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kengetallen

        
 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Aantal leden        4.120         4.295         4.223         4.162         4.141         4.138 

Aantal  verhuureenheden
-  woningen 889 889 889 889 889 889
-  appartementen “Het Nieuwe Huis” 1 1 1 1 1 1
-  bedrijfsruimten 23 23 23 19 19 19
 ----- ----- ----- ----- ----- -----
Totaal 913 913 913 909 909 909

Aantal opnieuw verhuurde woningen 
(per boekjaar) totaal 21 40 37 59 41 48
waarvan aan leden-huurders 4 13 8 19 14 14
en aan leden-niet-huurders 17 27 29 40 27 34

Aantal  personeelsleden 10 11 10 10 10 10

Balans en winst-en-verliesrekening 
(x € 1.000)
-  liquide middelen     10.003         9.643         9.081         7.575         6.628         6.490  
-  eigen vermogen     24.090      22.775      21.718      21.122      20.630      20.567  
-  totaal vermogen     35.828      35.387      35.123      33.796      32.894      32.812  
-  voorzieningen        9.041         9.768      11.182      11.012      10.025      10.123  
-  leningen o/g           869            901            932            963            993         1.300 
-  huren en overige baten        9.918         9.771         9.538         9.451         9.070         8.928 
-  resultaat        1.459         1.188            737            631            158            154 
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voorwoord

Het jaar 2019 was voor Samenwerking een 
bijzonder jaar met enerzijds hectische discussies 
over wie lid mag worden en anderzijds een 
stabiel financieel- en vastgoedbeleid.
Dit bestuur past enige bescheidenheid als het 
gaat over dit verslagjaar. Zij is pas eind 2019 
aangetreden. De credits voor het beleid komen 
onze voorgangers toe.

De woningen staan er goed voor. We mogen 
trots zijn op dit waardevolle bezit. Er heeft 
afgelopen jaar planmatig onderhoud plaats-
gevonden aan een aantal complexen. Dat leidt 
tot overlast en zorgt er ook voor dat ons bezit 
in goede staat blijft. Daarbij zorgen we ervoor 
dat het monumentale karakter van ons bezit in 
stand wordt gehouden. Twee pilots om woningen 
te verduurzamen met het in standhouden van 
waardevolle details in de woning, zijn geslaagd. 
Komende jaren zullen wij ons blijven inzetten 
voor het duurzaam onderhouden van onze 
woningen.

Financieel zijn we goed op orde, hoewel de 
impact van de erfpacht in Amsterdam een 
onzekere factor blijft. Komende tijd moeten we 
daar meer duidelijkheid over krijgen.

De vereniging is nog zoekende. De bijzondere 
algemene ledenvergadering over of kinderen 
van leden lid mogen blijven worden, heeft voor 
een hevige discussie gezorgd. De uitkomst is dat 
de leden zich duidelijk hebben uitgesproken 
voor dit ‘kindlidmaatschap’ en dat het bestuur 
daarop besloten heeft terug te treden. Dit 
nieuwe bestuur staat nu voor de taak gehoor te 
geven aan de uitkomsten van deze discussie. Zij 
probeert dat op een dusdanige manier, dat de 
minderheid ook het gevoel heeft gehoord en 
begrepen te zijn. Dat is geen sinecure.

Dit nieuwe bestuur heeft als eerste indruk dat 
we trots mogen zijn op ons bezit en dat leden, 
zeker de hurende leden, sterk betrokken zijn bij 
de vereniging. Soms iets te betrokken, waardoor 
discussies te fel worden. Respect voor elkaar is 
daarbij het toverwoord. De saamhorigheid, die 
we bijvoorbeeld in De Coenen zien is de andere 
kant van diezelfde betrokkenheidsmedaille. 
Dat moeten we vooral zo houden.

Vanaf deze plaats wil het bestuur graag de 
medewerkers, de ledenraad, het vorige bestuur 
en alle andere vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet in 2019. Zonder hen geen vereniging!

Amsterdam, 19 mei 2020

Het bestuur: 
Dhr. M. Breur, secretaris/penningmeester
Dhr. J. Driessen, voorzitter
Mw. D. van Haastrecht
Mw. M. Hoogschagen
Mw. J. Mulder
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de amsterdamsche 
coöperatieve 
woningvereeniging 
“samenwerking” b.a.

Samenwerking is een coöperatie met als 
statutaire doelstelling:

1 De verbetering van woningtoestanden in 
 Amsterdam en aan Amsterdam grenzende  
 gemeenten te bevorderen, meer speciaal ten  
 behoeve van de leden der coöperatie, alsmede  
 het in stand houden en beheren van 
 beschermde monumenten in eigendom en  
 erfpacht.

2 Samenwerking tracht dit doel te bereiken 
 door binnen de gemeente Amsterdam of aan  
 Amsterdam grenzende gemeenten woningen  
 en gebouwen te doen bouwen, te kopen en in  
 verband daarmede gronden in eigendom of  
 erfpacht te verkrijgen, deze woningen en 
 gebouwen zo nodig te doen verbeteren en  
 deze aan haar leden te verhuren.

Het bezit van Samenwerking bestaat uit 913 
verhuurbare eenheden, waarvan 889 woningen, 
23 bedrijfsruimten en het appartementencomplex 
“Het Nieuwe Huis”. Het Nieuwe Huis bevat 
188 appartementen, die worden verhuurd aan 
de Coöperatieve Woonvereeniging U.A. “Het 
Nieuwe Huis”. De 23 bedrijfsruimten bevatten 
diverse winkels, een bibliotheek, een gezond-
heidscentrum, een restaurant, het eigen kantoor 
en een (in enkele units gesplitste) ruimte voor 
maatschappelijke voorzieningen op de begane 
grond van de voormalige Beatrixschool (J.M. 
Coenenstraat 4), waarin o.a. stichting De Coenen 
is gevestigd.

de leden

Het vorige bestuur heeft eind 2018 besloten 
om voorlopig geen nieuwe leden toe te laten. 
Kinderen van leden kunnen zich nog wel laten 
registeren. Het aantal leden van de coöperatie 
nam tussen 1 januari en 31 december 2019 af met 
175. Het ledental aan het eind van het verstreken 
boekjaar was 4.120 (per ultimo 2018: 4.295). 

samenstelling van 
bestuur en ledenraad

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was op 
31 december 2019 als volgt:

Dhr. M. Breur, secretaris/penningmeester
Dhr. J. Driessen, voorzitter
Mw. D. van Haastrecht
Mw. M. Hoogschagen
Mw. J. Mulder

Ledenraad
De samenstelling van de ledenraad was 
op 31 december 2019 als volgt:

Aftredend

Dhr. F. Bovenkerk   2020
Dhr. A.J. Bos    2020
Dhr. C.P. Buijink   2020
Mw. M.J. de Hoop   2020
Dhr. A.J. Heerma van Voss  2021
Dhr. W. Heineken   2021
Dhr. J. Lamoree    2021
Dhr. B. Wouters    2021
Dhr. J. Bettelheim   2022
Mw. W.J. Cornelisse   2022
Dhr. R. van de Meeberg   2022
Mw. S. Oudmaijer   2022
Dhr. M. van Daalen   2024
Dhr. T.J. de Geus   2023
Mw. A. Michael-de Buisonjé  2023
Mw. M. Wildenburg   2023
Mw. G. Beunk    2024
Mw. B. de Groot-Klok   2024
Mw. L. Heyting    2024
Mw. R. Sajet    2024
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het personeelsbestand

Per 31 december 2019 waren bij Samenwerking 
in loondienst:

Dhr. R. Deerenberg Projectleider planmatig  
    onderhoud
Mw. A. van der Doelen Senior medewerker 
    financiën en control
Dhr. B. Geerink  Directeur 
Mw. M. Heidenrijk Medewerker secretariaat  
    en bewonerszaken
Dhr. S. Hermens  Hoofd technische dienst
Mw. E. Jansen  Hovenier
Mw. A. Jiawan  Medewerker verhuur  
    en administratie
Dhr. B. van Mansom  Allround onderhouds- 
(junior)   medewerker
Dhr. B. van Mansom  Allround onderhouds-
(senior)   medewerker
Mw. P. Vonk  Medewerker financiële  
    administratie

De totale formatie van het verenigingsbureau 
bedraagt per 31 december 7,95 fte. 
Het ziekteverzuim over geheel 2019 was 0,7%.

vooruitzicht 2020

De maatregelen die door de overheid zijn 
genomen vanwege COVID-19 hebben gevolgen 
voor de hele samenleving en ook voor leden, 
huurders en medewerkers van Samenwerking.
De financiële gevolgen voor Samenwerking zijn 
in vergelijking met andere sectoren in de samen-
leving beperkt. Het bestuur heeft de jaarlijkse 
huurverhoging voor 2020 beperkt tot 2%. 
Dat is 0,6% lager dan waarop de begroting 2020 
is gebaseerd. Naar verwachting zullen de huur- 
inkomsten uit onze woningen op de gebruikelijke 
manier verlopen. De huurinkomsten uit ons 
bedrijfsmatig onroerend goed lopen wel risico’s. 
Samenwerking heeft voor een aantal huurders 
de huur tijdelijk opgeschort. De risico’s worden 
ingeschat op maximaal 25% derving van de 
huurinkomsten uit bedrijfsmatige verhuur. 
Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie 
zijn voldoende om dit te kunnen opvangen. 
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activiteiten 
in het boekjaar
2019

I
LEDEN, LEDENRAAD, BESTUUR, 
COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Algemene vergadering
De algemene vergadering werd op 24 juni 2019 
gehouden in de RAI te Amsterdam. Er waren 347 
leden aanwezig (in 2018: 99). In de vergadering 
legde het bestuur verantwoording af over het 
boekjaar 2019. In de ALV heeft het toenmalige 
bestuur aangekondigd terug te treden.
De leden hebben het bestuur geen décharge 
verleend.

Bijzondere Algemene LedenVergadering 
over Kindlidmaatschap (BALV)
Begin 2019 heeft een aantal leden van Samen-
werking het verzoek gedaan voor een BALV. 
Doel daarvan was om de leden te vragen een 
besluit te nemen over het handhaven van het 
kindlidmaatschap en dit in de statuten op te 
nemen. Daarvoor zijn de benodigde 10% 
handtekeningen van leden die dit verzoek 
ondersteunen, verzameld. Dat heeft geleid tot 
een BALV op 16 mei in de RAI. De BALV is 
bezocht door 752 leden.

Tijdens de BALV zijn verschillende voorstellen 
in stemming gebracht. De uitkomsten daarvan 
waren als volgt: 
• Van de aanwezigen heeft 71% voor behoud  
 van het kindlidmaatschap gestemd. 
• Voor de voorgestelde wijziging van statuten  
 aan 
 - artikel 3, eerste lid (doel) wordt als   
  tweede volzin toegevoegd: “De 
  coöperatie verhuurt woningen aan   
  leden en aan kinderen van leden, nadat  
  zij het lidmaatschap hebben aanvaard,  
  onder meer ter bevordering van de 
  sociale cohesie binnen de coöperatie.”  
  heeft 67,6% voor gestemd. Dit is lager  
  dan de vereiste 75% die nodig is voor  
  een statutenwijziging.
 - artikel 5 (kindlidmaatschap) wordt als  
  zesde lid toegevoegd: “6. Kinderen van  
  leden kunnen zonder uitzondering lid  
  worden vanaf hun 18-de levensjaar,   
  wanneer zij voorts voldoen aan de in de  
  leden 1 tot en met 3 gestelde vereisten.”  
  heeft 68,3% voor gestemd. Dit is lager  
  dan de vereiste 75% die nodig is voor  
  een statutenwijziging.

• Voor het voorstel “Indien Samenwerking  
 wordt betrokken in een gerechtelijke 
 procedure waarin het kindlidmaatschap  
 wordt aangevochten, dan zal het bestuur de  
 initiatiefnemers van de BALV in de 
 gelegenheid stellen zich te voegen dan wel  
 daarin tussen te komen conform artikel 27  
 van het Wetboek van Burgerlijke 
 Rechtsvordering en de kosten van een 
 advocaat vergoeden.” stemde 69% van de  
 aanwezigen voor.
• Het laatste voorstel waarin een aan artikel 5  
 van de Statuten (lidmaatschap) als zevende  
 lid zou worden toegevoegd: “7. Het bestuur  
 kan periodiek een aantal personen die geen  
 kind van een lid zijn laten toetreden als lid,  
 zoveel als het bestuur redelijk acht gezien het  
 aantal te verhuren woningen en het aantal 
 leden-woningzoekenden, en indien zij voorts  
 voldoen aan de in de leden 1 tot en met 3 
 gestelde vereisten.” is niet in stemming 
 gebracht aangezien de eerste statuten-
 wijzigingen niet aangenomen waren. 

Het nieuwe bestuur heeft eind 2019 in de leden-
raad aangekondigd dat zij advies gaat vragen 
over de wettelijke status van het besluit van de 
BALV. Daarna heeft het bestuur aangekondigd 
om een ‘Commissie van Wijzen’ te benoemen 
die de vraagstelling over het lidmaatschap in 
een breder perspectief gaat beschouwen.

Ledenraad
De ledenraad kwam in 2019 13 keer bijeen 
(in 2018 11 keer). 

Naast vaste onderwerpen als begroting, meer-
jarenraming, jaarrekening en aanpassing tarieven 
besprak de ledenraad onder meer de volgende 
onderwerpen: het onderhoudsbeleidsplan, 
inkoopbeleid, pilot duurzaamheid, toewijzing 
‘villa’. Daarnaast is er gesproken over kind-
lidmaatschap en verkiezingen.
De afgevaardigden van de ledenraad hebben een 
aantal bijeenkomsten gehad zonder bestuur met 
als onderwerp de rol en positie van de ledenraad 
in de vereniging.

De agenda van de ledenraadsvergadering werd 
voorbereid door een aparte agendacommissie. 
Na de bestuursverkiezingen in oktober is er 
(nog) geen nieuwe agendacommissie gevormd.

Bestuur:
Bestuur Samenwerking tot 1 november 2019
Het bestuur heeft in 2019 10 keer vergaderd. 
(in 2018 14 keer). In de eerste helft van 2019 
zijn er over huurverhoging, beleid planmatig 
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onderhoud, inkoopbeleid onderhoud, pilot 
duurzaamheid en pilot liften besluiten genomen.

Het bestuur van Samenwerking heeft naar aan-
leiding van de besluiten van de BALV besloten 
om collectief af te treden. Dit besluit heeft het 
bestuur op de ALV van 24 juni 2019 bekend 
gemaakt. Dat heeft er onder meer toe geleid dat 
er verkiezingen voor een geheel nieuw bestuur 
zijn gehouden.
Het bestuur heeft tot en met de goedkeuring 
van de jaarrekening haar volledige bestuurlijke 
verantwoordelijkheid gehouden. Vanaf 1 juli 
2019 heeft het bestuur ervoor gekozen om 
slechts lopende zaken af te handelen.

Bestuur Samenwerking vanaf 1 november 2019
De belangrijkste onderwerpen voor het nieuwe 
bestuur waren het jaarplan en de begroting 2020.
Het jaarplan en de begroting 2020 zijn in de 
ledenraad van december 2019 goedgekeurd.
Het nieuwe bestuur heeft in 2019 twee 
vergaderingen gehouden.

Commissie Voorrangsregeling (CVR)
De CVR kwam in 2019 vier keer bijeen: op 3 
januari, op 27 februari, op 23 september en op 
25 november. Er is geen overleg geweest met 
het bestuur; wel is er regelmatig contact 
geweest met het bureau van Samenwerking.
De CVR ontving in 2019 6 aanvragen. 6 
aanvragen zijn toegewezen (waarvan 2 in het 
voorgaande jaar 2018 waren ingediend) en 1 
aanvraag is afgewezen. Eén aanvrager is 
overleden. Er is een aantal aanvragen aan-
gehouden in afwachting van nadere gegevens. 
Er stonden begin 2019 4 kandidaten op de 
voorrangslijst. Er zijn in 2019 3 woningen 
krachtens de Voorrangsregeling betrokken.
Op 31 december 2019 bestond de CVR uit: 
Dhr. J. Welgraven (voorzitter), 
Mw. E. van Eijden (secretaris), Mw. Ph. Klaui, 
Mw. A. van Mansfeld en Mw. M. Wildenburg.

Beroepsadviescommissie 
De leden van Samenwerking hebben op grond 
van een aantal artikelen in de statuten en het 
huishoudelijk reglement het recht in beroep te 
gaan bij de ledenraad. In 2019 is van dit recht 
één keer gebruikt gemaakt. Het betrof een aan-
vraag voor lidmaatschap door twee personen 
die geen kind van een lid waren dat door het
bestuur werd afgewezen omdat vanaf eind 2018 
er een moratorium is ingesteld voor het 
lidmaatschap. De Beroepsadviescommissie 
heeft de ledenraad geadviseerd dit besluit te 
bekrachtigen en de ledenraad heeft dit advies 
overgenomen en de aanvraag afgewezen.

De Beroepscommissie bestond op 31 december 
2019 uit de ledenraadsleden Dhr. A.J. Heerma 
van Voss en Dhr. T.J. de Geus. 

Verkiezingscommissie 
In de ledenraadsvergadering van september 
2019 is de taakomschrijving van de Verkiezings-
commissie vastgesteld. De Verkiezingscommissie 
heeft de taak toe te zien op het verkiezingsproces, 
waaronder de kandidaatstelling, het faciliteren 
van het stemproces, de communicatie en het 
tellen van de stemmen. In 2019 zijn er 
verkiezingen geweest voor vijf ledenraadsleden 
en vijf bestuursleden (voltallig bestuur). 

In de Verkiezingscommissie hebben deel-
genomen vanuit het bestuur Mw. E. Boomsma 
en Dhr. E. Loos; vanuit de ledenraad Mw. L. 
Zuiderwijk, Mw. W. Cornelissen (tot 4 september) 
en Mw. M. Wildenburg (vanaf 13 sep). In 2019 is 
er wederom voornamelijk digitaal gestemd met 
ondersteuning van het externe enquêtebureau 
Inkesta. Er waren 11 bestuurskandidaten en 14 
ledenraads kandidaten. 35% van de leden heeft 
zijn/haar stem uitgebracht.

Commissie van Gedelegeerden (CvG)
De Commissie van Gedelegeerden is de 
commissie van de ledenraad die in het bijzonder 
is belast met het toezicht op de financiën. 
Het bestuur spreekt met de CvG onder andere 
over de begroting, de meerjarenraming en de 
jaarrekening. 
De CVG heeft in 2019 vijf keer met bestuur en 
directeur overleg gevoerd. De onderwerpen 
waren onder meer jaarrekening 2018, erfpacht 
en de nieuwe begroting 2020. 

Op 31 december 2019 bestond de CvG uit de 
volgende leden: Dhr. T. de Geus, Dhr. A. Bos 
en Dhr. W. Heineken.

Werkgroep Huurprijsbeleid
Het bestuur laat zich op het gebied van huur-
prijsvaststelling adviseren door de Werkgroep 
Huurprijsbeleid. De Werkgroep Huurprijsbeleid 
heeft in 2019 advies uitgebracht over de jaarlijkse 
huurverhoging en de inkomensafhankelijke 
huurverhoging.
Vanwege de bestuurswisseling is de Werkgroep 
Huurbeleid medio 2019 (tijdelijk) gestopt met 
haar werkzaamheden.

In 2019 bestond Werkgroep Huurprijsbeleid uit 
de volgende leden: Dhr. K. Reitsma en Dhr. E. 
van der Putten (niet-hurende leden), Dhr. T. de 
Geus (ledenraad), Dhr. E. Loos en Dhr. E. van 
Wilsem (bestuur) en Dhr. B. Geerink (directeur). 



bestuursverslag12

Informatieblad SAMEN
Het informatieblad SAMEN kwam in 2019 vier 
keer uit. Met ingang van 2019 verscheen de 
digitale versie al een week eerder dan de 
gedrukte versie.

Naast de vaste rubrieken (redactioneel, 
bestuurscolumn, estafettecolumn, brieven van 
leden en mededelingen uit bureau) bevatte 
SAMEN onder meer artikelen over (de 
overlast van) het complexgewijze regelmatig 
terugkerende onderhoud van de woningen, 
de apotheek Oud-Zuid, het inbouwen van 
personenliften, de 4 mei herdenking bij het 
namenmonument, de dichteres Hanny Michaelis, 
de oud-directeur van het Stedelijk Museum 
Wil(lem) Sandberg en een interview met Jan 
Willem Kluit over het vervolg op zijn doctoraal-
scriptie over de geschiedenis van Samenwerking 
tot 1948.

De onafhankelijke redactiecommissie die 
SAMEN samenstelt, bestond op 31 december 
2019 uit Dhr. J. Bettelheim, Mw. E. van Eijden, 
Dhr. L. Pauw, Dhr. R. Tonkens en Dhr. C. 
Welgraven.

II
ALGEMEEN BELEID EN BIJZONDERE 
PROJECTEN

Jaarplan
In 2019 is met een jaarplan gewerkt. Vanwege 
de bestuurswisseling is de uitvoering van het 
jaarplan gestagneerd. Daarnaast hebben de 
discussies over kindlidmaatschap en de bestuur-
lijke verhoudingen binnen Samenwerking veel 
tijd en aandacht van bestuur en bureau gevraagd.
Daarom is ervoor gekozen om in 2019 enkel 
een halfjaarsrapportage te maken die was 
gericht op de financiële voortgang van de 
verschillende activiteiten. 
Het nieuwe bestuur zal in 2020 het meerjaren-
plan 2016-2020 evalueren en een start maken 
met een nieuw meerjarenplan.

Pilot duurzaamheid
In de ledenraad van juli 2019 is de pilot 
duurzaamheid goedgekeurd. De ingreep in de 
woningen is beperkt tot het aanbrengen van 
isolatie en verbeteren van de ventilatie. De twee 
woningen die deze pilot betrof zijn eind 2019 
opnieuw verhuurd. In 2020 wordt de pilot 
geëvalueerd. 

Erfpacht
De gemeente Amsterdam heeft eind 2018 de 
formele regels voor overstap naar eeuwig-
durende erfpacht vastgesteld. Samenwerking 
heeft in november met ondersteuning van een 
notaris een aanvraag ingediend voor een 
mogelijke overstap. De gemeente Amsterdam 
heeft deze aanvraag geaccepteerd en zal op 
basis van deze aanvraag Samenwerking een 
‘aanbieding’ doen. Gezien de grote drukte bij 
de gemeente kan dit nog enige tijd op zich laten 
wachten. In 2019 is door een adviseur een eerste 
verkenning van de kosten van overstap uitgevoerd.

Het Nieuwe Huis
In 2019 is een aantal keren overleg geweest met 
het bestuur van Het Nieuwe Huis. 
Dit jaar is een deel van de gangen van het 
Nieuwe Huis opgeknapt. Ook zijn dit jaar 
brandwerende maatregelen uitgevoerd en is een 
nieuwe Cv-installatie geplaatst. Samenwerking 
heeft een deel van de kosten voor haar rekening 
genomen.

Aankoop woningen
Het bestuur heeft in november 2019 besloten 
om de gesprekken over aankoop van nieuwe 
woningen niet voort te zetten.
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III
WONINGBEHEER

Planmatig onderhoud 2019

 

Complex 4
Op de begroting stond het vervangen van 
de resterende dakbedekking van complex 4. 
In 2018 zijn de daken van de woningen aan de 
Gerard Terborgstraat uitgevoerd. In 2019 
zouden de daken van de woningen aan de 
Hobbemakade en de Roelof Hartstraat 
uitgevoerd worden.
Tijdens de uitvoering van de dakbedekking heeft 
de gemeente aangegeven vanaf juni 2019 te 
starten met de renovatie van de Hobbemakade 
(uitvoering tot midden december). Hierdoor 
werd de toevoer van materialen naar het dak 
aan de zijde van de Roelof Hartstraat niet 
mogelijk. Op basis hiervan is besloten de 
dakvervanging aan de Roelof Hartstraatzijde 
uit te stellen en uit te voeren in 2020. Hierdoor 
is € 126.040 minder uitgegeven dan begroot.

Complex 5
In de begroting zijn werkzaamheden voor hout-
rot herstel, schilderwerk, metsel- en voegwerk 
herstel en schoorstenen opgenomen. 
Binnen de opdracht zijn stelposten opgenomen 
voor houtrotherstel en herstel van voeg- en 
metselwerk. Tijdens de uitvoering bleek er meer 
houtrotherstel nodig dan vooraf voorzien, met 
name bij de dakkapellen. Verder bleek het 
voeg- en metselwerk van de gevels op dak 
niveau slechter dan verwacht waardoor extra 
kosten zijn gemaakt. Hierdoor is € 103.147 
meer uitgegeven dan begroot. 

Complex 7
In de begroting zijn werkzaamheden voor 
houtrot herstel, schilderwerk en metsel- en 
voegwerkherstel opgenomen. 
Tijdens de uitvoering bleek er veel schade te 
zijn aan het voeg- en metselwerk (vooral 
achterliggende stalen elementen). Dit zat vooral 
in de eerste fases bij de hoek Hobbemakade en 
Reinier Vinkeleskade omdat deze gevels het 
meest weerbelast zijn. Er zijn diverse stalen 
draagconstructies en grote delen metselwerk 
vervangen. Daarnaast was er ook beduidend meer 
houtrot aanwezig, vooral aan de achtergevel 
waarbij deelvervangingen uitgevoerd moesten 
worden aan de kozijnen.
Voor dit complex zijn er stelposten opgenomen 
voor houtrot- en voeg- en metselwerkherstel. 
De stelposten zijn in de realisatie hoger 
uitgekomen dan begroot. Hierdoor is er een 
overschrijding op budget van € 96.614.

Complex 12
In Het Nieuwe Huis is in 2019 de restauratie van 
het binnenschilderwerk uitgevoerd. De kosten 
hiervan bedragen € 128.344. Dit was voor 2019 
niet begroot in de meerjarenonderhoudsplanning.

In 2019 is er Planmatig onderhoud uitgevoerd aan diverse complexen. 

Onderstaande tabel geeft de werkzaamheden weer met begroting en realisatie.

Complex Werkzaamheden Begroot             Realisatie                     Verschil 
1-2-3-8-9-16-18-20/21 Onderhoud dak en goten € 10.542 € 6.594 € 3.948
4  Vervangen dakbedekking € 314.600 € 188.560 € 126.040
5  Gevelwerkzaamheden € 945.467 € 1.048.614 € -103.147
7  Gevelwerkzaamheden € 1.501.460 € 1.598.074 € -96.614
11 Herstel winkelpui € 5.054 € 15.770 € -10.716
12 Restauratie binnen-schilderwerk € 0 € 128.344 € -128.344
12 Diverse onderhoud € 3.564 € 0 € 3.564
17 Gevelwerkzaamheden € 592.670 € 545.357 € 47.313
17 Binnenzijde portieken € 484.000 € 0 € 484.000
18 Liftwerkzaamheden € 13.161 € 4.840 € 8.321
  Algemeen € 12.482 € 13.092 € -610

  Totaal € 3.883.000 € 3.549.245 € 333.755
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Complex 17
In de begroting zijn werkzaamheden voor 
houtrot herstel, schilderwerk en metsel- en 
voegwerkherstel als ook voor een deel van 
de binnenzijde portieken opgenomen.
Tijdens de uitvoering is er goed gekeken naar 
de uit te voeren werkzaamheden en is gekozen 
om bepaalde onderdelen niet te vervangen 
maar te renoveren, voorbeeld hiervan is de 
terrazzovloer bij de entrees. Hierdoor zijn er 
minder kosten gemaakt. 
Het voorgenomen opknappen van de binnenzijde 
van de portieken, waarvoor € 484.000 is begroot, 
is in 2019 niet uitgevoerd.
Het project heeft tijdelijk stilgelegen vanwege 
verschil van mening over de bouwvergunning. 
Dit heeft tot extra kosten geleid. Bij elkaar 
opgeteld is dit project met € 47.313 binnen 
begroting gebleven.

Mutatieonderhoud
Woningverbeteringen en inpandig onderhoud 
worden vooral uitgevoerd bij mutaties, in de 
periode tussen twee verhuringen. In 2019 is in 
totaal € 1.447.314 uitgegeven aan mutatie-
onderhoud. Conform afspraken met de 
Belastingdienst wordt 40% van dit bedrag 
(€ 578.925) geactiveerd en in de komende jaren 
afgeschreven. Het overige bedrag ad € 868.388 
is in 2019 ten laste van het resultaat geboekt.

In 2019 zijn 21 mutatie woningen opgeleverd, 
waarvan er acht zonder mutatieonderhoud zijn 
doorverhuurd. Aan de overige 13 woningen is 
gemiddeld € 109.800 per woning besteed 
(waarvan € 65.900 opgenomen in de lasten en 
€ 43.900 geactiveerd en afgeschreven). Ter 
vergelijking, in 2018 zijn 32 van de in totaal 40 
mutatie woningen verbouwd voor € 66.420 per 
woning (waarvan € 39.850 opgenomen in de 
lasten en € 26.570 geactiveerd en afgeschreven).
De gemiddeld hogere kosten van mutatiewo-
ningen die ingrijpend werden verbeterd in 2019, 
zijn te verklaren omdat het 13 woningen betrof 
die groot zijn (meer kamers – meer oppervlak 
waaronder één van de villa’s) en lang bewoond 
zijn geweest. In 2018 was er een aantal woningen 
dat slechts beperkt is verbeterd. Daardoor zijn 
de gemiddelde kosten in 2018 lager geweest. 

Een onderdeel van het mutatieonderhoud in 
2019 betreft de pilot duurzaamheid. Hiervoor 
was in 2019 een bedrag begroot van € 334.200. 
De plannen voor de twee ‘pilot’ woningen zijn 
in 2019 gewijzigd. Er is voor een variant gekozen 
waar de woningen alleen werden geïsoleerd en 
geventileerd. De kosten van deze maatregel zijn 
op ongeveer € 15.000 per woning uitgekomen.

Dagelijks onderhoud
In 2019 zijn 2.268 reparatieverzoeken ontvangen 
(in 2018: 2.862). Daarvan zijn 1.350 reparatie-
verzoeken zelf opgelost, terwijl 864 reparatie-
verzoeken door externe aannemers zijn 
uitgevoerd. 

Reparatieverzoeken buiten kantooruren worden 
aangenomen door de Boodschappendienst. 
Die traceert de ernst van het verzoek en schakelt 
zo nodig een aannemer of installateur in om 
urgente problemen te verhelpen. Het aantal 
verzoeken dat bij de Boodschappendienst terecht 
komt, schommelt van jaar tot jaar behoorlijk: in 
2019 waren het er 256, in 2018 185.

De uitgave voor het dagelijks onderhoud kwam 
in 2019 uit op € 596.705. Daarmee liggen de 
uitgaven voor dagelijks onderhoud lager dan 
in 2018: € 669.500.

Het Nieuwe Huis
Na controle van de brandweer bleek het pand 
niet te voldoen aan de wettelijke eisen voor 
brandwerendheid. Een adviesbureau heeft een 
rapportage gemaakt van de benodigde uit te 
voeren werkzaamheden. Op basis van dit 
rapport zijn de werkzaamheden uitgevoerd en 
voldoet het Nieuwe Huis aan de wettelijke eisen. 
De investering bedroeg € 126.297 en wordt in 20 
jaar afgeschreven. Binnen de begroting is budget 
opgenomen om de tussendeuren op de gangen 
aan te passen. Er wordt nog overleg gevoerd 
met monumentenzorg over de uitvoering en 
de eisen die gesteld worden. Hierdoor is dit 
onderdeel nog niet uitgevoerd. 

De collectieve ketels in Het Nieuwe Huis waren 
na 27 jaar aan vervanging toe. De aanbesteding 
bij meerdere partijen kwam hoger uit dan in de 
begroting was voorzien. Tijdens de uitvoering 
bleek dat er in het onderstation ook problemen 
waren. Deze zijn gelijktijdig opgelost. Dit heeft 
tot extra kosten geleid. In totaal is € 191.946 
geïnvesteerd. Deze investering wordt in 10 jaar 
afgeschreven.

Daarnaast is de elektrische installatie in Het 
Nieuwe Huis vervangen. Deze kosten waren 
niet begroot en bedroegen € 98.180. Ook dit is 
geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven.
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IV
VERHUUR

Huurprijsbeleid
Per 1 juli 2019 zijn de huren verhoogd met 1,6%. 
Dat was het inflatiepercentage van het vooraf-
gaande jaar. De ledenraad heeft geadviseerd 
om de inkomensafhankelijk huurverhoging in 
2019 niet meer toe te passen. Het bestuur heeft 
dit advies gevolgd. Het huurprijsbeleid voor 
mutatiewoningen zoals dat in 2018 is vastgesteld, 
is ook in 2019 gevolgd.

Servicekosten
In de zomer hebben alle huurders die service-
kosten betalen (voor trapverlichting, schoon-
maak trappenhuis of energieverbruik lift) een 
overzicht ontvangen van hun betalingen in het 
voorafgaande jaar. Tevens is aangegeven hoe 
hoog deze servicekosten voor Samenwerking 
waren. Omdat de uitgaven van Samenwerking 
in alle gevallen hoger lagen dan de inkomsten, 
waren terugbetalingen aan de huurders niet 
nodig. Aan de huurders is evenmin gevraagd om 
een bijbetaling. Hiervoor is gekozen omdat de 
reden dat de kosten hoger zijn dan de inkomsten 
is dat een deel van de huurders (met een lange 
woonduur) geen servicekosten betalen.

Huurachterstanden
Samenwerking wordt in geringe mate gecon-
fronteerd met huurachterstanden. Deze worden 
doorgaans snel ingelopen wanneer medewerkers 
van Samenwerking contact opnemen met de 
betreffende huurders. Net als in voorgaande 
jaren waren er in 2019 slechts enkele huurders
met een grotere achterstand dan één maand

Een overzicht van de maandhuren op 31 december 
2019 is weergegeven in de onderstaande grafiek. 
De gemiddelde maandhuur voor de woningen 
bedraagt per 31 december 2019 € 797 (per 31 
december 2018: € 781).

huur. Met deze huurders zijn afspraken 
gemaakt over het inlopen van de achterstand.

Per 31 december 2019 bedroeg de totale 
huurachterstand exclusief bedrijfsruimten 
€ 26.477. Ten opzichte van 2018 is de huur-
achterstand iets afgenomen, per 31 december 
2018 bedroeg deze achterstand € 36.597. 
Op 31 december 2019 waren er 33 huurders van 
woningen met een achterstand. Het merendeel 
van deze huurders had een kleine, kortlopende 
achterstand. 

Er waren zes huurders met een achterstand van 
meer dan twee maanden en/of meer dan € 1.500. 
Hiervan zijn de dossiers van drie huurders over-
gedragen aan een incassobureau.

De huurachterstand van bedrijfsruimten bedroeg 
per 31 december 2019 € 68.551 (31 december 
2018: € 17.159). Deze achterstand betrof twee 
bedrijfsruimten en in beide gevallen de huur 
van december 2019.
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Ongeoorloofd gebruik van woningen en overlast
Er is in 2019 weer de nodige aandacht besteed 
aan het ongeoorloofd gebruik van woningen 
(zoals onderverhuur, gebruik als werk- in plaats 
van woonruimte, gebruik als pied-à-terre). 
In 2019 is bij drie woningen onderzoek gedaan 
naar de bewoningssituatie. De inzet van het 
bureau heeft er -vanwege gebrek aan juridische 
mogelijkheden- niet toe geleid dat de huur van 
betreffende woningen is opgezegd. 

Er is in 2019 ook weer de nodige aandacht 
besteed aan de aanpak van burenoverlast. 
In 2019 heeft het bureau twaalf gevallen van 
overlast in behandeling genomen. In verreweg 
de meeste gevallen was het voeren van een 
bemiddelingsgesprek met betrokken voldoende 
om de kwesties op te lossen.

Verhuur van woningen
In 2019 zijn 21 woningen opnieuw verhuurd. 
Dat waren 19 woningen minder dan in 2018, 
toen werden er 40 woningen opnieuw verhuurd. 
Van deze 21 woningen zijn er 4 verhuurd aan 
leden-huurders (in 2018: 13), 17 aan leden-niet-
huurders (in 2018: 27) en twee woningen zijn 
aangeboden in december 2019 met huuringangs-
datum 1 januari 2020. Er zijn twee woningen toe-
gewezen aan kandidaten uit de voorrangsregeling.

Een begane grondwoning aan de Gerard 
Terborgstraat trok de meeste inschrijvers (122), 

direct gevolgd door een bovenwoning aan de 
Cornelis van der Lindenstraat en een begane 
grondwoning in de Daniël de Langestraat 
(beiden 106 inschrijvers) en een bovenwoning 
aan de Harmoniehof (104 inschrijvers). Voor 
een bovenwoning in de Daniël de Langestraat 
was de minste belangstelling (53 inschrijvers).

De woningen werden over het algemeen 
geaccepteerd door één van de tien uitgenodigde 
leden. Het is in vier gevallen voorgekomen dat 
er opnieuw tien leden uitgenodigd moesten 
worden. Het gaat hierbij om woningen in de 
straten Nicolaas Maesstraat, Harmoniehof, 
Hobbemakade en J.M. Coenenstraat.

Van de 28 huuropzeggingen in 2019 waren er 
6 het gevolg van overlijden van de huurder, 
3 verhuisden intern binnen de vereniging, 9 
vertrokken naar een woning buiten de vereniging, 
6 naar een verzorgingshuis en 2 in verband met 
tijdelijke verhuur. Twee huuropzeggingen waren 
het gevolg van de actieve bestrijding van 
onderhuur. 
De huuropzeggingen (28) zijn niet gelijk aan de 
hierboven genoemde nieuwe verhuringen (21), 
dit heeft te maken met de duur van het mutatie-
onderhoud.

Bedrijfsruimten
In 2019 zijn er geen winkel- en of bedrijfsruimtes 
leeggekomen. 
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De onderstaande grafiek illustreert het aantal nieuwe verhuringen in de boekjaren 2009 t/m 2019

De mutatiegraad (het 
aantal opnieuw verhuurde 
woningen ten opzichte 
van het totaal aantal 
woningen) lag met 2,4% 
lager dan in 2018 (4,5%). 
Van de opnieuw verhuurde 
woningen was 18% een 
begane grond woning. 
Ook in de voorgaande 
jaren was ongeveer één 
op de vijf woningen een 
begane grond woning. 

leden niet-huurders
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V 
FINANCIËN

Algemeen
In 2019 zijn de uitgangspunten voor het 
opstellen van begroting en jaarrekening 
veranderd. De systematiek die de afgelopen 
jaren is gevolgd geeft te weinig inzicht in de 
financiële positie van Samenwerking en biedt 
te weinig mogelijkheden om te rapporteren en 
te sturen. De begroting en jaarrekening 2019 
worden nu op twee manieren ingevuld. In de 
eerste plaats worden de kasstromen bepaald 
en gevolgd. Daarnaast wordt een winst- en 
verliesrekening op basis van fiscale afspraken 
gemaakt.

Kasstromen zijn van belang om actueel inzicht 
te krijgen in de financiële positie van Samen-
werking. In die kasstromen is ook te zien dat de 
uitgaven van planmatig- en mutatieonderhoud 
hoger zijn dan de lasten die hiervoor in de fiscale 
winst- en verliesrekening zijn opgenomen. Dat 
heeft te maken met de afspraken die Samen-
werking met de fiscus hierover heeft gemaakt.

De begroting die voor 2019 is gemaakt, 
is nog op de ‘oude’ werkwijze gebaseerd. 
De vergelijkingen zullen dan ook met name op 
kostenpost worden gemaakt. Van belang is te 
melden dat de begroting van Samenwerking tot 
doel heeft om een voorzichtige voorspelling van 
de te maken kosten en opbrengsten in een 
boekjaar. Veel kosten die Samenwerking maakt 
zoals advieskosten en mutatie- en dagelijks 
onderhoud zijn niet goed te voorspellen. 
Zo zijn er in 2019 veel minder woningen 
opnieuw verhuurd dan de jaren ervoor en heeft 
de BALV, die niet was voorzien in de begroting, 
tot extra kosten geleid. Samenwerking kent (nog) 
geen budgettaire sturing. Vergelijking met de 
begroting heeft dan ook beperkte betekenis.

De financiële balans vraagt enige toelichting. 
Vanwege de fiscale afspraken wordt het 
vastgoed, de woningen van Samenwerking, 
gewaardeerd op historische kostprijs minus 
afschrijvingen. Dat is inmiddels een waardering 
van vastgoed die bij vergelijkbare organisaties 
zoals toegelaten instellingen (woningcorporaties) 
nauwelijks meer wordt toegepast. Voor Samen-
werking houdt dit in dat het grootste deel van 
het bezit op waarde nul wordt gewaardeerd.
De WOZ-waarde die in de jaarrekening wordt 
vermeld is te hoog als balanswaardering van 
vastgoed. Dat komt onder meer doordat dit een 
waarde is op basis van de leeg te verkopen 
woning. 

Die situatie is bij Samenwerking niet aan de orde.
Dat betekent dat aan de balans en de mutaties 
in de materiële vaste activa, wat betreft grond 
en gebouwen, slechts beperkte betekenis kan 
worden gegeven.

Egalisatiereserve planmatig onderhoud
De onderhoudskosten en de relatie met de 
egalisatiereserve blijven punt van discussie. 
In 2018 en 2019 zijn de uitgaven voor planmatig 
onderhoud veel hoger geweest dan de dotatie 
die Samenwerking aan de egalisatiereserve doet 
en de meerjarenbegroting (uit de VSO 2015) die 
daaraan ten grondslag ligt. Daardoor is het 
fiscale resultaat van Samenwerking in 2019 
hoger dan het saldo uit de kasstromen 2019. 
In andere jaren kan dat weer andersom zijn. 
De kosten van het planmatig onderhoud en de 
fiscale gevolgen daarvan hebben de voortdurende 
aandacht van het bestuur.

Samenwerking werkt al meer dan twintig jaar 
met een onderhoudsvoorziening. In 2007 is de 
voorziening omgezet in een egalisatiereserve 
planmatig onderhoud op basis van een 
overeenkomst met de belastingdienst. Deze 
overeenkomst is in 2015 voortgezet met als 
belangrijkste wijziging de toevoeging van een 
actuele meerjarenbegroting onderhoud (2015). 
Deze begroting is de basis waarop de dotatie 
aan de egalisatiereserve is gebaseerd. 

Van belang is te benadrukken dat alleen de met 
de belastingdienst overeengekomen dotatie aan 
de egalisatiereserve wordt opgenomen in de 
winst- en verliesrekening. Het verschil tussen 
deze dotatie en de werkelijke kosten die aan 
planmatig onderhoud worden uitgegeven, 
wordt in 2019 in mindering gebracht op de 
egalisatiereserve. Deze werkelijke kosten van 
planmatig onderhoud zijn daarom niet terug 
te vinden in de winst- en verliesrekening. 
Dat is één van de redenen om een uitgebreid 
kasstroomoverzicht in de jaarrekening op te 
nemen. Hierin zijn deze werkelijke uitgaven 
aan planmatig onderhoud namelijk wel 
zichtbaar.
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Vergelijking resultaat 2019 met begroting 2019

BATEN Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Verschil
Huuropbrengsten inclusief derving € 9.484.150 € 9.420.600 € 63.550
Opbrengsten servicecontracten € 338.853 € 325.100 € 13.753
Verenigingsopbrengsten € 95.193 € 106.100 € -10.907

Totaal € 9.918.196 € 9.851.800 € 66.396

De huuropbrengsten zijn conform begroting. De huurderving 2019 is 1% van de netto huren. Begroot is een 
huurderving van 1,5%. In de opbrengsten servicecontracten zijn ook de bijdragen van huurders voor 
verbou w ingen meegenomen. Deze bijdragen bedragen in 2019 € 44.967. De verenigingsopbrengsten zijn lager 
dan begroot, omdat in de begroting geen rekening is gehouden met oninbare contributies van niet-hurende leden.

LASTEN Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Verschil
Salariskosten € 826.347 € 714.000 € -112.347
Algemene beheer- en kantoorkosten € 728.323 € 649.200 € -79.123 
Afschrijvingskosten vaste activa € 1.195.535 € 1.273.100 € 77.565
Onderhoudslasten € 4.258.273 € 4.902.600 € 644.327
Lasten servicecontracten € 306.038 € 309.500 € 3.462 
Onroerende zaakbelasting € 225.671 € 269.000 € 43.329
Rioolrecht, reiniging, waterschap € 239.900 € 251.000 € 11.100
Overige exploitatielasten € 195.525 € 164.200 € -31.325

Totaal € 7.975.612 € 8.532.600 € 556.988

De salariskosten 2019 overschrijden de begroting met € 112.347. Dit is het gevolg van de financiële 
afhandeling van vertrek van medewerkers.
De algemene beheer- en kantoorkosten bedragen in 2019 € 728.323 zijn daarmee € 79.123 hoger dan begroot. 
De advies- en huisvestingskosten zijn lager dan begroot, terwijl de kosten voor bestuur, ledenraad en ALV 
juist hoger zijn. Dit is terug te voeren op de extra kosten van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering die 
in 2019 georganiseerd is en de kosten voor de verkiezingen van de ledenraad en het bestuur. Ook zijn de 
kosten van tijdelijke medewerkers voor verenigingszaken en financiën in 2019 hoger dan begroot, € 155.709 
versus € 25.000. 

Doordat het aantal huuropzeggingen en opnieuw verhuurde woningen in 2019 lager is dan begroot, zijn de 
kosten voor het mutatieonderhoud ook minder hoog dan verwacht. Conform de vaststellingsovereenkomst 
(VSO 2015) met de belastingdienst wordt 40% van het mutatieonderhoud als investering op de balans geacti-
veerd. Deze investeringen worden in 20 jaar lineair afgeschreven. De afschrijvingskosten van het geactiveerde 
deel van het mutatieonderhoud zijn lager dan begroot. 
De overige 60% van het mutatieonderhoud wordt opgenomen als last in de winst- en verliesrekening. Deze 
kosten zijn als gevolg van een minder aantal mutaties in 2019 € 603.612 lager dan begroot.

ONDERHOUDSLASTEN Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Verschil
Planmatig onderhoud (dotatie VSO) € 2.793.180 € 2.798.600 € 5.420
Mutatieonderhoud (60%) € 868.388 € 1.472.000 € 603.612
Dagelijks onderhoud € 596.705 € 632.000 € 35.295

Totaal € 4.258.273 € 4.902.600 € 644.327

Zoals al eerder is aangegeven wordt planmatig onderhoud alleen volgens de met de belastingdienst overeengekomen 
dotatie (met inflatiecorrectie) opgenomen in de winst- en verliesrekening. De werkelijke kosten van planmatig 
onderhoud in 2019 bedragen € 3.549.245. Deze kosten zijn zichtbaar in het kasstroomoverzicht over 2019.
De kosten van dagelijks onderhoud zijn in 2019 € 35.295 lager dan begroot.
Ook de onroerende zaakbelasting is in 2019 minder dan begroot. De andere belastingen, heffingen, 
lasten servicecontracten en overige exploitatielasten zijn conform begroting.
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Vergelijking resultaat 2019 met resultaat 2018

BATEN Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Verschil
Huuropbrengsten inclusief derving € 9.484.150 € 9.269.900 € 214.250
Opbrengsten servicecontracten € 338.853 € 394.000 € -55.147
Verenigingsopbrengsten € 95.193 € 106.600 € -11.407

Totaal € 9.918.196 € 9.770.500 € 147.696

De huuropbrengsten 2019 bedragen € 9.580.110, de huurderving bedraagt € 95.960. Deze huurderving is daar-
mee 1% van de netto huren, terwijl de huurderving 2018 ruim 1,15% bedroeg. Vergeleken met de netto huren 
van 2018 (€ 9.378.500) zijn de netto huren 2019 gemiddeld gestegen met 2,15%. 
De opbrengsten servicecontracten bedragen in 2019 € 338.853. Dit is € 55.147 lager dan in 2018. Dit wordt voor-
namelijk veroorzaakt door (positieve) correcties uit 2017 die in 2018 verantwoord zijn.

De verenigingsopbrengsten 2019 zijn lager dan vorig jaar als gevolg van het moratorium voor de inschrijving van 
nieuwe leden dat eind 2018 is ingesteld. Het aantal leden is in 2019 met 175 afgenomen door huuropzeggingen, 
overlijden en andere redenen. Dit heeft een negatieve invloed op zowel de contributie- als de entreegelden.

LASTEN Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Verschil
Salariskosten € 826.347 € 695.700 € -130.647
Algemene beheer- en kantoorkosten € 728.323 € 613.677 € -114.646
Afschrijvingskosten vaste activa € 1.195.535 € 1.161.700 € -33.835
Onderhoudslasten € 4.258.273 € 4.666.200 € 407.927
Lasten servicecontracten € 306.038 € 305.300 € -738
Onroerende zaakbelasting € 225.671 € 240.212 € 14.541
Rioolrecht, reiniging, waterschap € 239.900 € 208.188 € -31.712
Overige exploitatielasten € 195.525 € 108.823 € -86.702

Totaal € 7.975.612 € 7.999.800 € 24.188

De salariskosten 2019 zijn € 130.647 hoger dan in 2018. Dit is het gevolg van de financiële afhandeling van 
vertrek van medewerkers.
De algemene beheer- en kantoorkosten bedragen in 2019 € 728.323 en zijn € 114.646 hoger dan vorig jaar. 
In 2018 is eenmalig een bedrag van € 83.000 besteed aan het opknappen van de kantoorruimte van Samenwerking. 
In 2019 is € 40.221 meer besteed dan in 2018 aan kosten van Algemene (Bijzondere) Ledenvergaderingen, 
bestuur en ledenraad. Ook zijn er in 2019 extra kosten (€ 155.709) voor inhuur van tijdelijke medewerkers voor 
verenigingszaken en financiën.

De onderhoudslasten zijn in 2019 € 407.927 lager dan in boekjaar 2018. De uitsplitsing is als volgt:

ONDERHOUDSLASTEN Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Verschil
Planmatig onderhoud (dotatie VSO) € 2.793.180 € 2.721.400 € -71.780
Mutatieonderhoud (60%) € 868.388 € 1.275.300 € 406.912
Dagelijks onderhoud € 596.705 € 669.500 € 72.795

Totaal € 4.258.273 € 4.666.200 € 407.927

De dotatie voor planmatig onderhoud loopt jaarlijks met € 100.000 op. De inflatiecorrectie is in 2019 € 28.220 
lager dan in 2018, omdat de egalisatiereserve planmatig onderhoud afneemt. 

De werkelijke kosten van planmatig onderhoud bedragen in 2019 € 3.549.245 en in 2018 € 4.133.565. De detail 
uitsplitsing van deze bedragen zijn terug te vinden in de toelichting op de balans in de jaarrekening (post 8.1).
De kosten voor dagelijks onderhoud 2019 ad € 596.705 zijn € 72.795 lager dan de vergelijkbare kosten van da-
gelijks onderhoud in 2018.
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De overige exploitatielasten 2019, bestaande uit onderhoud tuinen, erfpachtcanon Beethovenstraat, verzekerin-
gen, afschrijving lening Atal en overige kosten ten behoeve van de exploitatie van de complexen, zijn € 86.702 
hoger dan in 2018.  Dit komt met name doordat in 2018 twee creditposten, een uitkering van de schadeverzeke-
ring en een correctiefactuur, zijn verwerkt.

Vennootschapsbelasting
Het resultaat 2019 voor belastingen volgens de winst- en verliesrekening bedraagt € 1.929.320. Hierover wordt, 
behoudens de ontvangen entreegelden en bijdragen verhuizingen binnen de vereniging van in totaal € 1.465, 
vennootschapsbelasting afgedragen. 
Het belastbaar bedrag bedraagt € 1.927.855. Over een belastbaar bedrag tot € 200.000 wordt 19% vennoot-
schapsbelasting afgedragen, het tarief vanaf € 200.000 is 25%.
In totaal is de vennootschapsbelasting 2019 berekend op een af te dragen bedrag van € 469.964. 

Kasstromen en liquiditeit
In het boekjaar 2019 is de stand van de liquide middelen gestegen van € 9.643.189 per 1 januari naar 
€ 10.003.367 per 31 december. Een toename van € 360.178. In 2018 was de toename € 562.389.
Samenwerking beschikt hiermee over een goede en solide liquiditeitspositie. 
Het kasstroomoverzicht maakt de verschillende geldstromen in 2019 inzichtelijk. De grote verschillen met de 
winst- en verliesrekening 2019 zijn de kosten van planmatig onderhoud en de investeringen in materiële vaste 
activa.
In de winst- en verliesrekening worden niet de werkelijk bestede kosten van planmatig onderhoud opgenomen, 
maar de met de belastingdienst overeengekomen dotatie (inclusief inflatiecorrectie). Daarnaast worden 
in de winst- en verliesrekening afschrijvingskosten van materiële vaste activa opgenomen, terwijl in het 
kasstroomoverzicht de uitgaven van investeringen worden weergegeven.
Wat een kasstroomoverzicht nog verder verschilt van een winst- en verliesrekening zijn de veranderingen in ba-
lansposten tussen begin en einde van het boekjaar, de zogenaamde mutaties in het werkkapitaal.

Het verschil tussen de winst- en verliesrekening 2019 en het kasstroomoverzicht 2019 is als volgt samen te vatten:

Van resultaat naar mutatie liquide middelen  

Resultaat 2019   € 1.459.356
Werkelijke kosten planmatig onderhoud  € -3.549.245 
Dotatie planmatig onderhoud  € 2.793.180
  ------------ 
   € -756.065
                        ------------
   € 703.291
Investeringen materiële vaste activa  € -1.208.695
Afschrijvingskosten vaste activa  € 1.195.535
  ------------ 
   € -13.160
                        ------------
   € 690.131
Mutaties in balansposten   € -329.953
   ------------
Mutatie in liquide middelen 2019                        € 360.178

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft het eigen vermogen weer in verhouding tot het totale vermogen. 
Gezien de bijzondere wijze van vastgoedwaardering door Samenwerking op basis van historische kostprijs heeft 
het bepalen van de solvabiliteit voor Samenwerking geen toegevoegde waarde. Het grootste deel van het bezit 
heeft geen waarde op de balans. Daarom is met ingang van boekjaar 2019 geen solvabiliteitsanalyse meer gemaakt.
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jaarrekening 
OVER BOEKJAAR 2019
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balans per 31 december 2019 (na bestemming resultaat)

   31-12-2019 31-12-2018
   ------------ ------------
   R R

  ACTIVA    
  

   
2    Vaste activa     
2.1  Gebouwen en grond   12.382.736  12.382.736      
2.2  Inpandige verbouwingen   7.068.701  6.929.550     
2.3  Conversie en afkoop erfpacht   3.950.232  4.161.350     
2.4  Installaties en overige bedrijfsmiddelen   2.099.750  2.014.623    
   ------------- ------------- 
     25.501.419  25.488.259   

      
3   Financiële vaste activa     
3.1  Leningen u/g   122.800  152.800    
   ------------- ------------- 
      122.800  152.800     
   ------------- ------------- 
  Totaal vaste activa  25.624.219  25.641.059    

    
  Vlottende activa    
4   Voorraden     
4.1    Voorraden   24.121  25.400    
   ------------- -------------  

    24.121  25.400     
    
5   Vorderingen     
5.1  Debiteuren   106.624  63.244     
5.2  Overige vorderingen   69.868  13.712     
   ------------- ------------- 
    176.492    76.956     
6   Liquide middelen   10.003.367    9.643.189
   ------------- -------------  
6.1  Liquide middelen   10.003.367  9.643.189     
    
   ------------- -------------  
  Totaal vlottende activa  10.203.980   9.745.545     

 
  TOTAAL  35.828.199  35.386.604    
   ------------- -------------  
 

JAAR REKENING OVER BOEKJAAR 2019
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balans per 31 december 2019 (na bestemming resultaat)

   31-12-2019 31-12-2018
   ------------- -----------
   R R

  PASSIVA
  
  
7   Eigen vermogen    
7.1  Aandelen leden   3.779.872   3.754.111     
7.2  Statutaire reserve   2.209.136  2.063.200      
7.3  Overige reserve   18.101.441  16.958.115      
   ------------- ------------- 
     24.090.449  22.775.426    
    
8   Voorzieningen 
8.1  Egalisatiereserve planmatig onderhoud  8.902.890   9.658.955  
8.2  Fonds glasschade   107.816   109.007  
8.3  Mutatiefonds Het Nieuwe Huis  30.155  0     
   ------------- ------------- 
     9.040.861  9.767.962     
    
9   Langlopende schulden     
9.1  Schulden/leningen kredietinstellingen   869.191  900.741     
   ------------- ------------- 
     869.191  900.741    
    
10   Kortlopende schulden
10.1 Crediteuren   795.549   804.446  
10.2 Belastingen    659.334   697.827  
10.3 Dividenduitkering    170.094   168.890  
10.4 Overige kortlopende schulden    202.721   271.312  
    ------------- ------------- 
     1.827.698  1.942.475      

    
  TOTAAL  35.828.199  35.386.604     
   ------------- ------------- 
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winst -en verliesrekening over 2019

   Jaarrekening         Begroting Jaarrekening
   2019 2019 2018
   ------------------  ----------------- -----------------
      R R	 R

  Baten  
11   Huuropbrengsten   9.580.110      9.569.000    9.378.500   
12   Huurderving     -95.960     -148.400  -108.600
13   Opbrengsten servicecontracten     338.853      325.100  394.000
14   Verenigingsopbrengsten    95.193      106.100   106.600
   ------------ ------------ ------------
  Totale baten    9.918.196      9.851.800   9.770.500

    
  Lasten  
15   Salariskosten   826.347      714.000     695.700
16   Algemene beheer- en kantoorkosten   728.323      649.200     613.677 
17   Afschrijvingen materiële vaste activa  1.195.535     1.273.100     1.161.700 
18   Onderhoudslasten  4.258.273    4.902.600     4.666.200 
19   Lasten servicecontracten    306.038    309.500 305.300 
20   Onroerende zaakbelasting     225.671      269.000  240.212 
21   Rioolrecht, reinigingsheffing en  
  waterschapsbelasting    239.900      251.000  208.188
22   Overige bedrijfslasten     195.525     164.200  108.823
   ------------ ------------ ------------
  Totale lasten    7.975.611      8.532.600  7.999.800  
   ------------ ------------ ------------
  Resultaat    1.942.585     1.319.200  1.770.700 

  Financiële baten en lasten  
23   Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     500      8.900  2.600  
24   Rentelasten en soortgelijke kosten              -13.764     -13.900   -165.700
   ------------ ------------ ------------
  Totale financiële baten en lasten     -13.264      -5.000    -163.100

    
  Resultaat voor belastingen    1.929.320     1.314.200  1.607.600
   
25   Vennootschapsbelasting      -469.964    -203.500  -419.800
   ------------ ------------ ------------
  Resultaat na belastingen    1.459.356      1.110.700  1.187.800
   ------------ ------------ ------------
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kasstroomoverzicht over 2019

  2019 2018 
   ------------ ------------  
  R R

Operationele kasstroom     
Huren      
- Huuropbrengsten woningen  8.465.067   8.293.500  
- Huuropbrengsten “Het Nieuwe Huis”  532.822    512.300 
- Huuropbrengsten bedrijfsruimten en winkels  582.221  572.700 
- Huurderving  -95.960    -108.600  
   ------------ ------------  
Totaal huren  9.484.150    9.269.900 
Opbrengsten servicecontracten  338.853   394.000 
Verenigingsopbrengsten  95.193  106.600 
Dotatie Mutatiefonds Het Nieuwe Huis  40.000  40.000 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  500    2.600 
   ------------ ------------  
Saldo ingaande kasstromen  9.958.696  9.813.100 
 
        
   
Personeelskosten  -826.347    -695.700  
Algemene beheer- en kantoorkosten  -728.323    -613.677  
Onderhoudslasten      
- Planmatig onderhoud  -3.549.245    -4.133.565  
- Mutatieonderhoud  -868.388    -1.275.300  
- Dagelijks onderhoud  -596.705    -669.500  
- Uitgevoerd onderhoud Fonds glasschade  -1.191    -1.769  
- Uitgevoerd onderhoud Mutatiefonds Het Nieuwe Huis  -12.112    -37.733  
   ------------ ------------  
Totaal onderhoudslasten  -5.027.641    -6.117.867  
Lasten servicecontracten  -306.038    -305.300  
Onroerende Zaakbelasting  -225.671    -240.212  
Rioolrecht, reinigingsheffing en waterschapsbelastingen  -239.900    -208.188  
Overige bedrijfslasten  -184.525    -108.823  
Rentelasten en soortgelijke kosten  -13.764    -165.700  
Vennootschapsbelasting  -469.964    -419.800  
 
        
   
Mutaties in werkkapitaal     
Voorraden en vorderingen  -98.257    11.144 
Kortlopende schulden  -106.175    648.901 
  ------------ ------------  
Saldo uitgaande kasstromen  -8.226.604    -8.215.222  
 
        
Kasstroom uit operationele activiteiten  1.732.091   1.597.878
  ------------ ------------  
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  2019 2018 
   ------------ ------------  
  R R

Investeringskasstroom     
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden     
- Inpandige verbouwingen  -760.375    -850.200  
- Installaties  -458.820    -36.000  
   ------------ ------------  
     -1.219.195    -886.200  
 
Overige bedrijfsmiddelen (desinvestering)  10.500   0 
  ------------ ------------  
Saldo uitgaande kasstromen  -1.208.695    -886.200  
  ------------ ------------  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -1.208.695    -886.200  
   ------------ ------------  

        
Financieringskasstromen     
Aflossing lening u/g  11.000  12.200 
Stortingen in aandelen van leden  95.214   133.011  
   ------------ ------------ 
Saldo ingaande kasstromen  106.214  145.211 
 
        
   
Aflossing bestaande lening portefeuille  -31.079    -30.700  
Uitbetaald aandelenkapitaal aan leden  -69.453    -96.700  
Uitkering dividend  -168.900    -167.100  
   ------------ ------------  
Saldo uitgaande kasstromen  -269.432    -294.500  
    ------------ ------------  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -163.218    -149.289  
     ------------ ------------  
Totaal kasstromen   360.178  562.389
    ------------ ------------  
  
        
   
 
Stand liquide middelen per 1 januari   9.643.189  9.080.800 
Mutatie liquide middelen boekjaar  360.178   562.389 
     ------------ ------------  
Stand liquide middelen per 31 december   10.003.367    9.643.189
   ------------ ------------  
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Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva

Voor zover hieronder niet anders is vermeld, 
zijn activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarden.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de 
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek.
Zoals toegestaan in art. 2:396 lid 6 zijn de 
waardering van activa en passiva en voor de 
bepaling van het resultaat de grondslagen voor 
de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in 
hoofdstuk II van de Wet op de Vennootschaps-
belasting 1969, in aanmerking genomen.
 
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat 
het Bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn 
op de toepassing van grondslagen en de gerap-
porteerde waarde van activa en verplichtingen, 
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uit-
komsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstel-
lingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
 
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor 
de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepalingen zijn gebaseerd op 
historische kosten.

Een actief wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar de vereniging 
zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan  gepaard zal gaan met de uitstroom van 
middelen die economische voordelen in zich 
bergen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening 
opgenomen wanneer een vermeerdering van 
het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaats-
gevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermindering 
van een actief of een vermeerdering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg 
alle of alle toekomstige economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking 
tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting 
niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de 
balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop 
niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en betrouwbaarheid 
van de bepaling van de waarde.
 
De opbrengsten en lasten worden in het 
algemeen toegerekend aan de periode waarop 
zij betrekking hebben.
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

1. Immateriële vaste activa
De afschrijving op activeringen voor de 
computersoftware geschiedt op lineaire basis 
in 5 jaar vanaf medio boekjaar 2011. De laatste 
afschrijving heeft in 2018 plaatsgevonden.

2. Materiële vaste activa
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
kostprijs, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. 

2.1 Gebouwen en grond
Op grond wordt niet afgeschreven. Op gebouwen 
wordt tot 100% van de WOZ waarde afge-
schreven. De afschrijving op gebouwen geschiedt 
op lineaire basis in 50 jaar.
 
2.2 Inpandige verbouwingen
De afschrijving op de geactiveerde kosten van 
het mutatieonderhoud geschiedt op lineaire 
basis in 20 jaar. Bij eventuele eerdere mutatie 
voordat de 20 jaar zijn verstreken, wordt een 
eventuele verbouwing versneld afgeboekt.
 

waarderingsgrondslagen
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2.3 Conversie en afkoop erfpacht
Het recht op tijdelijke erfpacht is in 1988 
geconverteerd in het recht op voortdurende 
erfpacht. De erfpacht is tot en met 15 september 
2038 afgekocht; de afkoop en conversiekosten 
worden gedurende 50 jaar lineair afgeschreven. 
Voor het complex Beethovenstraat geldt een 
ander erfpachtcontract, dat loopt tot en met 30 
november 2053. Hiervoor wordt een jaarlijkse 
erfpachtcanon betaald.

2.4 Installaties en overige bedrijfsmiddelen
De afschrijving geschiedt op lineaire basis voor de 
cv-installaties in 10 jaar en verbouwingen kantoor, 
lift-installaties en zonnepanelen in 20 jaar.

3. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan voornamelijk 
uit langlopende vorderingen met een looptijd 
langer dan een jaar zoals leningen, vorderingen 
en vooruitbetalingen aan externe partijen.

4. Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoop-
prijzen.

5. Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, eventueel onder aftrek van een voor-
ziening voor oninbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoor-
deling van de inbaarheid van de vorderingen.

7. Eigen vermogen
Financiële instrumenten, die de juridische vorm 
hebben van eigenvermogensinstrumenten, 
worden gepresenteerd onder eigen vermogen. 
Uitkeringen aan houders van deze instrumenten 
worden in mindering van het eigen vermogen 
gebracht na aftrek van eventueel hiermee 
verband houdend voordeel uit hoofde van 
belasting naar de winst.

8. Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, 
wanneer er sprake is van:
- een in rechte afdwingbare of feitelijke 
 verplichting die het gevolg is van een 
 gebeurtenis in het verleden
    en
- waarvan een betrouwbare schatting kan  
 worden gemaakt
    en
-  het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van  
 die verplichting een uitstroom van middelen  
 nodig is.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
nonimale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplich-
tingen en verliezen af te wikkelen.
 
8.1 Egalisatiereserve planmatig onderhoud
De egalisatiereserve planmatig onderhoud heeft 
als doel de lasten van planmatig onderhoud 
gelijkmatig over een aantal jaren te verdelen. 
De egalisatiereserve wordt gevoed op basis van 
een in een vaststellingsovereenkomst met de 
Belastingdienst overeengekomen jaarlijkse do-
tatie. Deze jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een 
meerjarenonderhoudsbegroting die is opgesteld 
voor een periode van 25 jaar. De daadwerkelijke 
uitgaven aan planmaitg onderhoud worden in 
mindering gebracht op de egalisatiereserve.

9. Langlopende schulden en overlopende passiva
Financiële instrumenten, die de juridische vorm 
hebben van een financiële verplichting, worden 
gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, 
baten en lasten met betrekking tot deze financiële 
instrumenten worden in de winst- en verlies-
rekening verantwoord als kosten of opbrengsten.
 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Als huuropbrengst is verantwoord de 
theoretische opbrengst bij volledige verhuur 
van het onroerend goed onder aftrek van de 
huurderving. De huuropbrengsten bestaan uit 
de netto huren, vermeerderd met vergoedingen 
voor water, stookkosten, schoonmaken trappen-
huizen, energie en onderhoudsabonnement liften.
Opbrengsten en lasten worden in het algemeen 
toegerekend aan de boekjaren waarop deze 
betrekking hebben.
 
Belastingen over het resultaat
 De belastingen over de resultaten omvatten de 
te verrekenen belastingen, rekening houdend 
met fiscale faciliteiten en niet-aftrekbare kosten. 
Op winsten worden geen belastingen in 
mindering gebracht, indien en voor zover 
compensatie van deze winsten met in voorgaande 
jaren geleden verliezen mogelijk is.
Op verliezen worden belastingen in mindering 
gebracht, indien compensatie met in voorgaande 
jaren behaalde winsten mogelijk is en dit leidt 
tot belastingrestitutie.
De belastingen worden tegen het geldende 
tarief berekend over de resultaten, rekening 
houdend met fiscale faciliteiten.
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toelichting op de balans
BALANS PER 31 DECEMBER 2019

2 Materiële vaste activa 2.1 2.2 2.3 2.4
 

 R R R R R

Stand (per 1 januari 2019)
Aanschaffingskosten  17.436.856  14.196.179  10.406.454  6.587.682  48.627.171
Afschrijvingen  -5.054.120  -7.266.629  -6.245.104  -4.573.059  -23.138.912 
 -------------- ------------- -------------- -------------- --------------
Boekwaarde (per 1 januari 2019)    12.382.736  6.929.550  4.161.350  2.014.623  25.488.259 
 -------------- ------------- -------------- -------------- -------------- 
     
Mutaties:  
Investeringen  0  760.375  0  458.820  1.219.195
Desinvestering  0  0  0  -10.500  -10.500
Afschrijvingen  0  -621.224  -211.118  -363.193  -1.195.535 
 -------------- ------------- -------------- -------------- --------------
Saldo mutaties -     139.151    -211.118   85.127    13.160 
      
   
Stand (per 31 december 2019)     
Aanschaffingskosten  17.436.856  14.956.554  10.406.454  7.036.002  49.835.866
Afschrijvingen  -5.054.120  -7.887.853  -6.456.222  -4.936.252  -24.334.447
 -------------- ------------- -------------- -------------- --------------
Boekwaarde (per 31 december 2019)  12.382.736  7.068.701  3.950.232  2.099.750  25.501.419
 -------------- ------------- -------------- -------------- --------------
    
2.1 Gebouwen en grond
In 2019 heeft hertaxatie door Gemeente Amsterdam van alle woningen voor de Wet Onroerende Zaakbelasting
(WOZ) plaatsgevonden. De ‘economische’ waarde op basis van deze WOZ op waardepeildatum 1 januari 2019
bedraagt € 642 mln. (peildatum 1 januari 2018 € 585 mln.). Gezien de verhuurde staat van de woningen is de
marktwaarde lager.

2.2 Inpandige verbouwingen
De investeringen bij inpandige verbouwingen ad € 760.375 bestaan uit de activering van het in 2019 uitgevoerde
mutatieonderhoud (€ 578.925) en individuele renovaties van voornamelijk keukens en badkamers in een
negental woningen (€ 181.450).  

2.4 Installaties en overige bedrijfsmiddelen

Boekwaarden 31-12-19 31-12-18
  R R

Centrale verwarming     1.016.549  1.046.380
Brandwerende voorzieningen en installaties “Het Nieuwe Huis”     237.617  32.784
Liften     218.687  235.506
Zonnepanelen     572.681  624.573
Isolatieglas     27.681  32.051
Verbouwing kantoor     26.535  31.503
Bedrijfsauto     0  11.826 
  ------------ ------------
Totaal  2.099.750  2.014.623
  ------------ ------------

Gebouwen 
en grond

Inpandige 
verbouwingen

Conversie en 
afloop erfpacht

Installaties en 
overige bedrijfs 

middelen

Totaal materiële 
vaste activa
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In 2019 is in “Het Nieuwe Huis” geinvesteerd in brandwerende voorzieningen (€ 126.297), de vervanging
van de elektrische installatie (€ 98.180) en de collectie CV-ketels (€ 191.946). Daarnaast zijn de centrale
verwarmingsinstallaties in verschillende andere complexen vervangen (€ 42.397).
De desinvestering bij installaties en overige bedrijfsmiddelen ad € 10.500 betreft de verkoop van de
bedrijfsauto. In 2019 is nog beperkt afgeschreven op de bedrijfsauto (€ 1.326). 

3. Financiële vaste activa

3.1 Financiële vaste activa
Deze lening u/g betreft een met Atal MDC overeengekomen investeringsbijdrage ad € 220.000 die in 2013 is
uitbetaald en in 20 jaar als exploitatielast wordt verantwoord. Tot en met boekjaar 2019 is in totaal € 97.200
(tot en met 2018 € 86.200) ten laste van het resultaat gebracht. Het restantbedrag van de lening per 31 december
2019 bedraagt € 122.800. De personeelslening ad € 18.700 (per 31 december 2018 € 19.000) is bij uitdiensttreding 
kwijtgescholden.

4. Voorraden

4.1 Voorraden
De voorraad betreft ingekochte artikelen als hout, sloten, verlichting, badkamer- en keukengarnituur en 
andere technische materialen die per 31 december 2019 op voorraad lagen.

5. Vorderingen

5.1 Debiteuren
  31-12-19 31-12-18 
  R R

Achterstanden huren     95.028  53.756
Achterstanden leden     11.596  9.488 
  ------------ ------------
Totaal    106.624  63.244 
  ------------ ------------

De huurachterstanden worden tegen nominale waarde opgenomen. De huurvoorstanden staan vermeld 
onder de kortlopende schulden bij vooruitontvangen huren.
De stijging van de huurachterstand wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Stichting Het Nieuwe Huis 
de huur van december ad € 58.294 ultimo 2019 nog niet heeft betaald.
De achterstanden van leden betreffen per 31 december 2019 € 5.197 contributieachterstanden (31-12-2018:
€ 9.488) en € 6.398 nog te storten aandelenbedragen.

5.2 Overige vorderingen en overlopende activa
  31-12-19 31-12-18 
  R R

Vorderingen op leveranciers (credit-facturen)     59.873  0
Vooruitbetaalde verzekeringen     8.305  11.895
Overige vorderingen en overlopende activa     1.690  1.817 
  ------------ ------------
Totaal    69.868  13.712
  ------------ ------------

De vorderingen op leveranciers betreft credit-facturen van onderhoudsbedrijven van eind 2019 die
verrekend worden met inkoopfacturen van 2020.

jaarrekening
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6. Liquide middelen  

  31-12-19 31-12-18 
  R R

Kasgelden    411  734 
Banken, rekening courant en deposito’s    10.002.956  9.642.455
  ------------ -------------
Totaal liquide middelen    10.003.367  9.643.189 
   ------------ -------------

De liquide middelen bestaan uit kasgeld, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
  
7. Eigen vermogen  

  2019 2018
7.1 Aandelen van leden R R

Aandelenkapitaal per 1 januari     3.754.111  3.717.800
 Stortingen door leden     95.214  133.011
 Uitbetaald aandelenkapitaal aan leden en uitgetreden leden     -69.453  -96.700 
  ------------ -------------
Aandelenkapitaal per 31 december     3.779.872  3.754.111  
  ------------ -------------
  2019 2018
7.2 Statutaire Reserve R R

Stand per 1 januari     2.063.200  1.944.400
Toevoeging 10% conform artikel 46 van de Statuten     145.936  118.800  
  ------------ -------------
Stand per 31 december   2.209.136  2.063.200  
  ------------ -------------
  2019 2018
7.3 Overige reserves R R

Stand extra reservefonds per 1 januari     16.958.115  16.056.100
 Toevoeging conform artikel 46 van de statuten     1.143.326  902.015   
  ------------ -------------
Stand  per 31 december   18.101.441  16.958.115  
  ------------ -------------

8. Voorzieningen  

De voorzieningen zijn gebaseerd op verplichtingen of kosten die redelijkerwijs zijn in te schatten of gevormd
zijn voor een gelijkmatige verdeling van de lasten over een groot aantal jaren. De jaarlijkse dotatie aan de 
egalisatiereserve planmatig onderhoud vloeit voort uit de afspraak met de Belastingdienst. Deze afspraak is 
gebaseerd op de meerjarenbegroting planmatig onderhoud die is opgesteld in 2014.
  2019 2018
8.1 Egalisatiereserve planmatig onderhoud     R             R
 
Stand per 1 januari     9.658.955  11.071.100
Uitgevoerd onderhoud     -3.549.245  -4.133.565
Nominale dotatie     2.600.000  2.500.000
Inflatiecorrectie     193.180  221.420 
  -------------- --------------
Stand  per 31 december   8.902.890  9.658.955 
  -------------- ---------------
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Toelichting uitgevoerd planmatig onderhoud (zie jaarverslag):  2019 2018 
  R            R 

Complex 1 (Moreelsestraat) Schilderwerk en gevelherstel  0  16.000
Complex 2 (J.Obrechtstraat oneven) Schilderwerk en gevelherstel  0  422.300
Complex 3 (J.Obrechtstraat even) Schilderwerk en gevelherstel  0  1.010.400
Complex 4 (Roelof Hartstraat) Gevel-, schilderwerk en dakbedekking  188.560  1.208.200
Complex 5 (Harmoniehof even) Houtrotherstel, schilderwerk, 
metsel- en voegwerkherstel en schoorstenen 1.048.614  0
Complex 7 (Hobbemakade) Houtrotherstel, schilderwerk 
en metsel- en voegwerkherstel  1.598.074  0
Complex 11 (winkels Roelof Hartstraat) gevel-, schilderwerk 
en dakbedekking  15.770  133.300
Complex 12 (Het Nieuwe Huis) Restauratie binnenschilderwerk  128.344  156.600
Complex 15 (winkels in plint Het Nieuwe Huis) Gevel- en schilderwerk  0  2.900
Complex 16 (Banstraat) Dakbedekking  6.594  254.500
Complex 17 (J.M. Coenenstraat) Houtrotherstel, 
gevel- en schilderwerk  545.357  704.300
Complex 18 (Beethovenstraat), Liftwerkzaamheden  4.840  0
Algemene complexoverstijgende kosten  13.092  225.065 
  -------------- --------------
 Totaal uitgevoerd planmatig onderhoud     3.549.245  4.133.565
  -------------- --------------

8.2 Fonds glasschade
  2019 2018
  R R

Stand per 1 januari     109.007  110.776
Uitgevoerd onderhoud     -1.191  -1.769
Dotatie     0  0 
  -------------- --------------
Stand per 31 december    107.816  109.007
  -------------- --------------

Het Fonds glasschade wordt gebruikt voor het betalen van breuk van binnen- en buitenglas. 
Het risico  van deze breuk is voor rekening van de huurder. Omdat het fonds voldoende groot is, 
wordt in 2019 geen vergoeding gevraagd aan de huurders (in 2018 is ook geen vergoeding gevraagd).

8.3 Mutatiefonds Het Nieuwe Huis
  2019 2018
  R R

Stand per 1 januari     2.267  0
Uitgevoerd onderhoud     -12.112  0
Dotatie     40.000  0 
  -------------- --------------
Stand per 31 december    30.155  0
  -------------- --------------

Met Coöperatieve Woonvereeniging “Het Nieuwe Huis” is overeengekomen dat Samenwerking in de 
periode 2018 tot en met 2023 jaarlijks een bedrag van € 40.000 van Het Nieuwe Huis ontvangt dat uitsluitende 
aangewend zal worden om werkzaamheden uit te voeren voor noodzakelijk mutatieonderhoud aan de 
appartementen die verhuurd zijn aan Het Nieuwe Huis. 

jaarrekening
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9. Langlopende schulden  

9.1 Schulden/leningen kredietinstellingen

Het verloop van de lening is als volgt:
  31-12-19 31-12-18
  R R

Oorspronkelijk leenbedrag Nationaal RestauratieFonds (NRF)     1.376.949  1.376.949
Af: cumulatieve aflossing     -476.208  -445.129
Af: aflossing lening komend jaar     -31.550  -31.079 
  -------------- --------------
Totaal     869.191  900.741   
  -------------- --------------

Deze lening is in 2013 verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds en heeft een looptijd van 30 jaar. 
Het rentepercentage bedraagt 1,5% per jaar. Rente en aflossing vindt per maand in gelijke termijnen plaats. 
Het  deel dat binnen één jaar afgelost wordt, is verantwoord onder de kortlopende schulden.
Als zekerheid is het recht van eerste hypotheek voor een bedrag van € 1.376.949 op “Het Rode Blok”, 
Harmoniehof 27 en verder te Amsterdam (kadastraal Amsterdam Z Z 1006) verstrekt.

10. Kortlopende schulden
   
10.1 Crediteuren

  31-12-19 31-12-18
  R R

Schulden aan leveranciers     795.549  804.446
  -------------- -------------- 
Totaal     795.549  804.446
  -------------- --------------

10.2 Belastingen
  31-12-19 31-12-18
  R R

Vennootschapsbelasting     387.784  461.804
Omzetbelasting en loonheffing     271.550  236.023
   -------------- --------------     
Totaal     659.334  697.827
  -------------- --------------

10.3 Dividenduitkering
  31-12-19 31-12-18
  R R

Dividenduitkering aan leden en oud-leden     170.094  168.890
   -------------- --------------     
Totaal     170.094  168.890
  -------------- --------------

Voor 2019 is verondersteld dat na de vaststelling van de jaarrekening en het verlenen van décharge aan 
het bestuur door de Algemene Vergadering 4,5% rente wordt uitgekeerd aan leden en oud-leden over 
de stand van het aandeel per 31 december 2019.
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10.3 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva  
  31-12-19 31-12-18
  R R

 Aflossing lening komend jaar     31.550  31.079
 Borgsommen     73.570  73.570
 Vakantiedagen     22.820  36.683
 Servicekosten     21.579  44.230
 Overige kortlopende schulden     19.854  9.215
 Accountant en belastingadviseur     15.000  18.150
 Vooruitontvangen huren en contributies     9.605  47.806
 Pensioenpremies     8.743  8.312
 Mutatiefonds Het Nieuwe Huis     0  2.267
   -------------- --------------     
 Totaal     202.721  271.312
  -------------- --------------

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Op basis van de overeenkomst met Itris voor de licenties van ViewPoint (computersoftware) is in 2011 een
10-jarige verplichting aangegaan voor een bedrag van € 54.100 per jaar (exclusief btw). Dit is inclusief de
kosten van de serviceprovider ASP4all inzake het extern uitbesteden van het functioneel en technisch
beheer en onderhoud. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Cpi.
Voor 2019 bedroeg de verplichting € 63.990. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene beheer- en
kantoorkosten in de Winst- en Verliesrekening (post 16).

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
De maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Coronavirus hebben impact op de gehele
Nederlandse samenleving, dus ook op Samenwerking. De financiële gevolgen hiervan zijn tot nu toe,
op het moment van vaststellen van het jaarverslag, beperkt. Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie
van Samenwerking zijn voldoende gezond om dit te kunnen opvangen, waardoor de gevolgen geen impact
op de jaarrekening 2019 en de continuïteit van de vereniging zullen hebben.

jaarrekening
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toelichting op de winst- en verliesrekening
WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 
1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2019 

BATEN

11. Huuropbrengsten
   
  2019 Begr. 2019 2018
  R	 R	 R

Netto huren woningen  8.465.067  8.463.600  8.293.500
Netto huren “Het Nieuwe Huis”  532.822  527.700  512.300
Netto huren bedrijfsruimten en winkels  582.221  577.700  572.700
  -------------- --------------       
Totaal  9.580.110  9.569.000  9.378.500  
  -------------- -------------- --------------

12. Huurderving
  
  2019 Begr. 2019 2018
  R	 R	 R

 Huurderving woningen  -87.443  -148.400  -108.600
 Huurderving bedrijfsruimten en winkelpanden  -4.522  0  0
 Derving servicecontracten  -3.995  0  0
   -------------- -------------- -------------- 
 Totaal  -95.960  -148.400  -108.600 
  -------------- -------------- --------------

13. Opbrengsten servicecontracten 
   
   2019  Begr. 2019  2018 
  R R	 R

      
Stookkosten Het Nieuwe Huis & electra trappenhuizen  214.286  233.900  227.300
Schoonmaken trappenhuis  34.512  32.900  38.300
Watergelden  11.967  21.200  21.200
Overige vergoedingen (met name zonnepanelen)  33.121  37.100  31.900
Overige exploitatiebaten  44.967  0  75.300
     -------------- -------------- -------------- 
Totaal  338.853  325.100  394.000 
  -------------- -------------- -------------- 

De overige exploitatiebaten betreffen in 2019 voornamelijk bijdragen van huurders aan verbouwingen.
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14. Verenigingsopbrengsten
   
  2019 Begr. 2019 2018
  R R	 R

Contributies  102.920  106.100  102.600 
Oninbare contributies  -9.192  0  0
Entreegelden  1.410  0  3.600
Bijdragen verhuizen binnen de vereniging  55  0  400
     -------------- -------------- -------------- 
Totaal  95.193  106.100  106.600   
  -------------- -------------- -------------- 

Met ingang van 2019 worden de oninbare contributies apart gepresenteerd (in 2018 bedroeg dit € 7.181).
De entreegelden zijn in 2019 afgenomen als gevolg van de in het voorjaar van 2019 ingestelde ledenstop.

LASTEN

15. Salariskosten 
   
  2019 Begr. 2019 2018
  R R	 R

Lonen en salarissen  650.961  544.000  529.000
Sociale lasten  89.101  107.000  106.100 
Pensioenlasten  86.285  63.000  60.600
     -------------- -------------- -------------- 
Totaal  826.347  714.000  695.700    
  -------------- --------------  --------------

In 2019 is de premie VPL (vroegpensioenregeling) ad € 19.563 gepresenteerd onder de pensioenlasten in 
plaats van de sociale lasten.

16. Algemene beheer- en kantoorkosten
   
  2019 Begr. 2019 2018 
  R R	 R

Advieskosten (juridisch, technisch, strategisch)  70.686  175.000  151.300
Tijdelijk personeel  155.709  25.000  0
Accountantskosten  23.924  24.700  24.200
Kantoorbenodigdheden  78.905  69.800  69.400
Automatiseringskosten, inclusief licenties   132.841  117.000  114.800
Huisvestingskosten  72.564  46.100  128.600 
Kosten bestuur, ledenraad en ALV  115.321  25.000  75.100
Overige organisatiekosten  78.373  166.600  50.277
     -------------- -------------- -------------- 
Totaal  728.323  649.200  613.677    
   -------------- -------------- -------------- 

jaarrekening
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17. Afschrijvingskosten materiële vaste activa
 
  2019 Begr. 2019 2018 
  R R	 R

 Inpandige verbouwingen  621.224  627.100  583.200
 Conversie en afkoop erfpacht  211.118  211.100  211.100
 Installaties en overige bedrijfsmiddelen  363.193  434.900  367.400
  -------------- -------------- -------------- 
 Totaal  1.195.535  1.273.100  1.161.700  
  -------------- --------------  -------------- 

18. Onderhoudslasten

  2019 Begr. 2019 2018 
  R R	 R

Planmatig onderhoud (dotatie en inflatiecorrectie)  2.793.180  2.798.600  2.721.400 
Mutatieonderhoud  868.388  1.472.000  1.275.300 
Dagelijks onderhoud  596.705  632.000  669.500 
  -------------- -------------- -------------- 
 Totaal  4.258.273  4.902.600  4.666.200  
  -------------- -------------- -------------- 

In 2015 is een nominale dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud van € 2.200.000 in overleg met de
Belastingdienst overeengekomen en in een overeenkomst vastgelegd. Voor de jaren daarna, tot en met 2039,
stijgt deze nominale dotatie met jaarlijks € 100.000. Verder wordt jaarlijks een indexatie voor de inflatie
toegepast. In totaal is in 2019 € 2.793.180 toegevoegd. Aan de egalisatiereserve planmatig onderhoud is
€ 3.561.172 onttrokken (zie 8.1).  In totaal is € 1.447.313 uitgegeven aan het mutatieonderhoud (in 2018: 
€ 2.125.500). Deze uitgaven komen voor 60% ten laste van de exploitatie, de overige 40% is geactiveerd. 
In 2019 is op deze twee posten € 868.388 ten laste van de exploitatie gebracht en is € 578.925 geactiveerd.
Een onderdeel van het mutatieonderhoud betreft een pilotproject verduurzaming. Hiervoor is in 2019 een
bedrag begroot in het mutatieonderhoud van € 334.200. In werkelijkheid bedragen de kosten voor 
mutatieonderhoud (60%) van deze pilot € 59.589. De overige 40% is geactiveerd.

19. Lasten servicecontracten

  2019 Begr. 2019 2018 
  R R	 R

Stookkosten Het Nieuwe Huis & electra trappenhuizen  230.809  233.900  229.400
Schoonmaken trappenhuis  52.422  51.600  53.600
Watergelden  22.807  24.000  22.300
  -------------- -------------- -------------- 
Totaal  306.038  309.500  305.300  
  -------------- -------------- -------------- 

20. Onroerende zaakbelasting

  2019 Begr. 2019 2018 
  R R	 R

Onroerende zaakbelasting  225.671  269.000  240.212
  -------------- -------------- -------------- 
Totaal  225.671  269.000  240.212  
  -------------- -------------- -------------- 
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21. Rioolrecht, reinigingsheffing en waterschapsbelastingen

  2019 Begr. 2019 2018 
  R R	 R

 Rioolrecht  129.197  136.000  105.990 
Reinigingsheffing  28.284  30.000  20.517
Waterschapsbelastingen  82.419  85.000  81.681
  -------------- -------------- -------------- 
 Totaal  239.900  251.000  208.188 
  -------------- -------------- -------------- 

22. Overige exploitatielasten
  
  2019 Begr. 2019 2018
  R R	 R

Onderhoud tuinen  56.054  44.100  46.100
Erfpachtscanon complex Beethovenstraat  22.447  22.200  22.300
Verzekeringen  20.247  20.700  19.823
Overige exploitatielasten  96.777  77.200  20.600
  -------------- -------------- -------------- 
Totaal  195.525  164.200  108.823    
  -------------- --------------  --------------

In de overige exploitatielasten zijn kosten opgenomen betreffende inspectie, controle, schoonmaak, afval en 
veiligheid in de complexen. De relatief lage overige exploitatielasten in 2018 zijn terug te voeren op twee 
creditposten, namelijk een uitkering van de verzekering en een correctiefactuur.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

23. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
   
  2019 Begr. 2019 2018
  R R	 R

Rente deposito’s en spaarrekeningen  500  8.900  2.600
  -------------- -------------- -------------- 
Totaal  500  8.900  2.600    
  -------------- --------------  --------------

24. Rentelasten en soortgelijke kosten
   
  2019 Begr. 2019 2018
  R R	 R

 Rente lening Nationaal RestauratieFonds  -13.764  -13.900  -14.400
 Betaalde rente vennootschapsbelasting  0  0  -151.300
  -------------- -------------- -------------- 
 Totaal  -13.764  -13.900  -165.700
  -------------- -------------- --------------
       
 Totaal financiële baten en lasten  -13.264  -5.000  -163.100  
  -------------- -------------- --------------
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BELASTINGEN

25. Vennootschapsbelasting
  
De tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn:: 
  Tarief 2019   Tarief 2018
Voor het deel van het belastbaar bedrag     
- tot en met € 200.000  19,0%   20,0%
- boven € 200.000  25,0%   25,0%

De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2019 bedraagt € 377.672, ofwel 24,2% 
van het resultaat voor belastingen (2018: 26,1%).

  2019 Begr. 2019 2018 
  R R	 R

Resultaat vóór belastingen  1.929.320  968.100  1.607.600
Af: verenigingsgelden  -1.465  0  -4.000
Bij: fiscale navordering 2013-2017  0  0  115.600
  -------------- -------------- -------------- 
Fiscaal resultaat  1.927.855  968.100  1.719.200
  -------------- --------------  --------------
Te betalen vennootschapsbelasting 
over fiscaal resultaat  469.964  203.500  419.800 
  -------------- --------------  --------------
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overige gegevens

Statutaire winstbestemming
Artikel 46 van de statuten
 1.  Van de winst wordt tien procent in het reservefonds gestort.
 2.  Zodra en zolang in dat fonds meer aanwezig is dan naar het oordeel van het bestuur, na ingewonnen   
 advies van bevoegde deskundigen, nodig is als waarborg, dat eventuele verliezen zullen worden gedekt,  
 geschiedt geen storting in het reservefonds.
 3.  De winst of hetgeen van de winst na de, in de eerste alinea van dit artikel voorgeschreven storting in het
  reservefonds overblijft, kan krachtens besluit van de Ledenraad worden aangewend tot uitkering van   
 rente over de gestorte bedragen der aandelen van de leden en oud-leden, welke rente even wel niet hoger  
 mag zijn dan vier en een half procent.
 4.  De rente wordt in contanten uitgekeerd, tenzij het desbetreffende aandeel nog niet is volgestort, in welk
  geval de rente op het aandeel zal worden bijgeschreven.
 5.  Het na deze uitkering van rente eventueel resterende bedrag der winst wordt in het extra reservefonds
  gestort

Winstverdeling
Van de winst na vennootschapsbelasting over de verslagperiode 1 januari tot en met 31 december 2019
ad € 1.459.356 wordt overeenkomstig alinea 1 van artikel 46 van de statuten tien procent, zijnde € 145.936, 
toegevoegd aan het reservefonds. Krachtens het besluit van de Ledenraad in zijn vergadering van 19 mei
2020 wordt, conform alinea 3 van artikel 46 van de statuten, 4,5% rente uitgekeerd over de gestorte
bedragen der aandelen aan leden en oud-leden (€ 170.094). Het restant van de winst (€ 1.143.326) wordt
toegevoegd aan het extra reservefonds (alinea 5 van artikel 46 van de statuten).

Controleverklaring
De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina.. 

 Amsterdam, 19 mei 2020.

Het Bestuur:
Dhr. M. Breur, secretaris/penningmeester
Dhr. J. Driessen, voorzitter
Mw. D. van Haastrecht
Mw. M. Hoogschagen
Mw. J. Mulder

Vastgesteld door de Ledenraad in zijn vergadering d.d. 19 mei 2020.
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BIJLAGEN

toewijzingsoverzicht verhuurde woningen 2019
Adres 

Roelof Hartstraat 70 I  6484  lid-huurder  1  8  68  76
Harmoniehof 5 I  7689  lid-niet-huurder  6  17  87  104
*Daniël de Langestraat 17 H  *7807  lid-huurder  2  18  88  106
Harmoniehof 37 II  8292  lid-huurder  4  5  101  106
Nicolaas Maesstraat 143 I  8727  lid-niet-huurder  6  8  93  101
Cornelis van der Lindenstraat 7 III  9270  lid-huurder  1  3  59  62
Hobbemakade 101 III  9563  lid-niet-huurder  4  4  67  71
Banstraat 33 III  9601  lid-niet-huurder  9  12  43  55
Hobbemakade 118 III  9763  lid-niet-huurder  6  4  73  77
J.M. Coenenstraat 22 III  9883  lid-niet-huurder  2  1  61  62
Harmoniehof 35 III  10190  lid-niet-huurder  10  4  78  82
Daniël de Langestraat 12 II  10304  lid-niet-huurder  13  1  73  74
Cornelis van der Lindenstraat 7 II  10344  lid-niet-huurder  7  0  75  75
Daniël de Langestraat 2 I  10370  lid-niet-huurder  5  1  52  53
Nicolaas Maesstraat 131 III  10403  lid-niet-huurder  16  12  71  83
Hobbemakade 104 I  10446  lid-niet-huurder  14  4  86  90
Bartholomeus Ruloffstraat 19 III  10491  lid-niet-huurder  4  1  64  65
J.M. Coenenstraat 8 II  10941  lid-niet-huurder  8  4  52  56
*Gerard Terborgstraat 18 H  *10951  lid-niet-huurder  2  23  99  122
Bartholomeus Ruloffstraat 17 I  11159  lid-niet-huurder  9  2  57  59
J.M. Coenenstraat 31 II  11331  lid-niet-huurder  18  1  73  74

  
TOTAAL AANTAL TOEWIJZINGEN = 21

Woningen met een * zijn woningen waarvoor voorrangskandidaten in aanmerking kwamen. Wanneer er ook
 bij het lidmaatschapsnummer een * staat, is de woning daadwerkelijk aan een voorrangskandidaat toegewezen.

bijlagen

lidmaatschaps-
nummer

lid-huurder/
lid-niet-huurder kandidaat

totaal aantal 
leden-huurders

totaal aantal 
leden-
niet-huurders

totaal aantal 
inschrijvingen
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woningen en bedrijfsruimte 31-12-2019
Oorsprong            Complex    Adres       Huisnummers  Aantal            Type

1e bouw 1  Moreelsestraat   4  -  10  5  woningen
    1  Nicolaas Maesstraat   46  -  48  2  woningen
               
 2e bouw 2  Frans van Mierisstraat  102  -  112  8  woningen
    2  Jacob Obrechtstraat   79  -  83  5  woningen
               
    3  Frans van Mierisstraat  114  -  128  11  woningen
    3  Jacob Obrechtstraat  76  -  90  11  woningen
    3  Nicolaas Maesstraat  125  -  135  10  woningen
               
 3e bouw 4  Roelof Hartstraat  40  -  84  38  woningen
   4  Hobbemakade  90  -  93  16  woningen
    4  Gerard Terborgstraat  2  -  42  68  woningen
               
    5  Harmoniehof   1  -  24  42  woningen
    5  Cornelis van der Lindenstraat  2  -  10  7  woningen
    5  Gerard Terborgstraat  3  -  49  42  woningen
    5  Daniël de Langestraat  1  -  9  7  woningen
               
    6  Harmoniehof  40  -  63  42  woningen
    6  Cornelis van der Lindenstraat  16  -  24  7  woningen
    6  Reijnier Vinkeleskade   7  -  30  42  woningen
    6  Daniël de Langestraat  11  -  19  7  woningen
               
    7  Hobbemakade   94  -  119  72  woningen
    7  Reijnier Vinkeleskade   1  -  5  20  woningen
    7  Cornelis van der Lindenstraat  1  -  37  44  woningen
    7  Gerard Terborgstraat  1      4  woningen
               
    8  Harmoniehof  25  -  31A  32  woningen
    8  Joh.M. Coenenstraat  13  -  19  16  woningen
    8  Gerard Terborgstraat  51  -  57  16  woningen
    8  Daniël de Langestraat  2  -  4  8  woningen
               
    9  Harmoniehof  32  -  39  32  woningen
    9  Joh.M. Coenenstraat  21  -  35  32  woningen
   9  Reijnier Vinkeleskade   31  -  48  40  woningen
    9  Daniël de Langestraat  12  -  14  8  woningen
               
    10  Cornelis van der Lindenstraat  12  -  14  2  woningen
    10  Harmoniehof  64  -  69  6  woningen
               
    11  Roelof Hartstraat (winkels)  42W  -  80W  11  bedrijfsruimten
    11  Hobbemakade  89W      1  bedrijfsruimte
               
    12  Roelof Hartplein (appartementen)  50  -  426  188  appartementen
    13  Gerard Terborgstraat (atal mdc)  44  -  46  1  bedrijfsruimte
    14  Roelof Hartplein (bibliotheek)  430      1  bedrijfsruimte
    15  Joh.M. Coenenstraat (winkel)  1      1  bedrijfsruimte
    15  Roelof Hartstraat (winkels)  4  -  10  3  bedrijfsruimten
               
 4e bouw 16  Frans van Mierisstraat  130  -  136  16  woningen
    16  Banstraat  31  -  33  8  woningen
    16  Nicolaas Maesstraat  137  -  145  20  woningen
               
    17  Joh.M. Coenenstraat  8  -  26  40  woningen
    17  Bartholomeus Ruloffsstraat  15  -  19  12  woningen
   17  Bronckhorststraat  11  -  37  56  woningen
               
 verwerving 18  Beethovenstraat  93  -  99  26  appartementen
               
 verwerving 20  Joh.M. Coenenstraat  4    A-E  5  bedrijfsruimten
               
 verwerving 21  Joh.M. Coenenstraat  6 A  -  H en K  9  woningen
 
   TOTAAL AANTAL WONINGEN        889  
      TOTAAL AANTAL BEDRIJFSRUIMTEN        23  
      HET NIEUWE HUIS (188 APPARTEMENTEN)        1  
      TOTAAL AANTAL VERHUUREENHEDEN        913  
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