Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Volkshuisvesting
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Woonveste
1 8 1 1 5 5 4 5

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

Afrikalaan 92, 5152 MD, Drunen

Telefoonnummer

0 4 1 6 3 7 8 7 8 0

E-mailadres

info@woonveste.nl

Website (*)

www.woonveste.nl

RSIN (**)

8 0 7 4 2 8 5 1 6
4 6

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. E.W.T. van den Einden (directeur-bestuurder)

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

IB 111 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

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

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

Als woningcorporatie zorgt Woonveste voor goede en betaalbare woningen voor
mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. In totaal bezit Woonveste 6.736
verhuureenheden per 31 december 2021 in met name de gemeente Heusden en in de
dorpen Esch (Boxtel), Haaren (Oisterwijk), Helvoirt (Vught), Berlicum (St
Michielsgestel) en gemeente Den Bosch.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Woonveste ontvangt inkomsten uit verhuur van haar onroerend goed.

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

Woonveste zet zich in om huurders fijn en betaalbaar te laten wonen en voldoende
woningen beschikbaar te hebben. De inkomsten worden ingezet in het belang van de
sociale huisvesting. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

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

https://www.woonveste.nl/media/1496/ondernemingsplan-2020-2
024.pdf

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

De directeur-bestuurder wordt conform het beloningsbeleid van de WNT beloond.
De RvC wordt conform de bezoldigingsnormen van de VTW en WNT beloond.
Het personeel wordt conform de CAO Woondiensten beloond.

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

Zie jaarverslag 2021 onder publicaties op de website van Woonveste.
https://www.woonveste.nl/media/1781/woonveste-jaarverslag-2021-def-was-getekend-i
ncl-accountsverklaring.pdf

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

https://www.woonveste.nl/media/1781/woonveste-jaarverslag2021-def-was-getekend-incl-accountsverklaring.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Vastgoedbeleggingen

€ 1.008.392.189

€ 909.340.553

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€

2.275.181

€

1.544.374

Overige reserves

Financiële vaste activa

€

1.452.554

€

2.579.603

€

806.106

+

€ 1.012.926.030
0

€

0

€

0

€

0

€

6.142.278

€

6.956.640

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

7.925.107

€

5.175.500

Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

+
€ 14.067.385

Totaal

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

+

€ 1.026.993.415

31-12-2020 (*)

€ 641.006.903

€ 556.057.146

€

€

1.951

€ 145.432.369

1.951

€ 134.059.520

+

+

€ 786.441.223

€ 690.118.617

Egalisatierekening

€

0

€

0

Voorzieningen

€

3.077.935

€

2.401.814

Langlopende schulden

€ 227.727.212

€ 223.387.337

Kortlopende schulden

€

€ 10.709.100

Totaal

€ 1.026.993.415

+

€ 914.484.728

€

Voorraden

1.020.198

31-12-2021

9.747.045

+
€ 12.132.140
€ 926.616.868

+

+

Zie jaarverslag 2021 onder publicaties op de website van Woonveste.
https://www.woonveste.nl/media/1781/woonveste-jaarverslag-2021-def-was-getekend-incl-accountsverklaring.pdf

+
€ 926.616.868
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Staat van baten en lasten

2021

A

2020 (*)

Huuropbrengsten

€

44.219.160

€

43.737.416

Opbrengsten servicecontracten

€

1.029.619

€

989.031

Minus: Lasten servicecontracten

€

1.055.534

€

942.934

Overheidsbijdragen

€

0

€

0

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

2.501.968

€

2.077.815

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

10.481.661

€

10.367.980

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

7.243.084

€

5.717.175

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

23.966.532

€

25.620.543

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

471.000

€

665.479

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

0

€

0

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

75.349

€

65.121

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

0

€

0

€

395.651

€

600.358

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

2.373.304

€

2.180.380

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

39.149

€

27.699

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

1.392.403

€

1.643.185

€

941.752

€

509.496

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

-3.281.974

€

-8.363.239

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

95.188.059

€

28.822.366

€

95.256

€

21.597

€

0

€

0

€

92.001.341

€

20.480.724

Opbrengst overige activiteiten

€

416.768

€

406.938

Minus: Kosten overige activiteiten

€

0

€

0

€

416.768

€

406.938

B	Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

C	Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorbehoud
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
D	Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2021

2020 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

5.608.535

€

2.000.666

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

582.776

€

639.370

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-6.581.387

€

-6.510.006

I

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

€

104.949.346

€

38.468.017

J

Minus: Belastingen

€

8.626.737

€

4.376.671

K

Resultaat uit deelnemingen

€

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€

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

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

€
96.322.609

€

34.091.346

Zie jaarverslag 2021 onder publicaties op de website van Woonveste.
https://www.woonveste.nl/media/1781/woonveste-jaarverslag-2021-def-was-getekend-i
ncl-accountsverklaring.pdf

https://www.woonveste.nl/media/1781/woonveste-jaarverslag-20
21-def-was-getekend-incl-accountsverklaring.pdf

Open

