voorwaartse verrekenbare 
verliescompensatie.  
De berekening van de latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen de op het einde 
van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in de komende jaren geldende tarieven, voor 
zover reeds bij wet vastgesteld. 
 
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, 
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn 
waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden 
benut. Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 
belastingverplichtingen worden opgenomen onder de voorzieningen.  
 
 
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen 
gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex 
overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd . Onder verwachte verliezen wordt in dit 
verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering 
toe te rekenen ontvangsten. 
 
Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen.  
Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de 
verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de 
schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt. 
De leningen worden in gedeelten afgelost en wel op basis van het annuïteitensysteem, of het systeem 
van lineaire aflossing. 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 
  
Kortlopende schulden 
Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. 
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
 
Bedrijfsopbrengsten 
 
Huren 
Deze opbrengsten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende nettohuren (exclusief de ver-
goedingen voor overige zaken, leveringen en diensten) na aftrek van huurderving. 
 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 
2009 bedroeg dit maximumpercentage 2,5%. 
 
Vergoedingen 
Dit betreft de vergoedingen die de huurders – naast de nettohuur – verschuldigd zijn voor het gebruik 
van de recreatieruimte bij enige complexen. Jaarlijks wordt het overschot/tekort ten gunste of ten laste 
van het eigen vermogen gebracht. 
 
Overheidsbijdragen 
Hieronder wordt de toerekening van overheidsbijdragen op basis van de egalisatierekening BWS 
verantwoord. 
 
Verkoop onroerende zaken 
De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 
boekwaarde (bestaand bezit) danwel de vervaardigingsprijs. Winsten worden verantwoord op het 
moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten 
worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
Bedrijfslasten 
 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire methode op basis van geschatte 
economische levensduur. 
De afschrijvingen op activa ten dienste van de exploitatie vinden plaats volgens de lineaire en de 
annuïtaire methode. Er wordt rekening gehouden met 6% rente. Op grond wordt niet afgeschreven. 
 
Overige waardeverandering materiële vaste activa 
De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende activaposten. 
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming 
van een bijzondere waardevermindering. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat door een 
jaarlijkse toets van de reële waarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op boekwaarde. 
 
Periodiek betaalde beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenen 
De stichting heeft een pensioenregeling bij SPW. Dit betreft een toegezegd-pensioenregeling bij het 
bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde 
leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd-pensioenregeling is verwerkt als 
zou sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling. 
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Voor de pensioenregelingen betaalt De Vooruitgang op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.  
Behalve de betaling van premies heeft De Vooruitgang geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze 
pensioenregelingen.  
 
De Vooruitgang heeft in geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn.  
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terugstorting 
leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen.    
 
Lasten onderhoud 
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. 
Reeds aangegane verplichtingen  waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum 
worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 
 
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is 
van een waardeverhoging van het actief. 
 
Overige bedrijfslasten 
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de gewone bedrijfs-
voering zoals huisvestingkosten, bestuurskosten, algemene kosten, overige personeelskosten, 
belastingen en verzekeringen. 
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Rentebaten en lasten 
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente wordt meegenomen. 
 
Activeren van rentelasten 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van 
een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of 
verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over 
specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet 
specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en 
periode van vervaardiging. 
 
Vennootschapsbelasting 
Vanaf 1 januari 2008 is De Vooruitgang integraal belastingplichtig geworden voor de 
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 
vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). 
 
In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de 
fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatname. 
 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. 
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en 
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 

Verslaglegging 2009 64



   
Verslaglegging 2009  65 

Financiële instrumenten 
Binnen het treasurybeleid van De Vooruitgang dient het gebruik van financiële instrumenten ter 
beperking van inherente (rente-, looptijd- en markt) risico‟s. Op grond van het vigerende interne 
treasurystatuut is het gebruik van financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er een 
materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing er van 
tot een positie van de totale leningen-/beleggingenportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een 
positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten. 
 
In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen kostprijs, normaal gesproken 
de nominale waarde, tenzij anders vermeld. 
Financiële derivaten (met name interestswaps) worden initieel niet in de balans verwerkt en 
gewaardeerd. De financiële effecten van dergelijke instrumenten worden verantwoord bij afloop van het 
contract, of bij de effectuering van de gedekte positie. 
 
Valutarisico 
De Vooruitgang is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico. 
 
Renterisico 
De Vooruitgang loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en 
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met 
variabele renteafspraken loopt De Vooruitgang risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met 
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt De Vooruitgang risico‟s over de 
marktwaarde. 
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico 
gecontracteerd. 
 
Kredietrisico 
De Vooruitgang heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De Vooruitgang maakt gebruik 
van meerdere banken teneinde over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover 
noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. 
 
Liquiditeitsrisico 
De Vooruitgang maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen 
beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 
kredietfaciliteiten. 
 
 
Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling 
 
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opgesteld. Het management dient daartoe 
bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de waardering van 
activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke activa en 
verplichtingen.  
 
Materiële vaste activa, minimum waarderingsregel 
 
Onroerende en roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting duurzame) 
bijzondere waardeverminderingen.  
Een bijzondere waardevermindering is het bedrag waarmee de boekwaarde de reële waarde 
duurzaam overschrijdt. Van duurzaamheid is sprake wanneer de verwachte reële waarde gedurende 
een periode van tenminste vijf jaar lager is dan de boekwaarde. 
De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van complexen. De 
reële waarde van onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden 
aangehouden. 
   
De uitgangspunten van de reële waarde zijn deels afhankelijk van de interne beleidsvoornemens van 
De Vooruitgang. Deze beleidsvoornemens komen ondermeer tot uitdrukking in het strategisch 
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voorraadbeheer, kwaliteits- en huurniveaus. Voor zover mogelijk hanteert De Vooruitgang binnen de 
sector gangbare uitgangspunten. 
 
Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 
 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten 
en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en 
toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. 
 
Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase en 
afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 
 
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen 
afwijken bij daadwerkelijke realisatie van projecten.  
Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van 
leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie. 
 
Verwerking fiscaliteit 
 
De Vooruitgang is vanaf 1 januari 2006 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting geworden. 
Voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 geldt een vaststellingsovereenkomst 
met de belastingdienst. Vanaf 1 januari 2008 is er sprake van integrale belastingheffing. 
 
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft De Vooruitgang 
een aantal standpunten ingenomen die pas bij afwerking van de aangifte over de verslagjaren 2008 
en 2009 door de belastingdienst zullen worden getoetst. 
Dientengevolge kan de fiscale last over 2008 en 2009 nog wijzigingen ondergaan. De aanslagen over 
voorgaande jaren zijn definitief opgelegd.  
 
 
Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening 
die geen invloed hebben op de ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de 
balansposten en posten in de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet 
worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. 
 
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van 
bankkredieten. 
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de operationele, investerings- en 
financieringsactiviteiten. 
 
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot 
mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest 
(opgenomen onder operationele activiteiten). 
De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige 
schulden voorkomende verplichtingen.  
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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5.5 Toelichting op de balans (x € 1,-)  
         

A C T I V A        

      31-12-2009  31-12-2008 

VASTE ACTIVA     x € 1,-  x € 1,- 
         
5.5.1  Materiële vaste activa      

- Onroerende en roerende zaken      

   in exploitatie     40.506.230  39.575.774 

-  Onroerende en roerende zaken      

   in ontwikkeling     -  3.978.883 

-  Onroerende en roerende zaken      

    ten dienste van de exploitatie   1.059.403  1.040.578 
           

      41.565.633  44.595.235 

         

Het verloop van deze post is als volgt: 
 

(On)roerende (On)roerende (On)roerende Totaal 

  
zaken in zaken in zaken t.d.v. 

 

  
Exploitatie ontwikkeling exploitatie 

 Saldo per 1 januari  
     Aanschafwaarde 
 

      56.306.051        5.836.397        1.177.301    63.319.749  

Af: cumulatieve waardevermindering 
 

       -6.259.198       -2.765.295                    -,-       -9.024.493  

Af: cumulatieve afschrijvingen 
 

     -10.471.079                    -,-           -136.723   -10.607.802  

Bij: voorziening onrendabele investeringen 
 

                    -,-             907.781                    -,-           907.781  

      Boekwaarde per 1 januari  
 

      39.575.774        3.978.883        1.040.578    44.595.235  

      Mutaties in het boekjaar 
     Investeringen 
 

           112.594        2.152.006             50.748      2.315.348  

Desinvesteringen 
 

          -230.622                   -,-                       -,-          -230.622 

Waardevermindering 
 

       -3.129.363      -7.741.843                     -,-    
                               

-   -10.871.206 

Terugneming van waardevermindering 
 

                     -,-                      -,-                       -,-                     -,-    
Mutatie voorziening onrendabele 
investering 

 
                     -,-          6.625.557                     -,-        6.625.557  

Overboekingen 
 

        4.663.872       -4.663.872                    -,-                    -,-    

Afschrijvingen 
 

          -486.025                   -,-               -31.923       -517.948 

Afboekingen wegens vervallen project 
 

                     -,-            -350.731                    -,-          -350.731 

      Saldo mutaties 
 

           930.456       -3.978.883             18.825     -3.029.602 

      Saldo per 31 december  
     Aanschafwaarde 
 

      62.081.978        1.603.081         1.228.049    64.913.108  

Af: cumulatieve waardevermindering 
 

     -10.759.280       -9.136.419                      -,-     -19.895.699  

Af: cumulatieve afschrijvingen 
 

     -10.816.468                    -,-             -168.646   -10.985.114  

Bij: voorziening onrendabele investeringen 
 

                    -,-          7.533.338                      -,-          7.533.338  

      Boekwaarde per 31 december 
 

      40.506.230                      0         1.059.403    41.565.633  
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ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN IN EXPLOITATIE    

Deze post is als volgt samengesteld:      

- woningen en woongebouwen   40.506.230  39.575.774 

- onroerende zaken niet zijnde woningen  -,-  -,- 
           

      40.506.230  39.575.774 

         

Verzekering         
De roerende- en onroerende zaken in exploitatie zijn per 1 januari  2010 voor € 140.398.400,-  
(31-12-2008 :  € 134.156.600,-) verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade.  

Per 1 januari 2010 heeft de laatste wijziging van de verzekerde waarde plaatsgehad.   
          

WOZ          

De waarde op basis van de Wet waardering Onroerende Zaken bedraagt per 31 december 2009  
€ 227.042.000,- (2008 : 217.651.000,-). De gehanteerde peildatum hierbij is 01-01-2009.    
          

Bedrijfswaarde         
De bedrijfswaarde inclusief rentabiliteitswaardecorrectie bedraagt per 31 december 2009 € 46.846.922,-, 
hiervan is € 6.904.161,- grond. De bedrijfswaarde in het verslagjaar is afgenomen met een bedrag  
van € 1.064.072,- ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo voorgaand verslagjaar. De mutatie in  
de bedrijfswaarde laat zich als volgt verklaren:      

 
                   x  € 1.000,- 
Jaarresultaat 
- mutatie in de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa         2.639 - 
 
Oplevering nieuw complex   
- Wester Ven                                                                                                                       3.504 
 
Sloop complex 
- Harlingenlaan                                                                                                                     437 - 
 
Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters en uitgangspunten 
- in de huurprijscomponent             1.421 - 
- in de onderhoudslasten             1.392 
- in de overige lasten              3.964 - 
- in de levensduur                                                                                                                        3.065 
- in de restwaarde-inschatting grond                    -    
                   500 -      
 
- rentabiliteitswaardecorrectie                564 - 
 

Totaal mutatie bedrijfswaarde            1.064 - 
 
Afboeking onrendabele toppen 
 
De minimumwaarderingsregel is toegepast op basis van de bedrijfswaarde inclusief restwaarde van de 
grond ten opzichte van de boekwaarde van het bezit inclusief de grondwaarde.  
Deze systematiek leidt tot een extra waardevermindering en dus toename van de onrendabele toppen 
van bestaand bezit ad. € 3.129.363,-.  
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      31-12-2009  31-12-2008 

      x € 1,-  x € 1,- 
ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN IN ONTWIKKELING    

Deze post is als volgt samengesteld:      

- Onroerende en roerende zaken      

   . Woningen en woongebouwen   -  3.978.883 

           

Totaal onroerende en roerende zaken in ontwikkeling -  3.978.883 

         

Het verloop van deze post is als volgt:      

   
St. 

   

  
 Siriusplein  Nicolaashof Julianaweg Westerven Totaal 

       Saldo per 1 januari  
      Aanschafwaarde 
 

     486.795        278.443       524.542   4.546.617     5.836.397  

Af: cumulatieve  
           waardevermindering  -1.394.576                -,-                  -,-    -1.370.719   -2.765.295 

Bij: voorziening onren- 
           dabele investeringen      907.781                 -,-                  -,-                 -,-          907.781  

       Boekwaarde per 1 januari                  0          278.443       524.542   3.175.898     3.978.883  

       Mutaties in het boekjaar 
     Investeringen 

 
       13.361          72.288       578.383   1.487.974     2.152.006  

Waardevermindering 
 

    -459.141                 -,-     -7.282.702               -,-       -7.741.843 

Mutatie voorziening  
   

                                  
 onrendabele investeringen      445.780                  -,-      6.179.777                -,-       6.625.557  

Overboekingen 
 

               -,-                    -,-                  -,-     -4.663.872   -4.663.872 

Afboekingen wegens 
      geannuleerd project 
 

               -,-          -350.731               -,-                  -,-         -350.731 

       Saldo mutaties 
 

               0        -278.443      -524.542  -3.175.898   -3.978.883 

       Saldo per 31 december  
     Aanschafwaarde 

 
     500.156                  -,-      1.102.925                -,-        1.603.081  

Af: cumulatieve  
           waardevermindering   -1.853.717                 -,-     -7.282.702               -,-      -9.136.419 

Bij: voorziening onren- 
           dabele investeringen    1.353.561                  -,-      6.179.777                -,-    7.533.338  

       Boekwaarde per 31 december                  0                   0                    0                   0                     0  
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              31-12-2008  31-12-2007 
ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE   
         

      31-12-2009  31-12-2008 

      x € 1,-  x € 1,- 

         

Deze post is als volgt samengesteld:      

- Kantoorgebouw     822.179  810.578 

- Werkplaats     203.934  204.906 

- Inventaris     33.290  25.094 

  Totaal onroerende en roerende zaken        

  ten dienste van de exploitatie   1.059.403  1.040.578 

         

Het verloop van deze post is als volgt:      
 

  
Kantoorgebouw Werkplaatsen Inventaris Totaal 

Saldo per 1 januari  
     Aanschafwaarde 
 

           835.973            210.836       130.493   1.177.302  
Af: cumulatieve afschrijvingen 

 
                 -25.395           -5.930     -105.399    -136.724 

      Boekwaarde per 1 januari                 810.578          204.906         25.094     1.040.578  

      Mutaties in het boekjaar 
     Investeringen 
 

             15.869                      -             34.879        50.748  
Afschrijvingen 

 
              -4.268               -972       -26.683      -31.923 

      Saldo mutaties 
 

             11.601                -972          8.196        18.825  

      Saldo per 31 december  
     Aanschafwaarde 
 

           851.842          210.836       165.372   1.228.050  
Af: cumulatieve afschrijvingen 

 
            -29.663            -6.902     -132.082    -168.647 

      Boekwaarde per 31 december 
 

           822.179          203.934         33.290   1.059.403  
         

          
Verzekering         
De onroerende- en roerende zaken ten dienste van de exploitatie en de onroerende zaken niet zijnde  
woningen zijn per 31 december 2009 voor € 1.305.400,- verzekerd en als volgt gespecificeerd:  
kantoorgebouw     € 1.057.000,-      
bedrijfsunits (2 stuks) €    248.400,-      

De laatste wijziging van de verzekerde waarde heeft plaatsgehad per 1 januari 2010.   
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      31-12-2009  31-12-2008 

      x € 1,-  x € 1,- 

5.5.2   Financiële vaste activa      

Deze post is als volgt samengesteld:      

- Te vorderen BWS-subsidies    65.019  522.130 
- Actieve belastinglatentie   78.202  83.788 

      143.221  605.918 

         

TE VORDEREN BWS-SUBSIDIES      

Het verloop van deze post is als volgt:      

Beginsaldo     522.130  617.003 

Mutaties in het boekjaar:       

- Rente      22.539  22.470 

- Ontvangen bijdrage    -117.343  -117.343 
- Ontvangen afkoopsom   -362.307  -,- 

Saldo              65.019         522.130 

         

 ACTIEVE BELASTINGLATENTIE      

Het verloop van deze post is als volgt:      

Beginsaldo     83.788   -,- 

Opname latentie     -,-  89.374 

Vrijval in boekjaar     -5.586  -5.586 
           

Saldo               78.202  83.788 

         
De nominale waarde van de belastinglatentie (passief) bedraagt 30,1 miljoen. Dit betreft met name  
het verschil tussen de “commerciële” en fiscale waarde van de onroerende zaken in exploitatie.   
         
VLOTTENDE ACTIVA        
         
5.5.3  Voorraden        
         
Deze post is als volgt samengesteld:      
- Overige voorraden       

  . Onderhoudsmaterialen    8.254  6.258 

         
5.5.4 Vorderingen 
       

Deze post is als volgt samengesteld:      

- Huurdebiteuren     14.436  32.419 

- Gemeente     21.968  9.697 

- Overige vorderingen    10.541  2.692 

- Overlopende activa    56.273  33.552 
         

      103.218  78.360 
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      31-12-2009  31-12-2008  

      x € 1,-  x € 1,-  

HUURDEBITEUREN         

Deze post is als volgt samengesteld:       

- Huurdebiteuren     14.436  32.419  

          
Onder de huurdebiteuren zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan één jaar. 
 
De huurachterstanden kunnen als volgt naar tijdsduur en aantal huurders worden gespecificeerd: 

          

Achterstand   aantal huurders huurachterstand   

       x € 1.000,-   

    31-12-09 31-12-08 31-12-09 31-12-08   

vanaf 0 t/m 1 maand  31 33 9 10   

vanaf 1 t/m 2 maanden  4 5 2 3   

vanaf 2 t/m 3 maanden  0 4 0 5   

vanaf 3 t/m 4 maanden  0 0 0 0   

vanaf 4 t/m 5 maanden  1 4 2 7   

vanaf 5 t/m 6 maanden  0 1 0 2   

vanaf 6 maanden   1 2 1 5   

    37 49 14 32   

          

De huurachterstanden bedragen ultimo boekjaar 0,26 % (2008 : 0,67 %) van de jaarhuur.  
          

Voorziening voor dubieuze huurdebiteuren      

Voor het risico van wanbetaling door huurdebiteuren is geen voorziening getroffen.  
          
GEMEENTE         
Deze post is als volgt samengesteld:       

- Vorderingen gemeente    21.968  9.697  

          
Dit betreft de vorderingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  
          

OVERIGE VORDERINGEN        

Deze post is als volgt samengesteld:       

- Afrekening VvE 4e kwartaal NBC van Roemburg  10.052  1.594  

- Overige      489  1.098  
            

      10.541  2.692  
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      31-12-2009  31-12-2008  
      x € 1,-  x € 1,-  

          

OVERLOPENDE ACTIVA        

Deze post is als volgt samengesteld:       

- Nog te ontvangen kosten CAI       

  Roerstraat en Boelenspark    7.202  11.525  

- Vooruitbetaalde kosten    10.878  11.086  

- Nog te ontvangen rente 4e kwartaal deposito's 35.131  7.473  

- Overige nog te ontvangen bedragen   3.062  3.468  
            

      56.273  33.552  
 
Onder de overige vorderingen en overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een resterende 
looptijd langer dan één jaar. 
 
 
5.5.5  Liquide middelen 
        

Deze post is als volgt samengesteld:       

a. Direct opvraagbaar:        

   - Kas      3.942  2.923  

   - Postbank     18.462  62.105  

   - Rekening-courant Fortis Bank   445.300  338.606  

   - Rekening-courant Rabobank   7.939  758.071  
            

Subtotaal     475.643  1.161.705  

          

b. Op termijn uitgezet:        

   - Deposito Rabobank  82.069   936  908  

   - Deposito Fortis Bank 45.325   178.291  172.792  

   - Deposito Fortis Bank 63.383   300  297  

   - Deposito Fortis Bank 93.040   350.000  250.000  
            

Subtotaal     529.527  423.997  

          

          

Totaal liquide middelen    1.005.170  1.585.702  
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Stichting Woningbeheer    

De Vooruitgang 31-12-2009  31-12-2008 

  x € 1,-  x € 1,- 
 
5.5.6  Eigen vermogen    
     

Algemene bedrijfsreserve      12.559.016         23.091.702  

     
     

Het verloop van deze post is als volgt:    
     

Saldo per 1 januari       23.091.662         20.086.955  

     

Resultaat boekjaar  -/-10.532.646          3.004.707      

     

Saldo per 31 december      12.559.016         23.091.662  

     

Het jaarresultaat is als volgt te specificeren:    
     

Rentetoevoeging        1.908.946           1.439.958  
Waardeverandering woningen en woongebouwen                     -,-           2.068.073    

Opbrengst verkoop sloopwoningen Harlingenlaan           234.378                        -,-  

Opbrengst doorverkoop woningen                      -,-               52.494  
Opbrengst administratie VvE                1.588                 1.588  

Opbrengst administratie WonenPlus                2.000                       -,-  
Vergoeding gebruik parkeerplaatsen NBC/Van Roemburg                2.292                 2.249  

Overige bedrijfsopbrengsten                  150                  3.826  

         2.149.354           3.568.188  
     

Exploitatieresultaat woningen en woongebouwen        1.231.157             298.246  
Exploitatieresultaat goederen en diensten                  137                     136  

Waardeverandering materiële vaste activa      10.871.206                         -,-  

Afboeking geannuleerd complex St. Nicolaashof           350.731                          -,-  
Te betalen vennootschapsbelasting           217.815              243.539    

Kosten kalenders               2.403                  2.295   
Bijdrage opplussen eigen woning                     -,-                 5.000   

Kosten urgentieaanvragen niet doorberekend               8.551               13.903   
Overige directe exploitatielasten                     -,-                     362  

       12.682.000              563.481  

     

RESULTAAT BOEKJAAR -/- 10.532.646           3.004.707 
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      31-12-2009  31-12-2008 
5.5.7  Voorzieningen    x € 1,-  x € 1,- 

Deze post is als volgt samengesteld:      

- Voorziening onrendabele investering nieuwbouw 7.533.338    907.781 

         

Het verloop van deze post is als volgt:     

- Beginsaldo     907.781  2.609.374 

Mutaties in het boekjaar       

- Dotatie Siriusplein    445.780  189.313 

- Dotatie Julianaweg e.o.    6.179.777  -,- 

- Saldo onttrekkingen    -,-  -1.890.906 

- Vrijval      -,-  -,- 

Totaal voorzieningen    7.533.338    907.781 

         
 
5.5.8  Langlopende schulden      

- Leningen kredietinstellingen   21.581.305  19.267.087 

- Waarborgsommen    116.071  112.893 

      21.697.376  19.379.980 

         

LENINGEN KREDIETINSTELLINGEN   21.581.305  19.267.087 

         

Waarvan leningen met een looptijd > 5 jaar  20.739.462  18.465.730 

         
Het verloop van deze post is als volgt:     
Beginsaldo     19.267.087  19.010.135 
 
Aflossingsverplichting voorgaand boekjaar  2.199.099  70.123 
 
Mutaties in het boekjaar:       
- Nieuwe leningen    2.500.000  2.500.000 
- Bijstorting klim-/dkp-leningen   -,-  56.219 
- Extra opname     -,-  -,- 
- Aflossingen     -2.245.083  -170.291 
- Aflossingsverplichting huidig boekjaar  -139.798  -2.199.099 
Saldo      115.119  186.829 
           

Eindsaldo     21.581.305  19.267.087 
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De gemiddelde vermogenskostenvoet van de totale leningenportefeuille bedraagt in 2009 : 3,86% 

(2008 : 4,73%).         
De rentabiliteitswaardecorrectie in 2009 bedraagt € 1.849.395,-.    

          

De leningen van kredietinstellingen worden op basis van het annuïteiten-, dan wel fixe afgelost. 
In 2008 is een nieuwe lening van € 2.500.000,- aangetrokken welke per 5 januari 2009 is opgenomen. 

Het type aangetrokken lening is een fixe-lening. Er wordt een rente berekend van 4,899 %  

jaarlijks te voldoen. De lening heeft een looptijd van 40 jaar.    
 
Op basis van de vigerende leningscontracten ziet de vervalkalender en daarmee de renterisico‟s er 
Als volgt uit. 
 

Rente-exposure leningenportefeuille ultimo 2009  
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* € 1.000

eindaflossing leningen renterisico rollover lening renteconversie
extendible f ixe WSW-norm  

 
Zekerheden 
De garantie voor het betalen van de aflossingen en renten van de overige leningen is in 2004 door het 

WSW overgenomen van de gemeente.      

      31-12-2009  31-12-2008  

      x € 1,-  x € 1,-  

          

WAARBORGSOMMEN    116.071  112.893  

          
De waarborgsommen betreffen de volgens huurovereenkomst van huurders ontvangen bedragen, die 
dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van het bedrag dat bij beëindiging van de huurover- 
eenkomst door de huurder verschuldigd mocht zijn aan mutatiekosten en achterstallige huur.  
De gemiddelde waarborgsom per woning bedraagt € 115,-. Er wordt geen rente toegerekend.  
          
          
5.5.9  Kortlopende schulden       
- Leningen kredietinstellingen   139.798  2.199.099  
- Schulden aan leveranciers    366.425  609.580  
- Schulden aan derden    89.778  86.997  
- Belastingen en premies sociale verzekeringen   96.990  149.568  
- Overlopende passiva    342.775  446.806  
            

      1.035.766  3.492.050  
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       31-12-2009  31-12-2008  

         x € 1,-  x € 1,-  

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN     

- Loonheffing     21.782  14.288  

- Pensioenpremies    10.709  8.531  

- Omzetbelasting    248  30.727  

- Vennootschapsbelasting   64.251  96.022  

          

      96.990  149.568  
 
De aanslagen vennootschapsbelasting over 2006 en 2007 zijn definitief opgelegd. Het  
openstaande bedrag betreft de te betalen vennootschapsbelasting over 2008 en 2009. 
 

OVERLOPENDE PASSIVA        

- Niet vervallen rente/aflossingen   179.173  272.180  

- Huursubsidie diverse tijdvakken   45.212  46.160  

- Vooruitontvangen huur    21.932  12.786  

- Nog te betalen kosten    86.807  104.871  

- Sleutels flats     8.033  6.978  

- Overige overlopende passiva   1.618  3.831  

            

      342.775  446.806  
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5.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen      
          
5.6.1 Ten aanzien van de mottenproblematiek in de flatgebouwen aan de Bloedkoraal is met de 
                aannemer overeengekomen dat zowel De Vooruitgang als de aannemer € 80.000,- beschikbaar 
                stellen ten behoeve  van de bestrijdingsmaatregelen.  
 

                Het totale bedrag van € 160.000,- is door De Vooruitgang op een depositorekening gestort. 
                Het aandeel van de aannemer is in de balans vermeld onder „schuld aan derden‟.  
 
5.6.2        Als deelnemer aan het WSW dient De Vooruitgang rekening te houden met een obligobedrag van 
                 € 857.280,-  (2008 : € 943.643,-). 
 
5.6.3 In het 2007 is het treasury statuut, waarin opgenomen het financieel beleid, vastgesteld door de 

financiële commissie. In het treasury statuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder 
voorwaarden toegestaan. Deze instrumenten worden uitsluitend toegepast in het kader van 
beperking van renterisico‟s/looptijdrisico‟s. 

 

Toegepaste grondslagen voor de verwerking van deze instrumenten zijn volledig in 
overeenstemming met hetgeen algemeen aanvaard is.  
 

Hieronder wordt nader informatie verstrekt over de instrumenten die gebruikt worden voor het 
beheersen van rente- en looptijdenrisico‟s, alsmede over de omvang en risico‟s van deze 
instrumenten. 
 

Het rente- en looptijdenbeleid van de corporatie is erop gericht jaarlijks niet meer dan 10% risico 
te lopen. Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van langlopende obligaties tegen vaste 
rente, zerobond-constructies en door gebruik te maken van verscheidene derivaten zoals: 

                - renteswaps;  
                - swaptions (optie op een swaptransactie); 
                - FRA‟s (forward rate agreement). 
 
 
5.7 Ontwikkelingen na balansdatum       
          
Het bestuur van De Vooruitgang heeft de huurverhoging per 1 juli 2010 vastgesteld op 1,2%. 
 
  
 

Verslaglegging 2009 78



   
Verslaglegging 2009  79 

 
5.8  Toelichting op de winst- en verliesrekening (x € 1,-)  

    

 2009  2008 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN    
    
5.8.1  Huren    
    

Te ontvangen netto-huur 5.248.171  4.907.966 

Af: huurderving    

- wegens leegstand bij mutaties 40.055  24.439 

- wegens leegstand sloop/nieuwbouw 82.076  12.950 

- wegens oninbaarheid 4.404  1.660 
    

Totaal huren 5.121.636  4.868.917 
 
De “te ontvangen nettohuur” is gewijzigd als gevolg van: 
- verhoging van huren wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering tot een 

bedrag van € 105.880,-. 
- het in exploitatie nemen van nieuwe woningen en woongebouwen tot een bedrag van € 284.135,- 
- het uit exploitatie nemen van woningen en woongebouwen tot een bedrag van -/- € 49.810,-. 
 
 
5.8.2  Vergoedingen    
    

Te ontvangen vergoedingen:    

- Overige zaken, leveringen en diensten 12.651  12.479 

Af: vergoedingsderving    

- wegens leegstand 117  100 
      

Totaal vergoedingen 12.534  12.379 
    

 
5.8.3  Verkoop onroerende zaken 
    

Opbrengst verkopen bestaand bezit 465.000  -,- 

Af : Boekwaarde  230.622                       -,- 

verkoopresultaat bestaand bezit 234.378  -,- 
 
Dit betreft de verkoop van de sloopwoningen aan de Harlingenlaan. 
 
 
5.8.4  Overige bedrijfsopbrengsten    
    

-  Vergoedingen/verrichte diensten 3.064  694 

-  Winst a.g.v. anti-speculatiebeding  in verkoopakten -.-  52.494 

-  Overige opbrengsten 6.030  7.663 
    

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 9.094  60.851 
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      2009  2008  

BEDRIJFSLASTEN        
 
          
5.8.5  Afschrijvingen op materiële vaste activa    

- Woningen en woongebouwen   486.025  434.092  

- Activa tdv exploitatie    5.240  4.847  

- Inventaris     26.683  8.088  
            

Totaal afschrijvingen    517.948  447.027  
 
          
5.8.6  Overige waardeveranderingen materiële vaste activa   

- Mutatie onrendabele top project: Siriusplein  459.141  -189.313 
 
 

  Julianaweg   7.282.702  0  

       

- Waardeveranderingen bestaande materiële vaste activa 3.129.363  -1.878.760  
- Afboeking materiële vaste activa in ontwikkeling  350.731  0   

- Totaal overige waardeveranderingen materiële vaste activa 11.221.937  -2.068.073  
 
          
5.8.7  Erfpacht     147  147  
 
          
5.8.8  Lonen en  salarissen       

- Bruto salarissen (incl. ziekengeld)   338.980  284.648  

- Ontvangen ziekengelden    -,-  -,-  
            

Totaal lonen en salarissen    338.980  284.648  
 
          
5.8.9  Sociale lasten        

- Sociale lasten     47.423  25.957  

- Pensioenlasten     66.479  52.148  
            

Totaal sociale lasten    113.902  78.105  
          

Er zijn 11 personeelsleden resp. 6,89 formatieplaatsen (2008: 10 personeelsleden en 5,89 formatieplaatsen). 
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Bestuurders en leden Raad van Toezicht 
 
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van: 
 
- bestuurders en voormalige bestuurders € 41.338,- (voorgaand jaar € 40.820,-) 
- leden Raad van Toezicht   € 11.380,- (voorgaand jaar €   4.792,-) 
 
De bezoldiging van bestuurders omvat 
- periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij 

vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden), 
- beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en 

jubileumuitkeringen) 
- uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband 
- winstdelingen en bonusbetalingen 
 
Het totaalbedrag kan als volgt per individueel lid van het bestuur worden gespecificeerd: 
 
    Periodiek Beloningen Uitkering bij Winstdeling 

    betaalde betaalbaar beëindiging van en bonus 

    beloningen op termijn het dienstverband   

    2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Voorzitter 1)     10.130      13.211          416          561                 -                    -                     -                   -    

Voorzitter 2)       3.172               -                 -                -          

Vice voorzitter     12.821      12.525           741          1.297                 -                    -                     -                   -    

Lid 1 3)          -          2.191               -               93         

Lid 2 4)     13.503      10.475           555             467                 -                    -                     -                   -    
                    

Totaal       39.626      38.402        1.712       2.418                 -                    -                     -                   -    

          1) Werkzaam vanaf 01-01-2009 t/m 30-09-2009 2) Werkzaam vanaf 01-10-2009 t/m 31-12-2009 
 3) Werkzaam vanaf 01-01-2008 t/m 29-02-2008 4) Werkzaam vanaf 01-03-2008 t/m 31-12-2008 
  

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
    Als lid van de Als lid van Overige kosten 
    Raad van Commissies vergoedingen 
    Toezicht 

      2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Voorzitter        2.245       1.072               -                 -                    -                    -    
Vice voorzitter      2.245          914               -                 -        
Lid 1        2.245          750               -                 -                    -                    -    
Lid 2        2.245       1.028               -                 -        
Lid 3        2.400       1.028               -                 -                    -                    -    
                
Totaal      11.380       4.792               -                 -                    -                    -    

 
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 
Vanaf 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van 
kracht. Een deel van de wet is van toepassing verklaard op toegelaten instellingen volkshuisvesting. 
Gemeld dienen te worden de functionarissen die meer verdienen dan het gemiddelde salaris van de 
minister (in 2009: € 188.000). 
 
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang heeft geen functionarissen in dienst welke een inkomen 
hebben genoten dat uitgaat boven de € 188.000. (2008: geen) 
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      2009  2008  

          
5.8.10  Lasten onderhoud       

- Kosten onderhoud    859.362  669.104  

- Kosten cyclisch onderhoud    1.001.583  693.375  
            

Totaal lasten onderhoud    1.860.945  1.362.479  

 
 
Deze onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in: 
 
Planmatig onderhoud   1.115.276  967.402 

Mutatie-onderhoud    581.135  247.216 

Klachtenonderhoud    164.534  147.861 
           

    1.860.945  1.362.479 

 
5.8.11  Overige bedrijfslasten       

- Algemene beheerskosten    376.741  292.599  

- Belastingen     363.101  340.730  

- Verzekeringen     33.644  23.167  

- Contributie landelijke federatie   11.159  10.081  

- Bijzondere projectsteun wijkenaanpak   64.234  64.995  

- Overige directe exploitatielasten   26.450  34.075  
            

Totaal overige bedrijfslasten   875.329  765.647  
          
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantskosten ten laste van het resultaat gebracht: 
 

Controle van de jaarrekening   18.951  15.589 

Fiscale advisering    32.667  - 
           

    51.618  15.589 

 
De kosten inzake fiscale advisering over 2009 hebben betrekking op de boekjaren 2009 en 2008.  
Met name inzake het boekjaar 2008 zijn veel eenmalige werkzaamheden verricht in verband met de 
invoering van de integrale belastingplicht per 01-01-2008. 
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      2009  2008 

 

    

De overige directe exploitatielasten zijn als volgt te specificeren:    

- Kalenders                    2.403                  2.295   

- Leveringen en diensten derden                12.671                12.515   

- Bijdrage opplussen eigen woning                          -                  5.000     

- Niet doorberekende kosten urgentieaanvragen                 8.551                13.903     

- Overige kosten                    2.825                    362   

                   26.450                34.075   

          
 
5.8.12  Financiële baten en lasten      

- Rentebaten     113.296  129.657  

- Rentelasten     -876.581  -953.578  

- Renteresultaat     -763.285  -823.921  
 
 
RENTEBATEN 
Geactiveerde rente materiële vaste activa      

- (On)roerende zaken in ontwikkeling                48.943                         - 
 
Rente financiële vaste activa 
- Te vorderen subsidie BWS                22.539                22.470    
 
Rente opvorderingen                    238                     217    
 
Rente op liquide middelen                41.576             106.970  

                113.296              129.657  
 
RENTELASTEN 
Rente langlopende schulden       

- Leningen kredietinstellingen             876.482              947.491   
 
Rente kortlopende schulden 
- Overige schulden                        99                 6.087   

                 876.581             953.578   

 
5.8.13  Belastingen        

          

Verschuldigde vennootschapsbelasting boekjaar             217.815   243.539  

                 217.815   243.539  

          

Toerekening jaarresultaat        

- Algemene bedrijfsreserve    -10.532.646  3.004.707  
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6.   OVERIGE GEGEVENS 
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6.1  Vaststelling door het Bestuur 
 
Op 1 juni 2010 zijn het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 2010 
door het Bestuur vastgesteld conform artikel 26, lid 1 en 4 van de statuten. 
Het Bestuur heeft daarbij kennis genomen van de bevindingen van de accountant. 
 
Het Bestuur van De Vooruitgang verklaart hierbij, conform artikel 26 van het Besluit Beheer Sociale 
Huursector, dat gedurende het verslagjaar 2010 de middelen van de stichting uitsluitend zijn besteed in 
het belang van de volkshuisvesting. 
 
In het verlengde hiervan zijn alle batige saldi uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de 
volkshuisvesting bestemd. 
 
Volendam, 1 juni 2010 
 
Origineel getekend door: 
 
 
 
S.A. Hansen, voorzitter 
 
 
 
 
 
C.I.J. de Wit, vice-voorzitter 
 
 
 
 
 
W.A.J. Schilder EMIA 
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6.2  Goedkeuring door de Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht van De Vooruitgang heeft ingevolge artikel 26, lid 2 van de statuten, het door het 
Bestuur opgemaakte jaarverslag 2009 door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. laten onderzoeken 
en heeft kennis genomen van de bevindingen van de accountant. 
 
De Raad van Toezicht van De Vooruitgang heeft op 15 juni 2010 het volkshuisvestingsverslag, de 
jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 2009 goedgekeurd conform artikel 11, lid 1, sub g en h van 
de statuten. Deze goedkeuring is voor de Raad van Toezicht aanleiding het Bestuur décharge te 
verlenen. 
 
 
Volendam, 15 juni 2010 
 
 
Origineel getekend door: 
 
 
 
mr. Drs. C.J.M. Schilder, voorzitter 
 
 
 
 
 
H.C.J. Bond 
 
 
 
 
 
J.C.M. Bond 
 
 
 
 
 
 
C.S.P.M. Veerman 
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6.3  Accountantsverklaring 
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7.   BIJLAGEN 
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7.1  Kengetallen over de afgelopen vijf jaren 
     2009  2008  2007  2006  2005 

Gegevens woningbezit:            
Aantal verhuureenheden in exploitatie  1089  1068  1048  1047  987 
              
Gemiddelde verzekerde waarde per woning 125.780  125.000  86.956  83.493  82.223 
              

Mutaties in het woningbezit:            
- Aantal opgeleverd    42  20  -  60  24 
- Aantal aangekocht    -  -  1  -  - 
- Aantal verkocht    -  -  -  -  - 
- Aantal gesloopt    21  -  -  -  - 
              

Aantal woningen naar huurprijsklasse:           
- Laag (tot €348,99)    332  377  376  354  380 
- Overig     757  691  672  693  607 
              

Kwaliteit:              
- Aantal reparatieverzoeken per woning  0,97  0,98  0,91  0,98  1,04 
- Aantal gevallen mutatieonderhoud  81  65  55  92  70 
- Kosten niet-planmatig onderhoud  
  per woning 797  627  570  606  477 
- Kosten planmatig onderhoud per woning 928  649  789  647  946 
- Totaalkosten onderhoud per woning       1.725   1.276  1.359  1.253  1.422 
              

Het verhuren van woningen:            
- Mutatiegraad           7,50       6,14       5,30        9,00       7,20  
- Huurachterstand in % jaarhuur         0,28       0,66       0,47        0,89       1,02  
- Huurderving in % jaarhuur          2,41       0,80       0,49        0,83       0,95  
              

Financiële continuïteit:            
- Solvabiliteit    29  49  47  56  43 
- Liquiditeit    1,08  0,48  3,97  0,90  0,42 
- Rentabiliteit eigen vermogen   -83,87  13,01  -0,90  2,61  -13,78 
- Rentabiliteit vreemd vermogen  2,90  4,01  3,49  4,51  2,51 
- Rentabiliteit totaal vermogen   -22,55  8,44  1,44  3,45  -4,56 
 
Gecorrigeerd voor 
waardeveranderingen: 
 
- Rentabiliteit eigen vermogen   5,49  4,06  6,29  10,44  4,74 
- Rentabiliteit totaal vermogen   12,47  8,19  10,28  6,99  8,02 
 
 
- Renteresultaat in % eigen vermogen  15,20  6,24  7,88  6,68  8,93 
- Cashflow per woning   1.089  1.308  1.619  2.469  1.299 
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Balans en winst- en verliesrekening:           
- Eigen vermogen per woning   11.645  21.826  19.176  19.929  20.245 
- Kapitaallasten per woning   2.928  2.550  2.542  2.350  2.703 
- Renteresultaat per woning   1.770  1.361  1.511  1.332  1.807 
- Resultaat per woning   -9.766  2.840  -173  520  -2.789 
              

Personeelsbezetting:             
- Aantal personen    11  10  9  9  8 
- Formatieplaatsen    6,9  5,9  5,6  5,6  4,6 
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7.2  Begroting versus realisatie 2009 
  
                 

 
Begroting 

 
Werkelijk 

 
  

 

t/m dec 
2009 

 
31-12-2009 

 
% 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN   
 

  
 

  

- Huren      5.173.000  
 

     5.121.636  
 

          99,0  

- Vergoedingen           17.000  
 

          12.534  
 

          73,7  

- Verkopen onroerende zaken                 -    
 

        234.378  
 

             -    

- Overige bedrijfsopbrengsten                 -    
 

            9.094  
 

             -    

 
  

 
  

 
  

Som der bedrijfsopbrengsten     5.190.000  
 

    5.377.642  
 

       103,6  

 
  

 
  

 
  

BEDRIJFSLASTEN   
 

  
 

  

- Afschrijvingen op materiële vaste activa         509.000  
 

        517.947  
 

        101,8  

- Overige waardeveranderingen materiële vaste activa                 -    
 

   11.221.937 
 

             -    

- Erfpacht                 -    
 

               147  
 

             -    

- Lonen en salarissen, incl. sociale lasten         495.000  
 

        452.882  
 

          91,5  

- Lasten onderhoud      1.619.000  
 

     1.860.946  
 

        114,9  

- Overige bedrijfslasten         877.000  
 

        875.329  
 

          99,8  

 
  

 
  

 
  

Som der bedrijfslasten     3.500.000  
 

  14.929.188  
 

       426,5  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

EXPLOITATIERESULTAAT     1.690.000  
 

   9.551.546- 
 

       565,2- 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   
 

  
 

  

- Rentebaten           57.000  
 

        113.296  
 

        198,8  

- Rentelasten      1.072.000  
 

        876.581  
 

          81,8  

 
  

 
  

 
  

RENTERESULTAAT    1.015.000- 
 

      763.285- 
 

         75,2  

 
  

 
  

 
  

RESULTAAT UIT GEWONE    
 

  
 

  

BEDRIJFSUITOEFENING        675.000  
 

 10.314.831- 
 

    1.528,1- 

 
  

 
  

 
  

Vennootschapsbelasting         296.000  
 

        217.815  
 

             -    

 
  

 
  

 
  

RESULTAAT        379.000  
 

 10.532.646- 
 

    2.779,1- 
 
 
Het gerealiseerde resultaat over 2009 wijkt behoorlijk af van de begroting. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door de waardeveranderingen materiële vaste activa. Als we dit effect buiten beschouwing 
laten resteert een resultaat van € 689.291,-. Dit ligt circa € 310.000,- boven de begroting. 
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Het resultaat is hoger dan begroot doordat er in 2009 een verkoopopbrengst is opgenomen inzake een 
complex dat is verkocht aan de gemeente. De gemeente heeft dit complex gesloopt om ruimte te maken 
voor nieuwbouw. In ruil hiervoor hebben wij grond gekocht van de gemeente alwaar wij het complex 
aan de Wester Ven hebben gerealiseerd. In eerste instantie was deze opbrengst verantwoord in het 
nieuwbouwcomplex. Dit is in het boekjaar 2009 gecorrigeerd. 
 
De huuropbrengsten daarentegen zijn lager dan begroot door de hoger dan verwachte huurderving in 
verband met het sloopcomplex. 
 
De lonen zijn lager dan begroot doordat de uitbreiding van het personeelsbestand later heeft 
plaatsgevonden dan begroot. 
 
De onderhoudskosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot doordat er meer en met name duurdere 
mutaties zijn geweest. Het ging hier om een aantal eengezinswoningen waarvan de huur voor de eerste 
keer sinds de bouw van de woningen (20/30 jaar geleden) werd opgezegd. Het ging om een groter 
aantal dan verwacht en de kosten per woning waren hoger dan begroot. 
 
De rentebaten zijn hoger dan begroot doordat er rente is toegerekend aan de complexen in 
ontwikkeling. Deze opbrengsten waren niet opgenomen in de begroting. 
 
De rentelasten waren lager dan begroot doordat de werkelijke rentetarieven in 2009 lager waren dan 
opgenomen in de begroting.  
 
 
7.3  Berekening belastbaar bedrag vennootschapsbelasting 
 
Resultaat volgens winst- en verliesrekening     -/- 10.532.646 
 
Fiscale correcties: 
 
Verkoop onroerende zaken 
Opbrengst verkopen bestaand bezit      -/-       234.378 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa in exploitatie             486.025 
 
Overige waardeverandering materiële vaste activa 
Mutatie onrendabele top      7.741.843 
Waardeverandering bestaande materiële vaste activa   3.129.363 
             _____________  
            10.871.206 
 
Sectorspecifieke heffing                64.235 
Vrijval actieve belastinglatentie               21.905 
Beperkt aftrekbare kosten                     3.152 
Vennootschapsbelasting                217.815 
              _______________ 
Belastbaar bedrag               897.314  
              =============== 
 
     200.000  x 20,0%    =                    40.000 

697.314 x 25,5%    =          177.815 
______________        _______________ 

     897.314           Vennootschapsbelasting             217.815 
    ==============        =============== 
  

Verslaglegging 2009 97



Kantoor Julianaweg 190, 1131 DL Volendam

Postadres Postbus 30, 1130 AA Volendam

Telefoon 0299-399960

Email info@devooruitgang.com


