
Chapeau 
Woonkringen

Woonkring Heusden

Sti. Chapeau Woonkring Heusden Contact Algemeen 
Burgemeester Buijsstraat 10 T 06 2119 4602 KvK 5775 1013 
5255 AC Herpt heusden@chapeau-woonkringen.nl Bank: NL11 RABO 0304 8811 39

Jaarverslag 2017

!  

mailto:heusden@chapeau-woonkringen.nl
mailto:heusden@chapeau-woonkringen.nl


Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave  2 

Voorwoord 3 

Bestuursverslag 4 
Samenstelling bestuur  4 

Nieuwbouw 4 

Bestuursvergaderingen 4 

Communicatie 4 

Aanmeldingen  5 

Zorgverlener  5 

Toekomstverwachting 5 

Balans 7 

Baten en Lasten 7 

Toelichting Algemeen 8 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 8 

Grondslagen van resultaatbepaling 8 

Toelichting op de Balans 9 
Vlottende Activa 9 

Eigen Vermogen 9 

Kortlopende schulden 9 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 9 

Toelichting op de Baten en Lasten 10 
Baten 10 

Lasten 10 

Overige Gegevens 11 
Accountantscontrole 11 

Statutaire bepalingen inzake boekjaar en jaarrekening 11 

ANBI 11 

Stichting Chapeau Woonkring Heusden 12

!2

Chapeau Woonkring Heusden



Chapeau Woonkring Heusden

Jaarverslag 2017

Voorwoord
Hierbij bieden we u graag het eerste jaarverslag van Chapeau Woonkring Heusden aan. 
Met onverminderde inzet is het bestuur, daarbij ondersteund door de koepelstichting Chapeau 
Woonkringen, aan het werk gebleven om in Heusden een Woonkring te realiseren. 
Resultaat hebben we geboekt, namelijk startende nieuwbouw voor de aanstaande bewoners. 
Mede dankzij de elders opgebouwde expertise en ervaringen zijn we in de gelegenheid 
geweest datgene te doen wat noodzakelijk is om een kwalitatief sterke en vernieuwende 
woonsituatie te ontwikkelen voor de potentiële bewoners. 

Vernieuwend is in ieder geval het gegeven dat alles in de Woonkring er op gericht zal zijn de 
bewoner zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. 
We zien uit naar de verdere realisering van deze Woonkring. 
Heusden, maart 2018 
Theo Nelissen, voorzitter. 
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Bestuursverslag
Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in 2017 gewijzigd: Mevrouw Kanne Wiltink heeft het 
bestuur verlaten en Mevrouw Mariëtte Snoeren is tot het bestuur toegetreden. 

De samenstelling van het bestuur was als volgt: 
Theo Nelissen Voorzitter 
Ton Krols    Secretaris 
Ben Mobach Penningmeester 
Henk Willems Bestuurslid 

Mariëtte Snoeren Bestuurslid 
Chapeau Woonkringen Bestuurslid 

Nieuwbouw
In 2016 hebben we een toezegging ontvangen voor een nieuw te bouwen gebouw door 
Woningbouwcoöperatie Woonveste. De nieuwbouw zal op het terrein van de kerk in Vliedberg/
Vlijmen aan de Nassaulaan, hoek Burgemeester van Houtplein komen. Het biedt plaats aan 17 
bewoners die kampen met chronisch psychische of psychosociale problematiek en 24 uur per 
dag ruggensteun nodig hebben. 
In september 2017 zou de bouw beginnen, maar is de start is om technische redenen 
uitgesteld. Dit had betrekking op het oppompen van grondwater voor de warmtepomp. 
De start van de bouw is nu voorzien in het voorjaar van 2018.   

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het verslagjaar 5x maal vergaderd. 
Aan de orde zijn geweest onder meer: 
• ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw 
• overleg met de gemeente 
• overleg met Woonveste 
• ontwikkeling van de diverse protocollen t.b.v. onderlinge afstemming met Chapeau 

Woonkringen 
• overleg met de adviesraad Chapeau Woonkringen 
• voorlichting over hetgeen het lokale bestuur te wachten staat als de Woonkring Heusden 

operationeel is 
• werving en selectie van zorgaanbieder 
• regelmatig overleg met betrokken GGZ-instellingen 
• contacten met potentiële en feitelijke donateurs 
• ontwikkeling van eigen nieuwsbrief en actueel houden van de informatie op de site 
• contacten met de bank 
• ontwikkelingen rond de wachtlijst 
• delen van ervaringen met de huisbezoeken bij kandidaat bewoners. 

Communicatie
In 2017 zijn er twee algemene informatiebijeenkomsten geweest. 
In de eerste bijeenkomst zijn belangstellenden voor een te huren appartement geïnformeerd 
over de voortgang van de bouw en de wijze waarop de toelatingscommissie voor bewoners te 
werk gaat. 
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De tweede bijeenkomst is gehouden om de direct omwonenden te informeren over de komst 
van de Woonkring. 

Het was hartverwarmend te mogen vaststellen dat er enkel positieve reacties waren te 
vernemen en buurtbewoners ruimte bieden aan bewoners van de doelgroep voor een woon- 
en leefplek. 
Om alle belangstellenden goed te kunnen informeren heeft het bestuur ook in 2017 een 
nieuwsbrief uitgebracht. 

De inhoud van deze brief ging voornamelijk over de aangekondigde nieuwbouw.  

Aanmeldingen  
De leden van het bestuur hebben 7 kennismakingsgesprekken gevoerd met personen die zich 
hebben aangemeld als kandidaat voor een woonplek. Deze gesprekken waren bedoeld om 
kennis te maken, kandidaten en familie uitgebreid te informeren over de woning en de groep 
en over de toelatingsprocedure. Tegelijkertijd kreeg het bestuur een indruk van de kandidaat 
en van de groep die straks ontstaat. 

Zorgverlener  
In het voorjaar van 2017 heeft het bestuur een contract gesloten met zorgverlener ASVZ; 
Algemene Stichting Voor Zorg. Deze stichting verleent ook zorg aan de bewoners in de 
Woonkring Uden. 
In Uden laten zij zien dat zij de visie van Chapeau in de praktijk goed toepassen. Dit geeft het 
bestuur vertrouwen dat dat ook in Heusden zal gebeuren. 

Toekomstverwachting 
Op basis van de ervaringen heeft het bestuur het vertrouwen dat in 2018 verder gewerkt kan 
worden aan de realisatie van het gebouw, het tot stand komen van een goed 
ondersteuningsplan en het vormen van een woonkring waarin de bewoners een goede en 
veilige woonomgeving zullen vinden. 

Herpt (gemeente Heusden), 29 maart 2018  
Chapeau Woonkring Heusden 
T. Nelissen, voorzitter 
A.M.C. Krols, secretaris 
B. Mobach, penningmeester 
M.H.S. Snoeren, bestuurslid 
H.P.T.M. Willems, bestuurslid 
Stichting Chapeau Woonkringen, bestuurslid 
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Chapeau Woonkring Heusden

Jaarrekening

Balans
per  31-12-2017  31-12-2016 

ACTIVA 
Vlottende activa
Liquide middelen € 336 € 1.217 

Balanstotaal € 336 € 1.217

PASSIVA 
Eigen vermogen
Algemene reserve € 1.217 € 1.230 
Resultaat lopend jaar € - 881 € - 13 

 € 336 € 1.217 

Balanstotaal € 336 € 1.217

Baten en Lasten
Over de periode van  1-1-2017  1-1-2016 

tot en met  31-12-2017  31-12-2016 

Baten 
Ontvangen vrijwillige bijdragen € 48 € 800 

Totaal opbrengsten € 48 € 800

Lasten 
Algemene kosten € 774 € 667 

Financiële baten en lasten € 155 € 146 

Totaal kosten € 930 € 813

Resultaat € - 881 € - 13 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Chapeau Woonkring Heusden

Jaarrekening

Toelichting Algemeen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid. 

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en de ontvangen vrijwillige bijdragen en anderzijds de kosten en andere 
lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. 

Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte, respectievelijk te brengen 
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van 
kortingen, alsmede de van derden ontvangen vrijwillige bijdragen. 

Afschrijvingen
De afschrijving op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode, dan wel op 
annuïteitenbasis, op basis van de geschatte economische levensduur. 

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Belastingen
De stichting heeft geen winstoogmerk en oefent geen bedrijf uit. De activiteiten van de 
stichting zijn niet onderworpen aan omzetbelasting en het resultaat is niet onderworpen aan 
een enigerlei belasting naar de winst. 
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Chapeau Woonkring Heusden

Jaarrekening

Toelichting op de Balans
Vlottende Activa
Liquide middelen
ING Bank NL11 RABO 0304 8811 39 stand per 31-12-2017 € 336 

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Beginbalans 1-1-2017 € 1.217 
Toevoeging van het resultaat over 2017 € - 881 
Stand per 31-12-2016 na resultaatverwerking € 336 

Kortlopende schulden
Crediteuren
Beginbalans 1-1-2017 € - 

Mutaties 2017 €  
Stand per 31-12-2017 €  

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Tussen Woningcorporatie Woonveste en Chapeau Woonkring Heusden zal een 20-jarige 
huurovereenkomst worden gesloten voor 17 woningen plus een voor gemeenschappelijk 
gebruik bestemde ruimte, bestemd voor ingebruikneming als een woonvoorziening voor 
Beschermd wonen. Deze huurovereenkomst gaat in op de datum van oplevering van de 
woonvoorziening, naar verwachting in het voorjaar van 2019.  
De betreffende 17 woningen worden alle doorverhuurd. Het uit huurmutaties voortvloeiende 
risico van leegstand wordt door de koepelstichting Chapeau Woonkringen gedragen. Ter 
voorkoming en beperking van dergelijke kosten hanteert Chapeau Woonkring Heusden een 
wachtlijst van kandidaat bewoners. 
De stichting is geen andere verplichtingen aangegaan die niet in de balans zijn opgenomen 
maar naar hun aard in de jaarrekening dienen te worden toegelicht. 
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Chapeau Woonkring Heusden

Jaarrekening

Toelichting op de Baten en Lasten
Baten
Ontvangen bijdragen
Vrijwillige bijdragen € 48 

Lasten
Algemene kosten
Groepsbijdrage 2017 koepelstichting Chapeau Woonkringen € 500 
Overige algemene kosten € 274 
 € 774 

Financiële baten en lasten
Bankkosten 2017 € 155 

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

Heusden, 29 maart 2018 
Stichting Chapeau Woonkring Heusden

Ben Mobach, penningmeester 
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Overige Gegevens

Accountantscontrole
Gezien de omvang is de stichting niet controleplichtig. Om die reden heeft geen 
accountantscontrole plaatsgevonden. 

Statutaire bepalingen inzake boekjaar en jaarrekening
Artikel 10 van de statuten bepaalt: 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit 

worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het 
geëindigde boekjaar opgemaakt welke jaarstukken door het bestuur worden vastgesteld. 

ANBI
De stichting is een ANBI en valt onder de groepsbeschikking G97, afgegeven voor stichting 
Chapeau Woonkringen. 

Chapeau Woonkring Heusden



Chapeau Woonkring Heusden

Overige gegevens

Stichting Chapeau Woonkring Heusden
De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 5775 1013. De statutaire vestigingsplaats is 's-Hertogenbosch. 

Contactgegevens

Chapeau Woonkring Heusden 
Burg. Buijsstraat 10 
5255 AC Herpt 
Telefoon 06 2119 4602 
Email heusden@chapeau-woonkringen.nl 
Internet  www.chapeau-woonkringen.nl 
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