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A B - B 
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 

Aan: Stichting Welzijn & Ondersteuning 

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijk accountant 

Wij hebben dein dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Welzijn & Ondersteuning te Made 
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Ri 640 Organisaties zonder winststreven'. Het 
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij 
hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 
2400, Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te 
concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van 
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
het management en overige functionarissen van Stichting Welzijn & Ondersteuning, het uitvoeren van cijferanalyses 
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Welzijn 
& Ondersteuning per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de bepalingen van 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 'Organisaties zonder winststreven. 
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A BAB 
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 

2 	Algemene gegevens 

2.1 	Zakelijke gegevens van de stichting 

rechtsvorm stichting 
bedrijfsadres Het Vierendeel 6, 4921   LC  Made 
bedrijfstype Stichting 
statutaire naam Stichting Welzijn & Ondersteuning 
handelsnaam Stichting Welzijn & Ondersteuning 
Kamer van Koophandel 18050616 

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Mevrouw J. Twilt-Bandsma, voorzitter 
De heer P. van den Broek, penningmeester 
De heer H.R. van den Hengel, betuurslid 
De heer C.J.M. Quaijtaal, bestuurslid 
Mevrouw P.C. Prinse, secretaris 
Mevrouw M.L. Arcoite - van der Kolk, bestuurslid 
De heer P.P.W.M. Franken, directeur 

bestuurder Allen zijn gezamelijk bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 

Omschrijving van de activiteiten van de stichting 
De activiteiten van de stichting betreffen voornamelijk via ondersteuning, het individuele en sociale welzijn 
bevorderen van kwetsbare mensen. Dit is met name gericht op mensen woonachtig binnen de gemeente 
Drimmelen. 
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan Het Vierendeel 6 te Made. 

2.2 	Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar 

De jaarrekening over het voorafgaande boekjaar van Stichting Welzijn & Ondersteuning is door het bestuur 
vastgesteld op 12 april 2017. 

Wij zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen. 

Tilburg, 29 maart 2018 

Hoogachtend, 

ABAB Accountants B.V. 

M.M.W. Hvenga RA MSc  
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Bestuursverslag 

Bestuursverslag 
MEEBEWEGEN MET DE SAMENLEVING 
Elke organisatie heeft op gezette tijden behoefte aan een moment van bezinning, een moment om zichzelf de vragen 
te stellen: waar staan we nu en waar willen we naartoe? Is iedereen eigenlijk nog aan boord? SWO heeft deze vragen 
beantwoord in haar strategische visie voor de periode 2018-2020. Een belangrijk document dat richting geeft aan de 
organisatie. 

PERSONEEL & ORGANISATIE 
Met het aanstellen van vijl nieuwe medewerkers in een halfjaar tijd heeft SWO haar team kunnen verstevigen. Om 
de uitbreiding zo goed mogelijk te begeleiden is een teambuildingstraject gestart, passend bij de invulling van het 
strategisch beleid. Het ontwikkelen van zellorganiserende teams is daarbij een van de genoemde doelen. 
Medewerkers leren nu hoe zij hun kwaliteiten maar ook die van collega's beter in kunnen zetten voor het bereiken 
van organisatie- en persoonlijke doelen. 
De volgende documenten zijn in 2017 vastgesteld. 

Privacyreglement 
• Personeelsreglement 
• Arbohandboek 
Voor verbetering van de werkplekken zijn er verschillende ergonomische stoelen aangeschaft zodat medewerkers 
meer keuzemogelijkheden hebben. 

FINANCIËN 
De financiële resultaten over 2017 tonen aan dat SWO een gezonde welzijnsorganisatie is. Hierbij in ogenschouw 
nemend dat er dit jaar een belangrijke financiële impuls is geweest door de inzet van extra subsidie om daarmee meer 
uitvoeringskracht Le genereren. 

P.P.W.M. Franken 

Directeur 



Stichting Welzijn & Ondersteuning te Made 

1 	Balans per 31 december 2017  (ná  verwerking voorstel resuftaatbestemming) 

ACT/VA 

	

31 december 2017 	 31 december 2016 

	

€ 	 € 	 € 	 € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

inventaris 	 38.831 	 50.603 

Vlottende activa 

Vorderingen 

debiteuren 	 61.578 	 93.081 
overige vorderingen en overlopende activa 	 56.261 	 11.054 

	

117.839 	 104.135 

Liquide middelen 	 291.705 	 276.249 

	

448.375 	 430.987 
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PASS/VA 
31 december 2017 	 31 december 2016 

€ 	 € 	 € 

Eigen vermogen 

algemene reserve 
bestemmingsreserve herinrichting kantoor 
bestemmingsreserve huishoudelijke hulp 
egalisatiereserve (gemeente) 
bestemmingsfondsen 

Kortlopende schulden 

crediteuren 
Loonbelasting, volks- en 
werknemersverzekeringen 
overige schulden en overlopende passiva  

101.503 
21.264 

168.921 

25.690 

15.891 

26.241 
88.865  

51.508 
27.407 

206.344 
-1.830 
13.185 

317.378 	 296.614 

27.815 

19.941 
86.617 

	

130.997 
	

134.373 

	

448.375 
	

430.987  
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Stichting Welzijn & Ondersteuning te Made 

2 	Staat van baten en Lasten over 2017 

begroot afwijking 
01-01-2017 01-01-2017 budgettov 01-01-2016 

t/m f/rn realisatie f/rn 
31-12-2017 31-12-2017 2017 31-12-2016 

€ € € € 

Baten 
opbrengsten 734.774 718.367 16.407 637.878 

Lasten 
tonen en salarissen 385.791 424.062 -38.271 288.769 

sociale lasten 60.850 39.125 21.725 45.892 
pensioenlasten 34.485 27.150 7.335 26.424 

afschrijving vaste activa 6.080 6.278 -198 3.428 

huisvestingskosten 30.462 32.224 -1.762 31.276 
exploitatiekosten 50.831 51.757 -926 53.560 

kantoorkosten 38.170 44.025 -5.855 38.942 

verkoopkosten 21.741 27.378 -5.637 19.576 

overige personeelskosten 31.914 24.478 7.436 30.159 

algemene kosten 40.601 43.675 -3.074 61.249 

700.925 720.152 -19.227 599.275 

Baten minus lasten 33.849 -1.785 35.634 38.603 

Financiële baten en lasten 
rentebaten en soortgelijke opbrengsten 325 1.000 -675 1.083 
rentelasten en soortgelijke kosten 1.607 1.450 157 1.438 

-1.282 -450 -832 -355 

Financiële baten en lasten -1.282 -450 -832 -355 

Overschot 32.567 -2.235 34.802 38.248 

Resuttaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan: 	 2017 	 2016 

bestemmingsreserve huishoudelijke hulp 	 12.577 	 42.327 

egalisatiereserves (gemeente) 	 - 	 -4.079 

algemene reserve 	 19.990 	 - 

Totaal 	 32.567 	 38.248 
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3 	ToeLichting op de jaarrekening 

3.1 	Algemene informatie 

statutaire naam Stichting Welzijn & Ondersteuning 
rechtsvorm stichting 
statutaire zetel Made 
Kamer van Koophandel 18050616 
bedrijfsadres Het Vierendeel 6 4921  LC  Made 

	

3.2 	Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

Stichtingsactiviteiten 

De stichtingsactiviteiten bestaan uit voornamelijk via ondersteuning, het individuele en sociale welzijn bevorderen 
van kwetsbare mensen. Dit is met name gericht op mensen woonachtig binnen de gemeente Drimmelen. De feitelijke 
activiteiten worden uitgevoerd aan Het Vierendeel 6 te Made. 

Toepasselijk verslaggevingsstelsel 

Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 BW 2) is de rechtspersoon geen stichting waarop de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing zijn. Het toegepaste verslaggevingsstelsel is gebaseerd op Ri 640 
Organisatie zonder winststreven. 

	

3.3 	Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten, tenzij hierna anders 
aangegeven. Niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans opgenomen. 
De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. 

Bijzondere waardeverminderingen 

Periodiek wordt beoordeeld of er aanleiding is voor een bijzondere waardevermindering van de vaste activa. Bij 
toepassing van een bijzondere waardevermindering wordt de realiseerbare waarde bepaald op basis van de contante 
waarde van in de toekomst door het betreffende actief te genereren kasstromen of de directe opbrengstwaarde van 
het actief. Als de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van het actief, wordt het verschil als bijzondere 
waardevermindering op de boekwaarde in mindering gebracht. De waardeverandering komt, voor zover aanwezig, 
eerst ten laste van de herwaarderingsreserve. Het eventueel resterende deel wordt als last in de staat van baten en 
lasten verantwoord. De afboeking wordt ongedaan gemaakt, zodra de waardevermindering heeft opgehouden te 
bestaan. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De 
afschrijvingen zijn in het algemeen lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte economische levensduur, met 
inachtneming van de restwaarde. 
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Vorderingen 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 
transactiekosten. Na eerste verwerking vindt waardering plaatst tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij het 
ontbreken van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de  nominate  waarde van de 
vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 

Debiteuren 
De debiteuren zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de 
kostprijs op het moment van de transactie. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de 
aldus bepaalde waarde van de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover liquide middelen niet ter Vrije 
beschikking staan, is hiermee indien noodzakelijk, bij de waardering rekening gehouden. 

Langlopende en kortlopende schulden 

Alle schulden, zowel de langlopende als de kortlopende zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen 
de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transacties. 

3.4 	Grondslagen voor de bepaling van de baten en lasten 

Bepaling van baten en lasten 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van verkrijgingsprijzen. 
Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor voorzieningen. 

Baten 
De baten omvatten alle opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan derden minus kortingen. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen op het moment dat de diensten zijn verricht of naar rato waarin de 
diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Lasten 
De lasten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen. Afschrijvingen zijn berekend volgens de 
grondslagen vermeld bij de vaste activa. 

Financiële baten en lasten 
De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het boekjaar. 
De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar. 
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4 	ToeLichting op de posten van de jaarrekening 

4.1 	Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Het waardeverloop van inventaris is als volgt samen te vatten: 

Stand begin boekjaar 
aanschaffingsprijs 93.919 
cumulatieve afschrijvingen -43.316 

Boekwaarde 50.603 

Mutaties 
investeringen 450 
desinvesteringen afschrijvingen -6.142 
afschrijvingen -6.080 

Saldo 	 -11.772 

Stand einde boekjaar 
aanschaffingsprijs 	 94.369 
cumulatieve afschrijvingen 	 -55.538 

Boekwaarde 	 38.831 

Machines en installaties 
De afschrijvingen zijn gebaseerd op een gemiddelde gebruiksduur van 2-5 jaar. 

4.2 	Vlottende activa 

Vorderingen 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en terstond opeisbaar. 
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4.3 	Eigen vermogen 

Algemene reserve 
Het verloop van het algemene reserve gedurende het boekjaar is als volgt: 

€ 

stand begin boekjaar 	 51.508 
resultaat huidig boekjaar 	 19.990 
overboeking van bestemmingsreserves 	 50.000 
onttrekking algemene reserve 	 -19.995 

stand einde boekjaar 	 101.503 

Het kapitaal van de stichting staat ter beschikking aan het bestuur en dient te worden besteed conform de in de 
statuten opgenomen doelstellingen, te weten: 
-via ondersteuning, het individuele en sociale welzijn bevorderen van kwetsbare mensen, gericht op mensen 
woonachtig binnen de gemeente Drimmelen. 

bestemmingsreserve herinrichting kantoor 
Het verloop van de bestemmingsreserve herinrichting kantoor is als volgt: 

Bestemmings-

reserve 

herinrichting 

kantoor 

€ 

stand begin boekjaar 	 27.407 
onttrekking 	 -6.143 

stand einde boekjaar 	 21.264 

Jaarlijks worden de afschrijvingskosten voor de herinrichting van het kantoor uitgevoerd eind 2016, hierop 
afgeschreven. 
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Bestemmingsreserve huishoudelijke hulp 
Met de gemeente Drimmelen is op 1 januari 2014 een overeenkomst gesloten voor de bemiddeling van 
huishoudelijke hulp en servicefunctie met betrekking tot de inzet van huishoudelijk hulp in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 

Stichting Welzijn & Ondersteuning is hierbij verplicht aan cliënten van de gemeente Drimmelen bemiddeling en 
service met betrekking tot de huishoudelijke hulp te verlenen. Stichting Welzijn & Ondersteuning verzorgt tevens de 
urenregistratie en de uitbetaling van de huishoudelijke hulp. 

Met de winsten die worden behaald met betrekking tot de huishoudelijke hulp zal Stichting Welzijn & Ondersteuning 
een reserve opbouwen om eventuele wijzigingen inzake de huishoudelijke hulp, veroorzaakt door de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, op te kunnen vangen. 

De kosten voor de bedrijfsvoering in 2017 bedragen € 136.423 (2016: € 107.529). 

In de bestemmingsreserve huishoudelijke hulp hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: 

stand begin boekjaar 
resultaat huidig boekjaar 
overboeking naar algemene reserve 

stand einde boekjaar 

206.344 
12.577 

-50.000 

168.921 

Egalisatiereserve (gemeente) 
Het verloop van de egalisatiereserve (gemeente) is als volgt: 

Egalisatiereserv 
e (gemeente) 

€ 

stand begin boekjaar 
dotatie 

-1.830 
1.830 

stand einde boekjaar 

De egalisatiereserve is gevormd uit de resultaten die behaald worden op de vastgestelde subsidie, rekening houdend 
met de werkelijke kosten. De egalisatiereserve mag ten hoogste 10% van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie 
bedragen. 
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Bestemmingsfondsen 
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 

Bestemmings- Bestemmings- Bestemmings- Bestemmings- 

Bestemmings- fonds wonen fonds netwerk- Fonds sociale Fonds sociale 

fonds VIP met gemak  coaching  innovatie kaart 

€ € € € € 

stand begin boekjaar 1.524 5.482 2.001 - 4.178 

dotaties - - 
- 18.165 - 

onttrekkingen - -1.527 -2.001 - -2.132 

stand einde boekjaar 1.524 3.955 - 18.165 2.046 

Bestemmingsfonds Vrijwilligers Informatiepunt: 
Met de gemeente Drimmelen is in juni 2012 een overeenkomst gesloten inzake het opstellen van een informatiepunt 
ten behoeve van de activering en lokale begeleiding en regie rond vraag en aanbod van de vrijwilligersinzet c.q. 
onbetaalde inzet. Het saldo van dit Fonds wordt in 2018 gebruikt voor meerdere edities van een halve pagina in 
t Carillon enkel en alleen voor VIP. 

De kosten voor de bedrijfsvoering in 2017 bedragen €0 (2016::9 0). 

Bestemmingsfonds Wonen met gemak: 
Het informeren van senioren op welke wijze zij hun woning comfortabel, veilig en geschikt kunnen maken om daar 
op hoge leeftijd en met afnemende gezondheid te kunnen blijven wonen. 
Gedurende 15 maanden (reeds gestart in 2017) gaat een tekstschrijver een artikelenreeks schrijven over alle facetten 
van Wonen met Gemak voor een totaalbedrag van € 1.725. Mogelijk wordt hier later ook een boekje van gemaakt. 
Verder start in 2018 een voorlichtingscampagne voor huurders. 

De kosten voor de bedrijfsvoering in 2017 bedragen € 1.527 (2016:4E937). 

Bestemmingsfonds Sociale innovatie: 
In het strategisch beleid van SWO voor de periode 2018-2020 is opgenomen als interne ambitie om te komen tot 
vernieuwende diensten. Deze sociale innovatie dient ook bekostigd te worden waarvoor het wenselijk is een fonds 
aan te leggen 

Bestemmingsfonds Netwerkcoaching: 
Door toepassing van netwerk  coaching  de leefwereld van de cliënt te vergroten waardoor deze minder afhankelijk is 
van vrijwilligers. 

De kosten voor de bedrijfsvoering in 2017 bedragen €2.001 (2016: €4). 

Bestemmingsfonds Sociale kaart: 
De sociale kaart is een wegwijzer voor inwoners op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, vervoer en geeft 
inzicht in waar mensen terecht kunnen met hun vragen middels een speciaal daarvoor opgezette website en een 
gedrukte gids. Jaarlijks bedragen de onderhoudskosten voor de website €835. Wanneer de gedrukte versie 
verouderd en aangepast is, is er budget voor drukkosten nodig. 

De kosten voor de bedrijfsvoering in 2017 bedragen €2.132 (2016: €835). 

4.4 	Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Borgstellingen 
Op 5juli 2017 heeft het algemeen bestuur van SWO besloten een borgstelling te doen van €8.000 voor de realisering 
en inrichting van de ontmoetingsruimte en belevingstuin in de Ganshoek. Dit in aansluiting op het besluit van 
samenwerkingspartners Surplus en Woonvizier om dit ook te doen. Hiermee is een startkapitaal gerealiseerd voor 
hoognodige uitgaven. SWO vervult daarbij de rol van kassier. De verplichting eindigt in 2019 als de accommodatie en 
tuin worden opgeleverd. 
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Huurverplichtingen 
De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten met Itec ter zake van een copier/printer. De huurperiode is 
ingegaan op 1juli 2016 en heeft een looptijd van 72 maanden en eindigt derhalve op 30juni 2022. De huidige 
huurprijs bedraagt €233 per maand. 

De stichting heeft een serviceovereenkomst afgesloten met officegrip. De huurperiode is ingegaan op 28 Februari 
2014 en heeft een looptijd van 60 maanden en eindigt derhalve op 28 Februari 2019. De huidige huurprijs bedraagt € 
649 per maand. 

De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten met Woningstichting Volksbelang (tegenwoordig Woonvizier) te 
Made ter zake van een deel van het pand gelegen aan Het Vierendeel 6 te Made. De huurperiode is ingegaan op 1juli 
2008 en heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt derhalve op 1 juli 2018, met optie tot verlenging met telkens 5jaar. 
De huidige huurprijs bedraagt € 1.340,66 per maand, verhoogd met jaarlijkse indexatie. 

De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten met Woningstichting Volksbelang (tegenwoordig Woonvizier) te 
Made ter zake van een deel van het pand gelegen aan Het Vierendeel 8 te Made. De huurperiode is ingegaan op 1 
maart 2016 en heeft een looptijd van 1,5 jaar en eindigt derhalve op 28 november 2017, met optie tot verlenging met 
telkens 5jaar. De huidige huurprijs bedraagt € 539,45 per maand, verhoogd met jaarlijkse indexatie. 

4.5 	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 

Omzetmutatie ten opzichte van vorig boekjaar 
De netto-omzetmutatie ten opzichte van het vorige boekjaar bedraagt 15%. 

Werknemers (in fte) 
Gedurende het boekjaar waren bij de Stichting gemiddeld 10,1 werknemers werkzaam (in 2016 gemiddeld 5,3 
werknemers), uitsluitend binnen Nederland. 
De indeling naar bedrijfsfunctie is als volgt: 

	

2017 	 2016 

	

Aantal 	 Aantal 

	

Binnenland 	Binnenland 

A Algemeen 	 10,1 	 5,3 

Lonen, salarissen en sociale lasten 
De samenstelling van deze post is als volgt: 

lonen en salarissen 
sociale lasten 
pensioenlasten 

Afschrijvingen 
De samenstelling van deze post is als volgt: 

afschrijvingen op materiële vaste activa 

	

2017 	 2016 

	

€ 	 € 

	

385.791 	288.769 

	

60.850 	45.892 

	

34.485 	26.424 

	

481.126 	361.085  

	

2017 	 2016 

	

€ 	 € 

	

6.080 	3.428  
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Bestuurders en commissarissen 
LONEN EN SALARISSEN 
Verschil t.o.v. begroting 2016: € 9.211 minder 
Niettegenstaande een aantal extra kosten zoals cao-loonsverhoging, bonussen, meeruren en aanpassing contract 
van 1 medewerker voor een totaal van :1E 19.000, is het verschil toch positief, omdat een aantal van de nieuwe 
medewerkers pas later op het jaar gestart zijn. Dit levert, samen met een extra meevaller in de mutatie van het 
vakantiegeld, een positief verschil van €28.000 op. 

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 
Verschil t.o.v. begroting 2017: €7.400 meer 
Door de aanwerving van extra personeel was het nodig om een teambuilding Le organiseren. 

HUISVESTINGSKOSTEN 
Verschil t.o.v. begroting 2017: € 1.700 minder 
Door een fout in de huurprijs voor de ruimte huishoudelijke hulp hebben we een creditnota ontvangen van de 
woningstichting, ook over 2016. Bovendien huurt SWO vanaf september 2017 een parkeerplaats minder. 

ALGEMENE KOSTEN 
Verschil t.o.v. begroting 2017: € 3.000 minder 
In de begroting is geen rekening gehouden met verhoging van de verzuimverzekering met 20% werkgeverslasten 
en de correctie over 2016. Dit betekent een tegenvaller van € 5.350. De niet begrote productieverantwoording 
huishoudelijke hulp betekent een extra last van €2.200. 
Anderzijds zijn een aantal kosten niet (of minder) gemaakt of doorberekend aan de gemeente € 11.000. 

EXPLOITATIEKOSTEN 
Verschil t.o.v. begroting 2017:€ 900 minder 
De opleidings- en vervoerskosten voor vrijwilligers alsook de kosten voor extra activiteiten waren lager dan 
begroot, namelijk € 1.600. Anderzijds levert VIP een extra halve pagina aan in 't Carillon. De meerkosten hiervoor 
bedragen €720. 

KANTOORKOSTEN 
Verschil t.o.v. begroting 2017: €5.850 minder 
De computerkosten liggen fors lager dan begroot namelijk €7.300 onder andere, omdat de implementatie van een 
nieuw registratiesysteem niet is doorgegaan. Verder worden er toch geen beheerskosten voor de website van 
huishoudelijke hulp gefactureerd, ook niet in 2016. Dit levert een meevaller van €2.000 op. 
Anderzijds waren de portokosten zowel voor Huishoudelijke hulp als voor SWO niet goed begroot en zorgt de 
aanschaf van een luchtbevochtiger, nieuwe koffiemachine, extra  standalone  laptop en extra 
enveloppen/briefpapier huishoudelijke hulp voor extra kosten € 3.800. 

VERKOOPKOSTEN 
Verschil t.o.v. begroting 2017: €5.700 minder 
De voorziene public relations voor een bedrag van €8.350 kan pas uitgevoerd worden in 2018. Verder waren de 
bestuurskosten :E 2.000 lager dan begroot. De kosten voor het strategisch beleidsplan waren niet begroot €4.750. 

OPBRENGSTEN 
Verschil t.o.v. begroting 2017: ,C 16.400 meer 
Vooral vanwege extra cliënten huishoudelijke hulp hebben we in 2017 meer fee ontvangen dan in 2016. 

Made. ................................................. 2018 

Het bestuur 

1. J. Twilt-Bandsma (voorzitter) 

2. P. van den Broek (penningmeester) 
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Overige gegevens 

Mededeling ontbreken controleverklaring 
Binnen de door artikel 2:396 Lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gestelde grenzen is de onderneming aan te merken als 
een kleine rechtspersoon. Ingevolge de vrijstellingsbepalingen van artikel 2:396 lid 7 BW is het 
deskundigenonderzoek, zoals opgenomen inartikel 2:393 BW niet verplicht. Op de jaarrekening is dan ook geen 
accountantscontrote toegepast gericht op het geven van een verklaring omtrent de getrouwheid. 
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1 	Specificaties balans per 31 december 2017 

1.1 	Vlottende activa 

Vorderingen 

Debiteuren 
Het saldo is als volgt te specificeren: 

	

31-12-2017 	31-12-2016 

	

€ 	 €  

Gemeente Drimmelen i.v.m. huishoudelijke hulp, cliënten huishoudelijke hulp, 
overige 	 61.578 	93.081 

Overige vorderingen en overlopende activa 
De overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren: 

31-12-2017 31-12-2016 

€ € 

verzuimverzekering - 1.040 
nog te ontvangen inkomsten 42.390 4.232 
pensioen voorschot lopend jaar 5.782 - 

vooruitbetaalde kosten 8.089 5.782 

56.261 	11.054  

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren: 
31-12-2017 31-12-2016 

€ 

kas 428 292 
Rabo SWO algemeen 14.084 42.525 
Rabo SWO huishoudelijke hulp 56.630 35.382 
Rabo SWO huishoudelijke hulp algemene voorziening 2.960 1.531 
Rabo telespa ren 800 798 
ASN Spaarrekening 216.803 195.721 

291.705 	276.249 

1.2 	Kortlopende schulden 

Crediteuren 
Het saldo is als volgt samengesteld: 	

31-12-2017 	31-12-2016 

	

€ 	 € 

crediteuren 	 15.891 	27.815 

Loonbelasting, volks- en werknemersverzekeringen 	
31122017 	31-12-2016 

	

€ 	 € 

2 loonbelasting 	 6.241 	19.941  
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Overige schulden en overlopende passiva 
De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: 

31-12-2017 	31-12-2016 

nog te betalen kosten 63.818 58.385 
reservering vakantiegeld en-dagen 17.066 20.027 
reservering eindejaarsuitkering 158 - 

vitaliteitsbudget 4.652 3.163 
[oonbaanbudget 3.060 - 

reservering vrijgevallen middelen 9 - 

FCB bijdrage 102 29 
pensioen voorschot lopend jaar - 2.169 
vooruitontvangen inkomsten - 2.844 

88.865 	86.617  
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2 	Specificaties staat van baten en Lasten over 2017 

	

2017 	begroo2017 	 2016 

	

€ 	 € 	 € 

Opbrengsten 
subsidie gemeente 
overige baten 
doorberekende overhead kosten 
bijdrage SWO algemene voorziening 
bijdrage SWO algemene voorziening particulier 
bijdrage SWO algemene voorziening 

Lonen en salarissen 
bruto lonen 
mutatie vakantiegeld 
reservering bovenwettelijke vakantie-uren 
reservering vrijgevatien middelen 
loopbaan budget 
reservering  VT  en EJU 

Sociale lasten 
sociale lasten 

Pensioenlasten 
premies PGGM 

Afschrijving vaste activa 

Materiële vaste activa 
afschrijving kantoorinventaris 

Overige lasten 

Huisvestingskosten 
huur kantoor 
kosten locatie Het Vierendeel 

558.983 559.059 424.376 
28.780 24.508 47.073 

842 - 23.682 
- 

- 140.521 
3.269 - 2.226 

142.900 134.800 - 

734.774 718.367 637.878 

381.666 376.069 290.790 
-2.961 - 797 
1.154 3.904 - 

103 261 - 

5.642 2.827 4.867 
187 41.001 -7.685 

385.791 424.062 288.769 

	

60.850 	39.125 	45.892 

	

34.485 	27.150 	26.424 

	

6.080 	6.278 	3.428  

23.386 26.624 25.110 
7.076 5.600 6.166 

30.462 32.224 31.276  

Stichting Welzijn & Ondersteuning 
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2017 	beg root 2ol7 	 2016 

	

€ 	 € 	 €  

Exploitatiekosten 
opleidingskosten overige - 800 700 
vervoerskosten overige 1.718 2.050 2.388 
accommodatie activiteiten (locaties gemeente) 19.596 20.018 19.314 
accommodatie activiteiten (andere locaties) 20.339 20.480 22.331 
kopie- en drukwerk 8.462 7.236 8.827 
overige - SIL-event 351 808 - 

overige -  creatieve lessen 365 365 - 

50.831 	51.757 	53.560  
----------- 

Kantoorkosten 
computerkosten 13.150 20.475 13.177 
telefoon 6.345 7.226 5.812 
portokosten 6.426 5.000 6.024 
contributies 3.833 4.286 3.607 
kantoorkosten 2.265 1.300 1.393 
kantoorbenodigdheden 4.099 2.570 4.591 
abonnementen en lectuur 603 450 465 
website 1.449 2.718 3.873 

38.170 	44.025 	38.942 

Verkoopkosten 
kosten bestuur/directie 
public relations 

	

12.290 	11.601 	12.248 

	

9.451 	15.777 	7.328 

	

21.741 	27.378 	19.576  

Overige personeelskosten 
reservering vitaliteitsbudget 1.489 1.366 1.428 
kosten inhuur personeel - - 16.910 
opleidingskosten personeel 5.115 7.553 345 
vervoerskosten personeel 1.520 10.235 8.630 
onkosten personeel arbo (Rl&E) 2.157 - - 

onkosten personeel 7.666 500 534 
onkosten personeel werkkostenregeling 3.804 4.018 2.159 
stageonkosten 2.468 806 153 
woon- werkverkeer onbelast 7.695 - - 

31.914 	24.478 	30.159  

Algemene kosten 
administratiekosten 1.758 1.982 1.552 
accountantskosten 9.831 9.000 7.503 
verzekeringen 17.965 12.860 11.098 
overige lasten 11.047 19.833 40.682 
renovatie- en inrichtingskosten kantoor - - 414 

40.601 43.675 61.249 

Stichting Welzijn & Ondersteuning 
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2017 	begroot 2017 	 2016 

	

€ 	 € 	 € 

Totaal overige tasten 	 213.719 	223.537 	234.762 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
rentebaten 	 325 	 1.000 	 1.083 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
rentelasten 	 1.607 	 1.450 	 1.438 

beoordelingsverklaring afgegeven 	
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SWO Drimmelen 

Bijlage bij jaarrekening 2017 

Resultaat Huishoudelijke Hulp 

Gezien het specifieke karakter van het product huishoudelijke hulp, wordt deze productgroep specifiek toegelicht. 

Het product huishoudelijke hulp SWO bestaat uit het bemiddelen en verlenen van service aan inwoners die via de gemeente Drimmelen een indicatie ontvangen 

voor hulp bij het huishouden. SWO werkt via de regeling Dienstverlening aan huis. Dat houdt in dat cliënten als opdrachtgever een overeenkomst aangaan met 

de huishoudelijke hulp als opdrachtnemer. 

Per 1juli 2015 is sprake geworden van een algemene voorziening. Dat houdt in dat vanaf die datum geen PGB meer wordt verstrekt (behoudens de 

overgangsregeling) maar een financiële tegemoetkoming aan cliënten. SWO factureert zowel gemeente Drimmelen alsook cliënten voor de verrichte service en 

bemiddeling. SWO verzorgt tevens de urenregistratie van en de uitbetaling aan de hulpen. 

2017 2017 2016 

Situatie Algemene Voorziening Realiteit Begroting Realiteit 

Ontvangen toelage (incl. HBH2 en minus terugbetaling aan gemeente) 517.980 508.868 

Gefaktureerd aan cliënten met toelage 182.268 186.782 

Gefaktureerd aan cliënten zonder toelage 13.944 10.792 

Uitbetaald aan alfahulpen (cliënten zonder en cliënten met toelage) 565.192 556.585 

Totaal inkomsten huishoudelijke hulp algemene voorziening 149.000 134.800 149.857 

Direct toerekenbare kosten voor service & bemiddeling 
 , 

	 2017 2017 2016 

Realiteit Begroting Realiteit 

Loonkosten 100.088 86.855 61.193 

Overige personeelskosten 724 878 15.759 

Huisvestingskosten 6.984 8.323 8.205 

Kantoorkosten 7.954 13.024 10.009 

Algemene kosten 8.811 9.150 5.905 

Verkoopkosten - 3.000 745 

Exploitatiekosten 83 100 174 

Afschrijving kantoorinventaris 2.116 2.151 1.351 

Rentelasten 1.354 1.200 1.220 

Overige baten - -55 

Vergoeding risicodekking -13.026 -12.090 -12.428 

Subtotaal kosten alfahulp 115.090 112.591 92.078 

Overheadkosten tbv bepaling dekkingsbijdrage 	1 2017 2017 2016 

Realiteit Begroting Realiteit 

Overheadkosten SWO 85.335 75.665 61.805 

Aandeel toerekenbaar aan alfahulp (25% van overheadkosten SWO) 21.334 18.916 15.451 

Totale kosten bedrijfsvoeringen service alfahulp 136.423 131.507 107.529 

Resultaat inzake alfahulp (winst) 12.577 3.293 42.328 

Onttrekking reserve huishoudelijke hulp tbv reserve herinrichting kantoor 

(vanuit resultaat 2015) -13.344 

Overboeking van reserve huishoudelijke hulp aan algemene reserve SWO -50.000 

Bestemmingsreserve 168.921 206.344 

Jaarrekening 2017 
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SWO Drimmelen 

Bijlage bij jaarrekening 2017 

Resultaat extra subsidie 

De extra middelen ad €150.000 worden beschikbaar gesteld voor de jaren 2017 tot en met 2019. In 2018 zal de inzet van de extra middelen worden geëvalueerd. 

De toekenning van de extra middelen voor 2018 en 2019 zal plaatsvinden via de gebruikelijke subsidieprocedure. 

2017 2017  

Inkomsten Realiteit Begroting 

Ontvangen subsidie van gemeente 150.000 150.000 

Totaal inkomsten extra subsidie 150,000 150.000 

Direct toerekenbare kosten voor extra subsidie 2017 2017 

Realiteit Begroting 

Loonkosten 111.466 133.328 

Overige personeelskosten 16.021 3.543 

Kantoorkosten 2.232 3.786 

Algemene kosten 7.306 6.542 

Verkoopkosten 4.683 0 

Exploitatiekosten 932 1.384 

Afschrijving kantoorinventaris 1.294 1.417 

Totale kosten extra subsidie 143.934 150.000 

tesulteat inzake extra subsidie (winst) 	 6.066 	 0 

Dit resultaat wordt overgeboekt ten gunste van de egalisatiereserve SWO en het bestemmingsfonds Sociale Innovatie. 
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Ontvangen in 2014 van Gemeente Drimmelen 4.356
Ontvangen in 2015 van Gemeente Drimmelen 9.827
Ontvangen in 2016 van Gemeente Drimmelen 817
Saldo Bestemmingsreserve Sociale Kaart 15.000

Kosten/baten 2014 4356
Eindsaldo dd. 31/12/2014 Sociale Kaart 0

Kosten/baten 2015 5631
Eindsaldo dd. 31/12/2015 Sociale Kaart 4.196

Kosten/baten 2016 835
Eindsaldo dd. 31/12/2016 Sociale Kaart 4.178

Totaal kosten/baten 2017
43400 - Public Relations 1.297
43700 - Website 835
Eindtotaal 2.132

Eindsaldo dd. 31/12/2017 Sociale Kaart 2.046

Beginsaldo Bestemmingsreserve Wonen met Gemak 9.500
Ontvangen per 31/10/2014 van Gemeente Drimmelen

Kosten/baten 2014 1417
Eindsaldo dd. 31/12/2014 Wonen met Gemak 8.083

Kosten/baten 2015 4664
Eindsaldo dd. 31/12/2015 Wonen met Gemak 3.419

Kosten/baten 2016 937
Toevoeging begrotingsbudget 2016 3.000
Eindsaldo dd. 31/12/2016 Wonen met Gemak 5.482

Totaal kosten/baten 2017
40520 - Vervoerskosten overige 282
43500 - Abonnementen en lectuur 30
42500 - Kopie- en Drukwerk 206
43300 - Kantoorbenodigdheden 16
43400 - Public Relations 823
43900 - Overige lasten 170
Eindtotaal 1.527

Eindsaldo dd. 31/12/2017 Wonen met Gemak 3.955

WONEN MET GEMAK

SWO Drimmelen
Bijlage bij jaarrekening 2017

SOCIALE KAART
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Beginsaldo Bestemmingsreserve Huisvestingskosten
Vanuit resultaat SWO 2015 17.502
Vanuit resultaat HH 2015 13.344

Kosten/baten 2016 3.439
Eindsaldo dd. 31/12/2016 Huisvestingskosten 27.407

Totaal kosten/baten
2017 Eindtotaal

47000 - Afschrijving kantoorinventaris 6.143       6.143       
Eindtotaal 6.143 6.143

Eindsaldo dd. 31/12/2017 Huisvestingskosten 21.264

Beginsaldo Bestemmingsreserve Netwerkcoach 5.000
Ontvangen in 2014 van Thebe

Totaal kosten/baten 2014 30
Eindsaldo dd. 31/12/2014 Netwerkcoach 4.970

Totaal kosten/baten 2015 2.965
Eindsaldo dd. 31/12/2015 Netwerkcoach 2.005

Totaal kosten/baten 2016 4
Eindsaldo dd. 31/12/2016 Netwerkcoach 2.001

Totaal kosten/baten 2017
Loonkosten 982          
43000 - Kosten bestuur/directie 135          
43900 - Overige lasten 42            
43950 - Doorberekende overheadkosten 842          
Eindtotaal 2.001

Eindsaldo dd. 31/12/2016 Netwerkcoach 0

NETWERKCOACH

HUISVESTINGSKOSTEN

Jaarrekening 2017 28-3-2018
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