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KENGETALLEN
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Aantal opnieuw verhuurde
woningen (per boekjaar)
waarvan aan leden huurders
en aan leden niet-huurders
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11
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Aantal personeelsleden
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9
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Aantal leden

Aantal verhuureenheden
- woningen
- appartementen (188)
- bedrijfsruimten
Totaal

Balans en Winst- en verlies
rekening (x € 1.000)
- eigen vermogen
- totaal vermogen
- solvabiliteit
- voorzieningen
- bedrag leningen
- huren en overige
bedrijfsbaten
- resultaat

2008
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19.254
31.604
60,9
10.919
0

18.045
30.416
59,3
11.712
0

16.755
28.693
58,4
11.181
0

15.540
27.907
55,7
11.601
0

13.661
25.733
53,1
11.387
0

7.742
1.311

7.503
1.391

7.376
1.307

7.006
1.164

6.692
1.349
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AMSTERDAMSCHE COÖPERATIEVE
WONINGVEREENIGING “Samenwerking” B.A.
ROELOF HARTSTRAAT 42-44
1071 VK AMSTERDAM
BESTUURSVERSLAG OVER HET
HONDERDVIERDE BOEKJAAR
2011
Voorwoord
Het jaarverslag bestaat traditiegetrouw uit het bestuursverslag en de jaarrekening. De jaarrekening wordt door de
Ledenraad vastgesteld. Het bestuursverslag komt geheel voor rekening en verantwoording van het Bestuur. Er is
geen apart verslag van de Ledenraad. Dat is wel een wens van de Ledenraad, maar voor 2011 kwam de realisering
daarvan nog te vroeg. De leden kunnen het doen en laten van de Ledenraad wel volgen op de website van “Samenwerking” waar de verslagen van de ledenraadsvergaderingen worden gepubliceerd.
In het verslagjaar 2011 heeft “Samenwerking” zich intensief bezig gehouden met de in de Algemene Ledenvergadering van 2010 op gang gekomen discussie over een toekomstig beleid.
De statuten zeggen het volgende over de doelstelling van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking” BA:
Art. 3.1 Het doel der coöperatie is de verbetering van woningtoestanden in Amsterdam (...) te bevorderen, meer speciaal ten behoeve van de leden der coöperatie.
Art. 3.2 Zij tracht dit doel te bereiken door binnen de gemeente Amsterdam (...) woningen en gebouwen te doen bouwen, te kopen en in verband daarmee gronden in eigendom of erfpacht te verkrijgen, deze woningen en gebouwen zo
nodig te verbeteren en deze aan haar leden te verhuren.
De Beleidsnotitie, die door Bestuur en Ledenraad in 2010 aan de leden van Samenwerking ter beoordeling was aangeboden als vertrekpunt voor eventuele discussie, had het karakter van een herijking van de hiervoor geciteerde
doelstelling van Samenwerking, maar onder de voorwaarde van ongewijzigd huurbeleid voor het bestaande bezit en
waarborging van de bedrijfseconomische continuïteit van de vereniging. Niettemin leidde deze notitie tot een reactie
van verontrusting van een aanzienlijk aantal leden. Om de daaruit voortvloeiende discussie de ruimte te geven heeft
het Bestuur in 2011 een ledenraadpleging georganiseerd in de vorm van een 13-tal bijeenkomsten, waar onder onafhankelijk voorzitterschap een ieder zijn of haar visie op de toekomst van Samenwerking kon geven. Deze ledenraadpleging heeft twee belangrijke resultaten opgeleverd:
1. De rapportage van de uitkomsten zal vanaf 28 juni 2011 (besluit van Bestuur en Ledenraad) als uitgangspunt
voor de verdere beleidsontwikkeling dienen. Voor de duidelijkheid heeft de Ledenraad bij besluit op 11 december
2011 de beleidsnotitie ingetrokken.
2. Er zal prioriteit gegeven worden aan herbezinning op de bestuurlijke structuur en besluitvormingsprocedures binnen Samenwerking.
In het najaar is door Bestuur en Ledenraad een nieuwe werkgroep ingesteld, die voorstellen zal ontwikkelen voor mogelijk toekomstig beleid. .
Omdat de discussie over toekomstig beleid meer tijd vergt dan aanvankelijk verwacht, hebben Bestuur en Ledenraad
besloten om een deel van de investeringsruimte te benutten door op tijdelijke basis al vast ervaring op te doen met
een uitgebreider renovatieprogramma bij vrijgekomen woningen (mutatieonderhoud). Sinds 27 januari 2011 worden
woningen die volledig zijn gerenoveerd en schildergereed worden opgeleverd voor 100% van de maximaal redelijke
huurprijs volgens het woningwaarderingssysteem verhuurd. Dit is een uitvloeisel van het uitgebreidere mutatieprogramma
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De huursom van “Samenwerking” steeg met.1,78% door de huurverhoging per 1 juli 2011 (indexatie van 1,3%), verhoging van de aanvangshuren na mutatie en verhoging door vervanging van CV-ketels door HR-ketels. Hierdoor blijft
het naar verwachting mogelijk de kostenstijgingen op te vangen en de beleidsvoornemens uit te voeren. De totale
huursom werd negatief beïnvloed door de in 2011 beperkte leegstandkosten van de Gerard Terborgstraat 44-46 (het
voormalige postkantoor).
Na de oplevering van de werkzaamheden in het kader van het uitgestelde grootschalig onderhoud van “Het Nieuwe
Huis” in 2010, zijn er in 2011 nog een aantal kleine werkzaamheden uitgevoerd ter completering van het totaal. Hoewel er onder garantie nog getracht is een aantal opleveringsaspecten uit te laten voeren door het installatiebedrijf
Volkers B.V., was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk omdat het betreffende installatiebedrijf in de loop van 2011
failliet is gegaan.
In 2009 was de huuropzegging ontvangen van Postkantoren BV met betrekking tot de ruimte aan de Gerard Terborgstraat 44-46. Sinds 1928 was daar het postkantoor gehuisvest. Op 11 september 2009 heeft het postkantoor ook
daadwerkelijk de deuren gesloten. In 2010 en 2011 is er aan gewerkt om een huurovereenkomst af te sluiten met
ATAL Medisch Diagnostisch Centrum, die inderdaad tot stand is gekomen. Door ATAL worden er in deze ruimte een
apotheek, vier huisartsen en een medisch diagnostisch centrum gevestigd. Een aanwinst voor de wijk. De voorbereidingen voor de verbouwing zijn in volle gang. Naar verwachting zal het gezondheidscentrum in het voorjaar van 2013
zijn deuren openen. De oorzaak hiervan ligt in de termijn die nodig is voor het aanvragen en het verstrekken van de
omgevingsvergunning.
Op 26 oktober is het nieuwe bedrijfsinformatiesysteem (BIS) operationeel gegaan. Na opleidingen en testen werken
inmiddels alle medewerkers succesvol met dit in de woningsector beproefde systeem. De werkzaamheden ten aanzien van deze conversie zijn binnen de daarvoor gestelde tijd en binnen het daartoe vastgestelde budget uitgevoerd.
In 2011 is voor de tweede keer meegedaan met een meting van de kwaliteit van dienstverlening van “Samenwerking”
aan de leden-bewoners. Dit heeft in augustus 2011 geresulteerd in het behalen van het KWH label (Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector). Hieruit blijkt dat “Samenwerking” voldoet aan de standaard van dienstverlening zoals
KWH deze ook hanteert voor de woningcorporaties. Hoewel “Samenwerking” geen corporatie is, is dit nu de meest
aangewezen methode om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen meten.
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De Amsterdamsche Coöperatieve
Woningvereeniging “Samenwerking” B.A.
“Samenwerking” is een coöperatie met als statutaire doelstelling in Amsterdam en in aan Amsterdam grenzende gemeenten woningen en gebouwen te beheren, te doen bouwen, te kopen, zo nodig te verbeteren en aan haar leden te
verhuren.
Het bezit van “Samenwerking” bestaat uit 908 verhuurbare eenheden, thans 886 woningen, 1 archiefruimte, 13 winkels en de volgende gebouwen:
Het complex “Het Nieuwe Huis” (7 verhuureenheden), waarvan het woongedeelte met 188 appartementen wordt
verhuurd aan de Coöperatieve Woonvereeniging U.A. “Het Nieuwe Huis” en waarin zich verder zes bedrijfsruimten bevinden voor o.a. een openbare bibliotheek en een voormalig postkantoor;
De begane grond van de voormalige Beatrixschool die verhuurd wordt aan Stichting Puur Zuid en onderdeel
uitmaakt van Multifunctioneel Centrum Coenen–Lydia.

De Leden
Het aantal leden van de coöperatie nam van 1 januari tot en met 31 december 2011 per saldo toe met 53 (47 uitgeschreven en 100 toegetreden, waarvan 87 kinderen van leden en 13 partners van leden). Het ledental aan het eind
van het verstreken boekjaar was 4084 (Het ledental per ultimo 2010 was 4031). Er bestaat nog steeds grote belangstelling voor het lidmaatschap van “Samenwerking”. Sinds 1995, toen de permanente ledenstop eenmalig werd opgeheven om 500 nieuwe leden toe te laten, worden vanwege het grote aantal woningzoekende leden geen nieuwe leden
meer toegelaten. Een uitzondering wordt nog steeds gemaakt voor kinderen en partners van leden. Vooral kinderen
van leden melden zich veelvuldig voor het lidmaatschap.

Samenstelling van Bestuur en Ledenraad
Bestuur
De samenstelling van het Bestuur was op 31 december 2011 als volgt:
P. Verheij
R.I.G. Tonkens
W.H. Daems
M. van Daalen
Th.B. Trautwein

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
algemeen bestuurslid

Aftredend:
2012
2015
2014
2013
2016

De heer Hagenaars is voor het einde van zijn zittingstermijn afgetreden. Daardoor was het noodzakelijk om tussentijds een bestuursverkiezing te houden. Een en ander is statutair bepaald. Er waren voor deze verkiezingen twee kandidaten waarvan één kandidaat zich terugtrok voordat de tussentijdse verkiezingen zouden plaatsvinden. De heer
Th.B. Trautwein was de enig overgebleven kandidaat en is benoemd per 31 juli 2011 als bestuurslid.
De heer Hagenaars had te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende periode. Van de twee
kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de reguliere verkiezingen is de heer Th.B. Trautwein gekozen
met 567 stemmen tegen 323 stemmen voor de andere kandidaat de heer E. van Wilsem.
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Ledenraad
De samenstelling van de Ledenraad was op 31 december 2011 als volgt:
Aftredend:
Coöp.Woningver.“Het Nieuwe Huis”
F.F. Bekker
J. Bettelheim
S. Th. Capel
D.J.C. van Dorth tot Medler *
H.R. Dijkhoff
N. de Graaff
A.J. Heerma van Voss
W. Heineken *
Mw. M.J. de Hoop

2013
2012
2014
2014
2016
2015
2013
2016
2016
2015

Aftredend:
Mw. G. de Kok
C.F.F. Mensing
D.C. Ottevangers *
Mw. Ch. van Rutte-de Ruyter
Th. P. Treumann *
Ph. van Tijn
D.B. Sajet
G. de Vries
R. Vrouwes *
Mw. T.C.M. Winkels

2014
2012
2013
2013
2014
2015
2012
2016
2012
2015

De met * aangeduide personen waren op 31 december 2011 tevens lid van de Commissie van Gedelegeerden. Mw.
Van Rutte-de Ruyter heeft zich in 2011 teruggetrokken uit de commissie van gedelegeerden. De heren Van Dorth tot
Medler en Heineken zijn tot de commissie van gedelegeerden toegetreden. Het bestuur dankt mevrouw van Rutte-de
Ruyter voor haar inzet als lid van de Commissie van Gedelegeerden
Mevrouw Van Eijden, mevrouw Felten en de heer Drupsteen hebben te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. De heer Trautwein had zich wel herkiesbaar gesteld voor de Ledenraad en ook als kandidaat voor de bestuursvacature. Er waren acht kandidaten voor de Ledenraad waardoor er verkiezingen uitgeschreven dienden te worden. De
volgende leden hadden zich kandidaat gesteld: Mw. L.C.M. Zuiderwijk, mw. M.M. Janssen-Verhoeven, dhr. A.J.
Heerma van Voss, de heer D.J.C. van Dorth tot Medler, de heer W. Heineken, de heer G. de Vries, de heer P. Rutgers van der Loeff.
De verkiezingsuitslag was als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De heer A.J. Heerma van Voss
De heer D.J.C. van Dorth tot Medler
De heer W. Heineken
De heer G. de Vries
De heer P. Rutgers van der Loeff
Mevrouw L.C.M. Zuiderwijk
De heer Th.B. Trautwein
Mevrouw M.M. Janssen-Verhoeven

(546 stemmen);
(524 stemmen);
(393 stemmen);
(392 stemmen);
(340 stemmen);
(304 stemmen);
(258 stemmen);
(253 stemmen).

Op basis van deze uitslag zijn tot de ledenraad nieuw toegetreden: de heer D.J.C. van Dorth tot Medler, de heer A.J.
Heerma van Voss, de heer W. Heineken en de heer G. de Vries.
Het Bestuur dankt de dames Van Eijden en Felten en de heren Drupsteen en Trautwein voor hun inzet als ledenraadslid.
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Het personeelsbestand per 31 december 2011
Per 31 december 2011 waren bij de coöperatie werkzaam:
P.D. Trumpie
J.L.A. Reuver
R.J. Looze
Mw. A.A. Jiawan
Mw. M. Heidenrijk
H. Heygele
Mw. V. Touw Ngie Tjouw
S.J. Hermens
A. van Mansom
P.G. de Reus

Directeur
Chef de Bureau
Boekhouder
Secretaresse
Secretaresse
Projectleider BIS
Receptioniste-telefoniste
Chef Technische Dienst
Allround onderhoudsmedewerker
Allround onderhoudsmedewerker

Mevrouw Jiawan is werkzaam gedurende 23,5 uren per week. Mevrouw Heidenrijk is werkzaam gedurende 18 uur per
week. De heer Heygele is werkzaam voor 28,8 uur per week op tijdelijke basis. Mevrouw Touw Ngie Tjouw is werkzaam gedurende 25 uur per week. De heer Trumpie is werkzaam gedurende 34 uur per week. De overige medewerkers zijn voltijds (36 uur) in dienst. De totale formatie van het verenigingsbureau bedraagt 8,63 fte.
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Activiteiten in het boekjaar
1 januari 2011 – 31 december 2011
Algemene Vergadering
Op 20 juni 2011 werd de Algemene Vergadering gehouden in het Hilton hotel. Deze Algemene Vergadering mocht
zich ook dit jaar weer verheugen in een grote toeloop aan belangstellenden, mede gevoed door het vervolg op de
beleidsnotitie. Aan de vergadering namen 293 leden deel. In het vorig jaar namen meer dan 150 leden deel. In 2009
waren dit 68 leden. In de vergadering legde het Bestuur rekening en verantwoording af over het boekjaar 2010. Tevens is er een statutenwijziging aan de orde geweest in het kader van de doelstelling van de vereniging die betrekking
heeft op het onderhouden van (Rijks) monumenten.
Ledenraad
De Ledenraad kwam in het boekjaar 2011 11 keer bijeen. In 2010 was dit 10 keer, in 2009 8 keer. De opkomst voor
de ledenraadsvergaderingen is met gemiddeld ruim 76%, aanzienlijk hoger dan het vorig jaar (in 2010 gemiddeld
59%).
Naast standaard onderwerpen als de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, de aanpassing van de tarieven
en de huurverhoging besprak de Ledenraad de volgende onderwerpen:
-

1e rapportage werkgroep Mutatieonderhoud;
Beleidsdocument en beleidsontwikkeling;
Toepassing harde vloerbedekking anders dan bij begane grondwoningen;
Uitkomsten van de KWH meting;
Onderzoek naar de aanbesteding werkzaamheden “Het Nieuwe Huis” door de Commissie van Gedelegeerden;
Instellen van toehoorderschap voor leden;
Wederverhuur Gerard Terborgstraat 44-46 (voormalig postkantoor);
Voortgang project Business Information System;
Onderhouds ABC;
Voortgang en oplevering project lift Roelof Hartstraat 82-84;
Diverse beroepszaken;
Evaluatie aanschaf complex Beethovenstraat;
Uitkomsten Ledenraadplegingen;
Opleiding Ledenraadsleden;
Functioneren Agendacommissie;
BRIM en statutenwijziging.

In 2011 is de proef omtrent de aanwezigheid van geïnteresseerde leden op een “publieke tribune” als definitief vastgesteld. Op de “publieke tribune” tijdens de Ledenraadsvergaderingen waren in 2011 in wisselende samenstelling
tussen de 4 en 40 leden van “Samenwerking” aanwezig. Dit voorziet dus in een behoefte.
Bestuur
Het Bestuur vergaderde in het boekjaar 2011 10 keer (in 2010 14 keer) in reguliere bestuursvergaderingen. Naast de
voorbereiding van de onderwerpen voor de Ledenraad waren er de gebruikelijke jaarlijks terugkerende zaken als
huurverhoging, vaststelling van de tarieven, jaarrekening, meerjarenraming en begroting en bewoners- en ledenaangelegenheden.
Tevens kwam aan de orde de relatie tussen Ledenraad en Bestuur, het Business Information System, de samenstelling van de Commissie Voorrangsregeling, kandidaatstelling tussentijdse vacature Bestuur, verkiezing Bestuur en
Ledenraad, digitaliseren woningplattegronden, concept beleidsnotitie tuinonderhoud, verhuur Gerard Terborgstraat
44-46, BRIM en statutenwijziging en de festiviteit Harmoniehof.
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Commissie Voorrangsregeling
De sinds begin tachtiger jaren bestaande Regeling Huisvesting Bejaarden en gehandicapten werd per 1 januari 2007
omwille van de duidelijkheid hernoemd tot de Voorrangsregeling (VR).
Deze biedt leden van Samenwerking, die op medische gronden naar (meestal) een gelijkvloerse benedenwoning dienen te verhuizen de gelegenheid met voorrang een geschikte woning te huren, zo nodig tegen een gematigde huurprijs.
De Commissie Voorrangsregeling (CVR) beoordeelt de ontvangen aanvragen en draagt kandidaten ter acceptatie of
ter afwijzing voor aan het Bestuur. Het Bestuur beslist over het advies van de Commissie. Bij afwijzing is beroep op de
Ledenraad mogelijk. Bij acceptatie heeft de gegadigde twee jaar de mogelijkheid om van de VR gebruik te maken.
De CVR vergaderde in 2011 zes maal, waarvan eenmaal met het Bestuur en de Directeur.
Er werden zeven aanvragen ontvangen. Eén aanvraag kwam te vervallen als gevolg van overlijden.
Van de overige zes aanvragen droeg de Commissie vier kandidaten ter acceptatie voor aan het Bestuur.
Deze werden door het Bestuur geaccepteerd. Eén aanvraag werd door de Commissie afgewezen, wat door het Bestuur werd overgenomen Eén aanvraag was per eind 2011 nog in behandeling
In het boekjaar werden vier woningen met voorrang aan gegadigden verhuurd waarvan één woning aan een lid die
nog niet in een woning van Samenwerking woonde.
Tevens werd één lid van de Voorrangslijst afgevoerd omdat deze in twee jaar niet op een woning had ingeschreven.
Per eind 2011 waren 37 woningen van de maximaal toegestane 50 woningen op grond van de VoorrangsRegeling
verhuurd.
In 2011 trad mevr. M.C. Rouwendaal als lid van de Commissie af. Het Bestuur benoemde, op voorstel van de Commissie, mevr. Ph. Klaui, arts, als nieuw lid van de Commissie.
Omdat het Ledenraadslid, mevr. A. Felten, zich in 2011 niet herkiesbaar had gesteld als Ledenraadslid, verviel ook
haar lidmaatschap van de Commissie VoorrangsRegeling. In haar plaats werd het Ledenraadslid mevr. M.J. de Hoop
benoemd.
Voorts zijn lid van de CommissieVoorrangsRegeling:
Dhr. J. Welgraven, voorzitter, dhr. J. Wattèl, secretaris en mevr. A. Theuns, lid.
Toekomst van “Samenwerking”
De oprichters van onze coöperatieve woonvereniging hebben met veel visie en daadkracht hun dromen en plannen in
werkelijkheid omgezet. Daar hebben inmiddels vele duizenden leden van “Samenwerking” een prachtige woon-, maar
ook leefomgeving aan te danken gehad.
Nadat er in 2009 en 2010 samen met de Ledenraad is gewerkt aan de uitwerking van het Missie- en visie document,
is er een beleidsnotitie aangenomen. Dit om met elkaar de toekomst van de vereniging te bepalen en de lijnen uit te
zetten voor de volgende generaties. Deze beleidsnotitie, die de contouren schetst voor de toekomst, is aan de leden
ter hand gesteld en heeft tot discussie geleid tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2010. Om deze discussie
in goede banen te leiden heeft het Bestuur in het voorjaar van 2011 Ledenraadplegingen georganiseerd, waarbij ca.
300 leden van “Samenwerking” in 13 avonden hun betrokkenheid hebben geuit tijdens deze besprekingen die werden
begeleid door adviesbureau Gerrichhauzen en partners. Van deze Ledenraadplegingen is een rapportage verschenen
die aan alle deelnemers van deze Ledenraadplegingen is verstrekt en op de website is weergegeven. Zie hiervoor ook
hetgeen op pagina 5 bij het voorwoord is weergegeven.
“Het Nieuwe Huis”
De werkzaamheden met betrekking tot het achterstallig groot onderhoud zijn uiteindelijk begin 2011 afgerond. Aan de
Commissie van Gedelegeerden (CvG) is een verzoek gericht om de procedure over de aanbesteding en de (financiële) afwikkeling van dit project te onderzoeken en de Ledenraad hiervan op de hoogte te stellen. Dit heeft in 2011
plaatsgevonden. De bevindingen van de CvG zijn gerapporteerd aan de Ledenraad. De CvG concludeerde dat er
wellicht meer aandacht besteed had moeten worden aan een meer adequate wijze van aanbesteden, maar dat er in
de verdere uitvoering en afwikkeling van dit project geen onzorgvuldigheden zijn waargenomen.
Planmatig onderhoud
In 2011 is er aan de hand van de inspecties en voorgestelde meerjarenonderhoudsbegroting van adviesbureau
Draaijer en partners gewerkt en zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Houtrotherstel en schilderwerk ten behoeve van de complexen:
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- 01, Moreelsestraat e.o.;
- 03, Frans van Mierisstraat e.o.;
- 04, Gerard Terborgstraat e.o.;
- 05, Gerard Terborgstraat en Harmoniehof;
- 17, Joh. M. Coenenstraat;
- 20, Het Nieuwe Huis.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat er veel meer houtrotherstel noodzakelijk was dan in eerste instantie was voorzien. Dit heeft gevolgen gehad voor de duur van de werkzaamheden. In verband met een (te) late aanvang van de werkzaamheden voor complex 17 (Joh.M. Coenenstraat) is er, ook door de weersomstandigheden, besloten een deel van de werkzaamheden in 2012 uit te voeren.
Door een adequate aanbesteding van het schilderwerk bleef de meerwerkpost ten aanzien van het totaal (schilderwerk en houtrotherstel) beperkt tot een bedrag van € 104.000, -. In de komende jaren zal met meer houtrotherstel
rekening gehouden dienen te worden. Dit is opgenomen in de meerjarenonderhoudsbegroting.
Daarnaast zijn er een aantal incidentele werkzaamheden aan de gevels uitgevoerd. Dit bleek nodig na het snoeien
van de wingerds.
Liftinbouw
In het trappenhuis van de woningen aan de Roelof Hartstraat 82-84 is in 2011 een personenlift ingebouwd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het daarvoor vastgestelde budget. De bewoners zijn tevreden over de uitvoering.
Het merendeel van de bewoners heeft de met de liftinbouw samenhangende huurverhoging op basis van het woningwaarderingssysteem geaccepteerd. Dankzij deze investering heeft “Samenwerking” er 7 liftontsloten woningen bij
(zie foto' s omslag).
Inpandige renovatie en mutatieonderhoud van leeggekomen woningen
Om de bewoners zoveel mogelijk te vrijwaren van overlast heeft “Samenwerking” ervoor gekozen het inpandig onderhoud en het aanbrengen van verbeteringen uit te voeren in de periode tussen twee verhuringen, op het moment dat
de woning leeg is. Afhankelijk van de staat waarin de woning na afloop van de huurovereenkomst verkeert, wordt
bepaald welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Er zijn grofweg twee soorten van aanpak te onderscheiden: ingrijpend verbouwen of alleen weer geschikt maken voor wederverhuur.
In geval van een ingrijpende verbouwing worden waar nodig de volgende werkzaamheden uitgevoerd: herstel van
plafonds en wanden, vernieuwing en uitbreiding van de elektrische installatie, aanpassen en vernieuwen van de keuken en de toiletruimte, gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de gas- en waterleiding, aanleg van een CV.-installatie,
vernieuwing en zo mogelijk uitbreiding van de badkamer of de douche. Daarnaast worden er veelal geluidswerende
plafonds en/of vloeren aangebracht, die de gehorigheid tussen de woningen moeten verminderen en aldus bijdragen
aan een verbetering van het leefklimaat. De kosten van het verbouwen van woningen bedroegen in het boekjaar gemiddeld € 52.702 (2010: € 47.999) per woning, exclusief de aanleg van centrale verwarming en inclusief geluidsisolatie. Deze hogere kosten, gemiddeld € 6.855 per woning en in totaal € 178.230, vanaf datum vaststelling Ledenraad,
worden in hoofdzaak veroorzaakt door de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Ledenraadsvergadering van 27
januari 2011 aan de hand van de “1e rapportage van de Werkgroep Mutatieonderhoud” die door de Ledenraad op dat
moment voor een proefperiode van 2 jaar is vastgesteld. Dit jaar had dit betrekking op 26 woningen.
Ook het opschonen van de tuin (achterstallig onderhoud) bij de begane grond woningen is onderdeel van het uit te
voeren mutatieonderhoud, maar wordt ten laste gebracht van het dagelijks onderhoud.
Dagelijks onderhoud
De Technische Dienst voert het dagelijks onderhoud in beginsel zo veel mogelijk zelf uit. Er wordt naar gestreefd om
eventuele onderhoudsklachten en reparatieverzoeken nog dezelfde dag op te lossen. Uit de KWH meting bleek dat dit
door de bewoners bijzonder op prijs wordt gesteld. Voor werkzaamheden van specialistische aard of werk dat de capaciteit van de Technische Dienst te boven gaat, worden derden ingeschakeld. In 2011 zijn 2.756 (in 2010 2.935)
reparatieverzoeken ontvangen en door de medewerkers van de Technische Dienst, soms in samenwerking met externe leveranciers, opgelost.
Reparatieverzoeken buiten kantooruren worden aangenomen door onze boodschappendienst. Zij traceren de ernst
van het verzoek en schakelen zo nodig een aannemer of installateur in om problemen te verhelpen. In 2011 ontving
de Boodschappendienst 87 verzoeken. In 2010 waren dit er 186.
Ook in 2011 is er aandacht besteed aan de veiligheidskeuringen. Deze veiligheidskeuringen zullen in 2012 eveneens
worden uitgevoerd, in principe alleen bij de mutatiewoningen.
Bij alle uit te voeren onderhoudswerkzaamheden heeft “Samenwerking” geprofiteerd van de tijdelijke BTW verlaging
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Individuele woningaanpassingen
Bewoners die door ouderdom of handicap een woning van “Samenwerking” zouden moeten verlaten, kunnen vaak
langer blijven wonen als voorzieningen hen daartoe in staat zouden stellen. “Samenwerking” werkt zoveel mogelijk
mee aan het aanbrengen van de betreffende voorzieningen. Soms passen de maatregelen echter niet in het beleid
van “Samenwerking”, bijvoorbeeld trapliftvoorzieningen in gemeenschappelijke trappenhuizen die het monumentale
karakter aantasten en de overige bewoners overlast bezorgen. In dit soort gevallen kan ook de Voorrangsregeling
uitkomst bieden. Het Bestuur blijft alles in het werk stellen om passende oplossingen te vinden.
Ingrijpende voorzieningen worden veelal gesubsidieerd door de Dienst Zorg en Samenleven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze dienst zorgt tevens voor de uitvoering van de voorzieningen. “Samenwerking” heeft in overleg met deze dienst in het boekjaar toestemming verleend voor enkele aanpassingen vooral in badkamers en bij toegangsdeuren van de woning en het trappenhuis. Overbodig geworden voorzieningen worden verwijderd en zoveel mogelijk op andere plaatsen opnieuw gebruikt.
In veel gevallen worden deze aanpassingen vanuit de WMO op advies van “de MO zaak”, aangebracht.
Werkgroep Mutatieonderhoud
Ook in 2011 is de werkgroep Mutatieonderhoud actief geweest om nieuw beleid te formuleren over de woningen die
bij mutatie dienen te worden aangepast. De werkgroep heeft in 2011 17 keer over dit onderwerp vergaderd. Dit heeft
geresulteerd in een 1e rapportage van de werkgroep mutatieonderhoud die in januari 2011 in de Ledenraad is besproken. In het algemeen werd er grote waardering uitgesproken voor de wijze waarop dit rapport is samengesteld en op
welke wijze de uitgangspunten zijn verduidelijkt. Bestuur en Ledenraad hebben zich in 2011 nader uitgesproken over
deze 1e rapportage. Het advies van de werkgroep is door het Bestuur overgenomen voor een proefperiode van 2 jaar.
Na deze periode zal worden geëvalueerd wat het aanhouden van deze uitgangspunten bij de renovatie bij mutatie
voor gevolgen heeft, ook financieel. De Ledenraad heeft hiermee ingestemd. De werkgroep zal zich verder bezig houden met het aspect duurzaamheid en zolderbewoning. De werkgroep heeft zich in 2011 bezig gehouden met de totale
rapportage mutatieonderhoud (“Mutatieonderhoud met beleid”) die op 2 januari 2012 is verschenen.
De werkgroep bestaat uit dhr. A.G.M. Braam, dhr. A.C. Hagenaars, mw. M.M. Janssen-Verhoeven, mw. G. de Kok en
mw. Ch. van Rutte-de Ruyter. De directeur is q.q. lid van de werkgroep.
Werkgroep Archief
In 2011 zijn er geen specifieke werkzaamheden door deze werkgroep uitgevoerd. Wel is door de medewerkers van
het verenigingsbureau een “schoningsactie” uitgevoerd, voornamelijk in verband met de digitalisering van de bewonersdossiers, die in het nieuwe BIS kunnen worden ingebracht. Ook zijn de kelderarchieven in het verenigingsbureau
verder op orde gebracht. De werkgroep bestond in 2010 uit mw. S. Dalderup, mw. D. Oorthuis, dhr. R. Looze (verenigingsbureau) en dhr. R.I.G. Tonkens.
Werkgroep groenvoorzieningen
De werkgroep bestond in 2010 uit mw. S. Dalderup en dhr. R.I.G. Tonkens. In 2011 zijn er geen specifieke werkzaamheden door deze werkgroep uitgevoerd. Wel is de Ledenraad de notitie over het beleid van de tuinen aangeboden, maar door de veelal volle agenda voor de Ledenraadsvergaderingen is deze notitie niet in 2011 besproken.
Statutencommissie
De in 2009 opnieuw ingestelde Statutencommissie heeft haar werkzaamheden in het kader van het opschonen van de
vigerende statuten in 2011 niet kunnen afronden. De commissie heeft achterhaalde passages geschrapt, formuleringen bondiger en helderder gemaakt en zaken die naar de mening van de commissie niet in de statuten thuis horen
overgeheveld naar het Huishoudelijk Reglement of het huurcontract. In 2011 heeft de commissie daarover met de
notaris overleg gehad. Dit overleg is na twee besprekingen niet vervolgd, omdat er tijdens de Algemene Vergadering
op 20 juni 2011 door de aanwezige leden is besloten dat er eerst een voorstel dient te komen over de bestuurlijke
structuur van de vereniging. Totdat daarover duidelijkheid is, is er geen actie meer uitgevoerd door de Statutencommissie. De commissie bestond uit mw. E. van Eijden, dhr. Th. Drupsteen en dhr. R.I.G. Tonkens. De Ledenraad heeft
besloten de commissie van drie naar vijf leden uit te breiden en bestaat per 31 december 2011 uit dhr. D.J.C. van
Dorth tot Medler, dhr. A.J. Heerma van Voss, dhr. R.I. G. Tonkens en dhr. G. de Vries. De directeur is q.q. lid van de
commissie. Er is nog 1 vacature.
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Beroepsadviescommissie
Naar aanleiding van een specifiek beroep dat op de Ledenraad is gedaan naar aanleiding van een besluit van het
Bestuur, is een Beroepsadviescommissie van de Ledenraad ingesteld. Deze commissie stelt een advies op voor de
behandeling van het beroep in de Ledenraad. De commissie bestond uit mw. E. van Eijden, dhr. Th. Drupsteen en
dhr. D.C. Ottevangers. Op 31 december 2011 bestond deze commissie uit de heren A.J. Heerma van Voss en D.C.
Ottevangers. Er is nog 1 vacature. De Beroepsadviescommissie heeft zich sinds haar instelling in drie specifieke beroepszaken verdiept en de Ledenraad hierover geadviseerd.
Informatisering
Het bedrijfsinformatiesysteem WoCasX diende voor 2013 te worden vervangen, omdat de ondersteuning ervan in dat
jaar door de leverancier zal worden beëindigd. Mede naar aanleiding hiervan heeft het Bestuur in 2009 besloten de
totale informatiebehoefte van Samenwerking in kaart te brengen en de strategische uitgangspunten voor het automatiseringsbeleid vast te stellen. Op basis van een hiertoe in 2010 opgesteld plan, is een project uitgevoerd om tot een
selectie te komen van de producten en diensten die aansluiten bij de behoeften van “Samenwerking”. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor een nieuw automatiseringssysteem van Itris, Viewpoint genaamd. Deze oplossing past het
beste bij de omvang van het bezit van de vereniging en wordt door meerdere kleine corporaties gebruikt. De Ledenraad heeft in 2010 ingestemd met deze keuze op basis van het voorstel. In 2011 heeft de implementatie van de basisonderdelen plaatsgevonden terwijl in 2012 fase 2 van de implementatie zal worden uitgevoerd. In deze fase wordt
o.a. ook de website vernieuwd en meer interactief gemaakt en zullen de managementrapportages worden ingericht.
Fase 1 van dit project is binnen de daarvoor gestelde tijd en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd. Sinds 26
oktober 2011 wordt er gewerkt met het informatiesysteem van Itris, ViewPoint 4.0.
In 2011 is tevens het project voor het digitaliseren van de woningplattegronden opgepakt. Dit heeft er in geresulteerd
dat begin 2012, 75% van de woningplattegronden als digitale tekening (referentieplattegronden) zijn gerealiseerd.
Deze zijn begin 2012 gekoppeld aan de cartotheekgegevens in ViewPoint. Hiermee ontstaat een duidelijker overzicht
van de strategische voorraad van het bezit.
Duurzaamheid
Door de werkgroep Mutatieonderhoud is tevens het aspect duurzaamheid in de rapportage opgenomen. Hiertoe is
door het bureau DWA uit Bodegraven een rapport opgesteld dat is toegesneden op het bezit van “Samenwerking”.
Uit deze rapportage zijn een aantal uitgangspunten naar voren gekomen die een relatief korte terugverdientijd hebben. De samenvatting van deze onderwerpen is onderdeel van de rapportage “Mutatieonderhoud met beleid”van de
werkgroep Mutatieonderhoud van 2 januari 2012.
Monumentenstatus
In 2011 is er door de Algemene Vergadering een statutenwijziging aangenomen waarmee de doelstelling van de vereniging is uitgebreid met het onderhouden van (rijks)monumenten. De doelstelling van de vereniging is nu:
“Het doel der coöperatie is 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.”
In verband hiermee is een verzoek gericht aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om te bezien of “Samenwerking”
van subsidieregelingen gebruik kan maken. Gegeven de operationele definitie van een (rijks)monument komt “Samenwerking” hier op dit moment nog niet voor in aanmerking.

Communicatie
In het boekjaar is tweemaal een editie van het Informatieblad verschenen in een oplage van ruim 4000 stuks. Een
greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen:
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-

De ledenraadplegingen;
Berichten uit de buurt;
Renovatie bij mutatie;
Column;
Inbraakpreventie;
Wandeling door de buurt;
Coöperatieve acties;
De nieuwe bewoner (vaste rubriek);
Harmoniehoffestival;
Uitslag van de verkiezingen;
De overlegwet huurder-verhuurder;
Het nieuwe Bedrijfsinformatiesysteem;
Liftinbouw Roelof Hartstraat 82-84;
Bouwoverlast;
Herstel beelden het “Rode Blok”.

De redactie had het plan om het informatieblad in een “nieuw jasje” te steken, maar dat is in 2011 niet uitgevoerd en
doorgeschoven naar 2012.
De website van “Samenwerking” is op kleine onderdelen aangepast, in verband met de eisen die het KWH aan de
website stelt om voor het kwaliteitslabel in aanmerking te komen. De uiteindelijk nieuwe versie van de website zal
onderdeel uitmaken van de uitvoering van het informatiseringsplan en zal in de tweede helft van 2012 worden uitgevoerd.
Huurbeleid
In 2011 werd een huursomstijging van 1,78% gerealiseerd. Per 1 juli 2011 bedroeg de huurverhoging 1,3%. In de
daaraan voorafgaande vijf jaar bedroeg de huurverhoging respectievelijk 1,9% (2006), 1,1% (2007), 1,6% (2008), in
2009 2,5% en per 1 juli 2010, 1,2%
Naast de jaarlijkse huurverhoging ontstaan er voor “Samenwerking” extra huuropbrengsten doordat de (soms nog
zeer lage) huren bij mutaties worden opgetrokken naar het op dat moment bij “Samenwerking” gangbare niveau, de
zogenaamde “harmonisatie ineens”, zoals gebruikelijk. Daarbij worden de huren na mutatie opgetrokken naar 97%
van het maximaal redelijk huurniveau in overeenstemming met het Woningwaarderingssysteem. Bij die woningen die
worden gerenoveerd bij mutatie aan de hand van de uitgangspunten uit de 1e rapportage werkgroep mutatieonderhoud, wordt bij nieuwe verhuur 100% van het maximaal redelijke huurniveau uit het WWS in rekening gebracht. Ook
het aanbrengen van CV installatie in woningen waar deze nog niet aanwezig zijn en het vervangen van CV-ketels
door een HR-ketel zorgen voor een opwaartse bijstelling van de totale huursom.
Een overzicht van de maandhuren op balansdatum is weergegeven in navolgende grafiek.

Netto maandhuren

Overzicht netto maandhuren per 31 december 2011
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Huurachterstanden
“Samenwerking” wordt op bescheiden schaal geconfronteerd met huurachterstanden. Deze worden doorgaans binnen
afzienbare tijd ingelopen door een actieve benadering door de medewerkers van het verenigingsbureau. De laatste
keer dat er binnen het bezit van “Samenwerking” een ontruiming wegens huurachterstand daadwerkelijk is uitgevoerd
was in het jaar 1990.
Verhuur van woningen
In het verslagjaar heeft de coöperatie 43 woningen opnieuw verhuurd (vorig boekjaar 48), waarvan aan ledenhuurders 12 (vorig boekjaar 17) en aan leden-niet-huurders 31 (vorig boekjaar eveneens 31). Het totaal aantal inschrijvingen op deze woningen was in het verslagjaar 1.207 (vorig boekjaar 1.960, boekjaar daarvoor 1.405). Een
groot aantal woningzoekenden schreef meerdere keren in voor verschillende woningen. Voor de woning met de
meeste belangstelling ontvingen wij 61 inschrijvingen (vorig boekjaar 118, boekjaar daarvoor 66) en voor de woning
met de minste belangstelling 1 inschrijving (vorig boekjaar 15, boekjaar daarvoor 15). Het aantal weigeringen bedroeg
in 2011 35. Dit is het totale aantal van inschrijvers die, nadat de woning aangeboden was omdat zij het laagste lidnummer hebben, de woning om voor hen moverende redenen hebben geweigerd. Per woning varieert het aantal leden dat zich terugtrekt tussen 0 en 4.
De mutatiegraad (het aantal opnieuw verhuurde woningen ten opzichte van het totaal aantal woningen) is in het verslagjaar 4,85% geweest (vorig boekjaar 5,4%, boekjaar daarvoor 4,96%).
Na mutatieonderhoud worden de woningen verhuurd tegen 97% van de “maximaal redelijke huur”, volgens het Woning Waarderings Systeem (WWS) dat gold vóór 1 juli 2011. Het Bestuur heeft tevens bepaald dat de woningen die
na 27 januari 2011 zijn gerenoveerd bij mutatie waarbij alle uitgangspunten uit de 1e rapportage werkgroep mutatieonderhoud zijn uitgevoerd, voor 100% van de maximaal redelijke huurprijs worden verhuurd gedurende de proefperiode van 2 jaar dat deze uitgangspunten worden gehanteerd. In 2011 is het woningwaarderingssysteem gewijzigd en
worden de energielabels onderdeel van het WWS. Dit geldt echter niet voor de woningen die een Rijks- of gemeentelijke monumentenstatus hebben. Per 1 oktober 2011 zijn er in het WWS zogenoemde “schaarstegebieden” door de
minister aangewezen. In deze schaarstegebieden is het mogelijk om 15 resp. 25 extra punten aan een woning toe te
kennen. Alle woningen van “Samenwerking” zijn gesitueerd in een van de aangewezen schaarstegebieden. ”Samenwerking" maakt van deze zogeheten "Donnerpunten" echter geen gebruik om de huren extra te verhogen. In verband
met deze ontwikkelingen is er in 2011 een concept notitie gemaakt in het kader van het huurbeleid voor het bezit van
“Samenwerking”. Deze is begin 2012 door het Bestuur behandeld.
“Samenwerking” richt zich actief op het tegengaan van ongeoorloofd woninggebruik en/of illegale bewoning. In dit
kader wordt er bij de verhuur door de huurder een document ondertekend, waarin wordt verklaard dat de huurder zich
binnen zes maanden na de huuringangsdatum zal laten inschrijven, in de gemeentelijke basisadministratie, op het
betreffende adres en het gehuurde daadwerkelijk te betrekken. In incidentele gevallen wordt actie ondernomen om
illegale bewoning tegen te gaan. In 2011 waren er drie vermeende situaties waaraan in dit verband aandacht is besteed. Illegaal gebruik van de woning is hierbij niet aangetoond. Meldingen van mogelijk oneigenlijk of illegaal gebruik
van woningen van “Samenwerking” worden altijd serieus onderzocht.
De navolgende grafiek is een illustratie van de mutaties in de boekjaren 2002 tot en met 2011.
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Mutaties per jaar
80

14

70
60
50

64

Huurders
Niet-huurders

11 17 12

2011

2010

33 31 31
2008

2007

2006

2005

0

7

27 23 35 28 31 30
2004

10

9

2003

20

11

2002

30

12 10

2009

8

40

Van de (opnieuw) verhuurde woningen was 23,26% (vorig jaar 29,2%) een begane grondwoning, 25.58% (vorig jaar
29,1%) een bovenwoning of eerste etagewoning, 25,58% (vorig jaar 12,5%) een tweede etagewoning en was 25,58%
(vorig jaar 29,2%) op de derde, vierde of vijfde etage gelegen.
In totaal is in het verslagjaar de huur van 32 woningen opgezegd. Daarvan zijn 12 huurders intern verhuisd (in 2010
waren dit 14 huurders). Per einde verslagjaar waren er 6 woningen in verbouwing; vorig verslagjaar waren dat er 13.
Uit onderzoek is gebleken dat de huuropzeggingen in de verslagperiode voor 6 woningen (18,8% in 2010 14,9%, in
2009 37,8%) het gevolg zijn geweest van overlijden van de huurder. Van 7 woningen (21,9%in 2010 19,1%, in 2009
13,4%) vertrokken de bewoners om gezondheidsredenen, 8 huurders (25%, in 2010 6,4%, in 2009 4,4%) vonden de
woning te hoog gelegen, 3 huurders (9,4%, in 2010 19,1%, in 2009 4,4%) zijn vertrokken naar een koopwoning. Van
de resterende 7 woningen (21,9%, in 2010 40,4%, in 2009 35,6%) is de huuropzegging het gevolg van diverse andere
redenen, zoals werk, huwelijk, huurprijs te hoog (1) of wilden de vertrekkende bewoners geen reden van verhuizing
opgeven. In het verslagjaar heeft er geen beëindiging wegens illegale bewoning plaatsgevonden. In de hierna volgende grafiek worden deze gegevens gevisualiseerd.

Redenen van huuropzeggingen 2011
Overlijden 6 won (18,8%)

Gezondheid 7 won (21,9%)

21,9%
18,8%

Woning te klein 1 won (3,1%)

21,9%

Woning te hoog gelegen 8 won
(25%)

9,4%
Koopwoning 3 won (9,4%)

3,1%
25,0%

Overige redenen 7 won (21,9%)

Het aantal geregistreerde woningzoekende leden is in het boekjaar afgenomen tot ca. 470 (in 2010 waren dit er nog
ca. 490). Deze leden ontvangen nog de papieren woningaanbiedingen tegen betaling van de abonnementskosten.
Dat wil niet zeggen dat het aantal woningzoekende leden daadwerkelijk is afgenomen. Voor een ieder staat de mogelijkheid open om de website te raadplegen en in te schrijven. Al meer dan 1100 leden hebben toegang tot het besloten
gedeelte van de website waar ook de woningaanbiedingen gepubliceerd worden. Deze mogelijkheid is gratis. Het
aanvragen van een wachtwoord voor het bezoeken van het besloten ledengedeelte kan via de website. Omdat het
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aantal daadwerkelijk woningzoekende leden niet bekend is, wordt het van belang bij te houden hoe het staat met de
inschrijvingen op de woningen, waaruit de belangstelling kan worden afgeleid. Het aantal inschrijvingen op de woningen is aan het begin van deze paragraaf en in het toewijzingsoverzicht als informatie vermeld.
Bedrijfsruimten
In het boekjaar 2009 heeft Postkantoren B.V. de huur opgezegd van het postkantoor aan de Gerard Terborgstraat 4446. Hierdoor is een einde gekomen aan een situatie die vanaf 1928 heeft bestaan. Het is een gemis in de wijk, maar
het past in het beleid van Postkantoren B.V. om alle postkantoren te sluiten en onder te brengen bij boekwinkels, supermarkten, e.d. Er is een huurovereenkomst tot stand gekomen met ATAL Medisch Diagnostisch Centrum die in
deze ruimte een apotheek, vier huisartsen en een medisch diagnostisch centrum gaat vestigen. De definitieve opening van het gezondheidscentrum zal begin 2013 zijn beslag krijgen. Dit gezondheidscentrum is niet alleen een aanwinst voor de leden huurders van “Samenwerking”, maar ook een aanwinst in de wijk.
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Overige aangelegenheden
Exploitatieresultaat
Algemeen
Het boekjaar 2011 is afgesloten met een positief resultaat na vennootschapsbelasting van € 1.311.500, -. Daardoor is
het mogelijk dit jaar rente aan de leden uit te keren met het gebruikelijke percentage van 4,5. Het restant zal worden
toegevoegd aan de reserves.
In 2011 is het fiscale – en commerciële jaarverslag gelijk.
Vergelijking exploitatieresultaat met voorgaande jaren
Het resultaat na vennootschapsbelasting was dit jaar € 1.311.500. In 2010 was dit € 1.391.200. De uitkomst van dit
boekjaar is ca. € 100.000 hoger dan de begroting voor 2011 aangaf.
Vergelijking exploitatiekosten over de boekjaren 2007 tot en met 2011 geeft uitgesplitst over vier aspecten de hiernavolgende grafieken te zien:

Personeelskosten

De salarissen zijn aangepast aan loonindexatie. In 2011 zijn een tijdelijke projectmedewerker digitalisering woningplattegronden
en een part time medewerkster als ondersteuning voor de receptietaken aangesteld.
De salariskosten voor de projectleider BIS
zijn bij het totale BIS project in de boekhouding geactiveerd en komen in 2011 niet ten
laste van de post personeelskosten. In
2010 zijn deze kosten wel ten laste van de
post personeelskosten gekomen omdat dit
het selectietraject betrof. Deze kosten zijn
toen niet geactiveerd. Ten opzichte van de
kosten van het voorgaande jaar zijn de personeelskosten in het boekjaar 2011 daardoor per saldo gedaald .
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Afschrijvingen

De afschrijvingen waren in het boekjaar
2008 per saldo al gedaald omdat de
renovatiesubsidie is afgekocht in 2008. Het
bedrag aan afkoop van deze subsidie
bedroeg toen ca. € 800.000,00. Dit verklaart
het verschil tussen 2007 en 2008. In 2011 is
de afschrijvingsmethodiek gecontinueerd.
Afschrijvingskosten betreffen: cv- ketels,
geactiveerde kosten renovatie bij mutatie en
bijzondere projecten zoals de liftinbouw
Roelof Hartstraat 82-84.
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Onderhoudskosten
De onderhoudskosten zijn per saldo
gestegen. Deze stijging is het gevolg van
lagere kosten voor mutatieonderhoud en
hogere kosten voor dagelijks- en planmatig
onderhoud, omdat er een hogere dotatie van
€ 200.000 voor de voorziening planmatig
onderhoud is gedaan.
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Overige bedrijfskosten
Onder de overige bedrijfskosten zijn begrepen de algemene beheer- en administratiekosten (exclusief de salariskosten), onroerende zaakbelasting, rioolrecht, watergelden
en overige kosten. Deze kosten zijn in 2011
gestegen, omdat de stijging van o.a. advies-,
en automatiseringskosten hoger is gebleken
dan de daling van watergelden, ozb en overige kosten. In de advieskosten zijn tevens de
kosten voor de ledenraadplegingen verwerkt.
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Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft het eigen vermogen weer in verhouding tot het totale vermogen. De solvabiliteit van “Samenwerking” handhaaft zich op een hoog niveau, waardoor de coöperatie ruimschoots aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen. Aangezien “Samenwerking”, anders dan corporaties, in geval van financiële problemen niet kan terugvallen
op een waarborgfonds, vindt het Bestuur een eigen vermogen van meer dan één keer de jaarlijkse huursom noodzakelijk. Het eigen vermogen heeft dit jaar de grens van tweemaal de jaarlijkse huursom wederom overschreden. Voor
het voortzetten van de exploitatie van het huidige bezit is dit ruimschoots voldoende.
Het Bestuur streeft er naar de komende jaren tenminste een dusdanig resultaat te behalen dat het mogelijk maakt
zowel de jaarlijkse rente-uitkering te voldoen en een bedrag aan de reserves toe te voegen dat groot genoeg is om de
koopkracht van de reserves te handhaven. Dat er jaren zullen zijn dat, ook bij ongewijzigd huurprijsbeleid, de solvabiliteit nog wat verder zal oplopen, ziet het Bestuur als positief. Haar overwegingen daarbij zijn:
1. De overstap naar een jaarrekening op fiscale basis gecombineerd met de beperking van de fiscale afschrijvingsmogelijkheden heeft al eerder een cosmetische verhoging van de winst ten gevolge gehad;
2. Op langere termijn staan “Samenwerking” drie veranderingen in de exploitatie te wachten die een ingrijpende
verslechtering van de resultaten te weeg zullen brengen.
a. In de jaren 2020 tot en met 2025 een piek in de geraamde uitgaven voor het planmatig onderhoud;
b. De extra kosten die gemoeid zijn met de kwaliteitsverhogende aspecten voor het mutatieonderhoud;
c. Een aanzienlijke verhoging van de jaarlijkse erfpachtskosten (factor 5 tot 10 maal) in 2038.
Vooruitblik
De komende jaren blijven in het teken staan van belangrijke projecten. Het mutatieonderhoud zal veel aandacht vragen zeker nadat de uitgangspunten hiervoor door de werkgroep zijn vastgesteld en door de Ledenraad zijn geaccordeerd. Ook staan er een aantal groot onderhoudswerkzaamheden op stapel waaronder het vervangen van de dakranden van Het Rode Blok. Tijdens het onderzoek hiernaar zal ook gekeken worden naar de vervanging van de dakbedekkingen en welke duurzame aspecten, zoals bijvoorbeeld zonnecollectoren, daarin meegenomen kunnen worden. Ook zal verder worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn in het kader van het aspect duurzaamheid.
In 2012 worden de eerste uitkomsten verwacht van de werkgroep Beleid en Organisatie. Dit om te bepalen of en op
welke wijze de bestuurlijke invulling van “Samenwerking”dient te worden aangepast. Ook zal in 2012, door de VN
uitgeroepen als jaar voor de coöperatie, worden bezien op welke wijze “Samenwerking” als één van de weinige coöperatieve verenigingen op vastgoedgebied, daaraan aandacht kan besteden.
Fase 2 van het BIS project wordt in 2012 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarbij zal een nieuwe website worden geïntroduceerd en zullen de managementrapportages aandacht krijgen.
Het huurbeleid is een belangrijk onderwerp, mede ook omdat er wettelijke regelingen gewijzigd zijn zoals het Woningwaarderingssysteem, de 25 extra punten in de zogenoemde “schaarstegebieden”, de mogelijkheden voor extra
huurverhoging voor de “scheefwoners” en de te verwachten aanpassingen in het Woningwaarderingssysteem voor
Rijksmonumenten.
De funderingen van de complexen worden onderzocht en gemonitord. “Samenwerking” houdt er rekening mee, dat in
de toekomst funderingsvervanging noodzakelijk zal zijn. Dat wordt een aanzienlijke operatie, waarmee zowel kosten
zijn gemoeid als overlast voor vooral begane grondbewoners. In de voorziening voor planmatig onderhoud is voor 5
panden een totaalbedrag van € 500.000 opgenomen voor werkzaamheden die tegen 2020 verwacht worden. Voor het
overige bezit worden in ieder geval binnen de komende 15 jaren geen herstelwerkzaamheden aan de funderingen
verwacht.
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Vennootschapsbelasting
Over de jaren tot en met 2009 heeft de Belastingdienst definitieve aanslagen opgelegd op basis van de afgesloten
vaststellingsovereenkomst. Voor 2011 is een verlenging van de bestaande vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst overeengekomen op basis van de bestaande uitgangspunten. In 2012 zullen nieuwe afspraken met de Belastingdienst moeten worden gemaakt. In 2011 heeft er door de Belastingdienst een controle plaatsgevonden in het
kader van de BTW. Hieruit zijn geen bijzonderheden voortgekomen.
Tot besluit
Terugkijkend op het verslagjaar 2011 ziet het bestuur een bewogen jaar, waarin de verhoudingen binnen de vereniging behoorlijk onder druk zijn komen te staan door de gevoerde beleidsdiscussie. Dat heeft veel tijd en energie gekost van alle betrokkenen. We kunnen constateren dat de ontwikkeling van beleid nog wel wat tijd zal nemen, maar
er is consensus over dat die tijd er ook voor uitgetrokken moet worden. Zorgvuldigheid boven snelheid. Ook kunnen
we concluderen dat deze ontwikkeling niet de stabiliteit van de vereniging "Samenwerking" in gevaar heeft gebracht.
Er is op alle terreinen voortgang geboekt en sprake van een gezond financieel resultaat. Dat is in belangrijke mate te
danken aan onze uitvoeringsorganisatie, die onder moeilijke omstandigheden zo goed is blijven functioneren. Het
bestuur wil de medewerkers en de directeur dan ook hartelijk danken voor de betoonde grote inzet

Amsterdam, voorjaar 2012
Het Bestuur:
M. van Daalen
W.H. Daems
R.I.G. Tonkens
Th.B. Trautwein
P. Verheij
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JAARREKENING OVER HET
HONDERDVIERDE BOEKJAAR
2011
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JAARREKENING 2011
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na bestemming resultaat)
ACTIVA

31-12-2011
€

31-12-2010
€

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

211.000

-

25.547.400

25.270.100

1.300

1.400

138.700

79.000

Liquide middelen

5.705.400

5.065.000

TOTAAL ACTIVA

31.603.800

30.415.500

Gestort en opgevraagd kapitaal

3.431.400

3.381.700

Statutaire reserve

1.648.800

1.517.600

Overige reserves

14.173.600
19.253.800

13.145.400
18.044.700

VOORZIENINGEN

10.918.800

11.712.400

-

-

1.431.200

658.400

31.603.800

30.415.500

Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

LANGLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
TOTAAL PASSIVA
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WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2011
2011
1-1 t/m 31-12
€
Huren en overige bedrijfsbaten

7.742.500

Totaal bedrijfsopbrengsten

Salarissen
Sociale lasten (incl. VUT premie)
Pensioenlasten
Afschrijving op materiële vaste activa
Onderhoudskosten
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfslasten

2010
1-1 t/m 31-12
€
7.503.100

7.742.500

494.800
72.300
75.300
877.500
3.215.000
1.392.300

7.503.100

513.000
70.900
72.300
822.000
3.041.100
1.227.000
6.127.200

5.746.300

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Financiële baten en lasten

1.615.300
86.400

1.756.800
66.400

Resultaat voor vennootschapsbelasting

1.701.700

1.823.200

Vennootschapsbelasting

390.200-

1.311.500

Resultaat na vennootschapsbelasting
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN
2011 en 2010
2011
€

2010
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutatie voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie voorraden
- mutatie vorderingen
- mutatie kortlopende schulden

1.615.300

1.756.800

877.500
793.600-

100
59.700772.800

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente
Betaalde rente
Betaalde Vennootschapsbelasting

822.000
531.500

126.100
98.500713.200

27.600

2.412.400

3.137.900

86.400
390.200-

66.400
432.000-

2.108.600

2.772.300

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

211.0001.154.800-

Subtotaal

1.087.1001.365.800-

1.087.100-

742.800

1.685.200

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie ledenkapitaal
Rente over ledenkapitaal

49.700
152.300-

49.200
150.700102.600-

Netto kasstroom
Beginsaldo liquide middelen
Eindsaldo liquide middelen
Toename liquide middelen
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5.065.100
5.705.300

3.481.400
5.065.100

640.200
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING
1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2011
ALGEMEEN
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 voor 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 Vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming 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 een 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 plaatsgevonden, 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 kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het
dichtstbijzijnde honderdtal.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Voor zover hieronder niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale
waarden.
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De afschrijving op activeringen voor het bedrijfsinformatiesysteem geschiedt op lineaire basis in 5 jaar
vanaf boekjaar 2012. Deze activeringen bestaan uit projectkosten en consultancykosten.
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. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Op
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gebouwen in eigen gebruik wordt tot 50% van de WOZ waarde afgeschreven. Op andere gebouwen
(zijnde gebouwen ter belegging) wordt tot de WOZ waarde afgeschreven.
Gebouwen en Grond
Voor de waardering van de onder gebouwen en grond opgenomen renovatiekosten en inpandige
verbouwingen en voor de conversie en afkoop erfpacht geldt het volgende:
Inpandige verbouwingen
De afschrijving op de geactiveerde kosten van het mutatieonderhoud geschiedt op lineaire basis in 20
jaar.
Conversie en afkoop erfpacht
Het recht op tijdelijke erfpacht is geconverteerd in het recht op voortdurende erfpacht. De
conversiekosten worden lineair afgeschreven gedurende 50 jaar, tot en met 15 september 2038. De
erfpachtcanon is tot en met 15 september 2038 afgekocht. De afkoopsom wordt in 49 jaar lineair
afgeschreven.
Installaties en overige bedrijfsmiddelen
De afschrijving geschiedt op lineaire basis voor de Cv-installaties in 10 jaar; verbouwingen kantoor en
liftinstallaties in 20 jaar en de bedrijfsauto (onder aftrek van de restwaarde) in 5 jaar. De bedrijfsauto is in
dit boekjaar op grond van de maatregel Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA) voor 50% op basis van
de aanschafwaarde afgeschreven.
VOORRADEN
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen.
VORDERINGEN
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid
van de vorderingen.
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.
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 verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.
VOORZIENINGEN
Voorziening planmatige onderhoud
De voorziening planmatig onderhoud strekt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten van onderhoud
over een aantal jaren.
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TOELICHTING (vervolg)
De jaarlijkse dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud is gebaseerd op een meerjaren
onderhoudsbegroting welke is opgesteld voor een periode van 25 jaar. Eens in de 5 jaar wordt de stand
van de voorziening en de jaarlijkse dotatie herberekend op basis van een geactualiseerde meerjaren
onderhoudsbegroting. Gezien de verwachte looptijd van de voorziening is deze tegen contante waarde
opgenomen.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud strekt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten van onderhoud over
een aantal jaren.
LANGLOPENDE SCHULDEN
Er zijn geen langlopende schulden.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Als huuropbrengst is verantwoord de theoretische opbrengst bij volledige verhuur van het onroerend
goed onder aftrek van de huurderving.
Lasten worden toegerekend aan de boekjaren waarop deze betrekking hebben.
Evenals voorgaande jaren heeft geen toevoeging aan het Fonds huurderving plaatsgevonden. De
werkelijk gederfde huur is in mindering gebracht op de theoretische huuropbrengst.
De afschrijvingen zijn berekend over de aanschaffingswaarden.
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. Tevens worden belastingen in mindering
gebracht indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat compensatie van verliezen met toekomstige
winsten mogelijk is.
De belastingen worden tegen het geldende tarief berekend over de resultaten, rekening houdend met
fiscale faciliteiten.
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 gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen 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.
STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN
De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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TOELICHTING (vervolg)
BALANS PER 31 DECEMBER 2011
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

ICT

Stand per 31 december 2010
Aanschaffingskosten
Afschrijvingen

-

Boekwaarde

-

Mutaties:
Investeringen

211.000

Saldo mutaties

211.000

Stand per 31 december 2011
Aanschaffingskosten
Afschrijvingen

211.000
-

Boekwaarde

211.000

Materiële vaste activa

Gebouwen
en grond

€

Inpandige
verbouwingen

Conversie en
afkoop
erfpacht

€

€

Installaties,
lift en
overige
bedrijfsmiddelen
€

Totaal

€

Stand per 31 december 2010
Aanschaffingskosten
Afschrijvingen

16.476.700
3.046.700

8.820.000
4.226.600

10.406.500
4.556.100

2.972.000
1.575.700

38.675.200
13.405.100

Boekwaarde

13.430.000

4.593.400

5.850.400

1.396.300

25.270.100

Mutaties:
Investeringen
Afschrijvingen
Correcties afschrijvingen

-

694.200
416.000
-

211.200
-

460.600
250.300
-

1.154.800
877.500
-

Saldo mutaties

-

278.200

211.200-

210.300

277.300

Stand per 31 december 2011
Aanschaffingskosten
Afschrijvingen

16.476.700
3.046.700

9.514.200
4.642.600

10.406.500
4.767.300

3.432.600
1.826.000

39.830.000
14.282.600

Boekwaarde

13.430.000

4.871.600

5.639.200

1.606.600

25.547.400

Op één van de vier rechten van voortdurende erfpacht is tot een bedrag van € 12.932.700,- hypotheek gegeven
aan de rechtsopvolger van ABN AMRO Bank N.V. wegens in het verleden aangegane kredietovereenkomsten.
In 2010 heeft voor de laatste keer hertaxatie door Gemeente Amsterdam van alle woningen voor de Wet
onroerendezaakbelasting (WOZ) plaatsgevonden. De "economische" waarde op basis van deze WOZ op
waardepeildatum 1 januari 2012 bedraagt ca € 437 miljoen (per 1 januari 2011 € 462 miljoen). Gezien de
verhuurde staat is de marktwaarde lager.
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TOELICHTING (vervolg)
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Deze zijn als volgt te specificeren:
31-12-2011
€
Huurdebiteuren
Vennootschapsbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2010
€

65.600
10.400
62.700

43.500
35.500

138.700

79.000

Deze post bestaat uit:
Kasgelden
Banken; rekening courant

300
5.705.100

200
5.064.800

Totaal liquide middelen

5.705.400

5.065.000

Kapitaal begin verslagperiode
Stortingen door leden

3.381.700
155.000

3.332.500
175.100

Uitbetaald kapitaal aan leden en uitgetreden leden

3.536.700
105.300

3.507.600
125.900

Kapitaal einde verslagperiode

3.431.400

3.381.700

Stand begin verslagperiode
Conform artikel 46 van de statuten verhoogd met 10% van het batig
saldo van de huidige respectievelijk vorige verslagperiode

1.517.600

1.378.500

131.200

139.100

Stand einde verslagperiode

1.648.800

1.517.600

Totaal vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

EIGEN VERMOGEN
Gestort en opgevraagd kapitaal

Statutaire Reserve
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TOELICHTING (vervolg)
31-12-2011
€

Overige reserves

31-12-2010
€

Het extra reservefonds bedroeg begin verslagperiode
Conform artikel 46 van de statuten verhoogd met de resterende
winst over de verslagperiode

13.145.400

12.044.100

1.028.200

1.101.300

Totaal overige reserves

14.173.600

13.145.400

VOORZIENINGEN
Deze post omvat de voorziening voor groot- en planmatig onderhoud en glasfonds. De voorzieningen
zijn geënt op verplichtingen of verliezen die redelijkerwijs zijn in te schatten of gevormd zijn voor een
gelijkmatige verdeling van de lasten over een groot aantal jaren.
De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:

31-12-2011
€

31-12-2010
€

Planmatig onderhoud
Groot onderhoud
Fonds glasschade

10.268.400
514.000
136.400

11.070.100
514.000
128.300

Totaal voorzieningen

10.918.800

11.712.400

Gelet op het belang van de voorziening voor groot- en planmatig onderhoud volgt hieronder een aparte
toelichting.
Groot- en planmatig onderhoud
Het verloop van deze voorziening is als volgt:
Planmatig
onderhoud
€
Stand per 31 december 2010
Af: uitgevoerd onderhoud 2011

Bij: toevoeging ten laste van de exploitatie
Stand per 31 december 2011

Groot
onderhoud
€

Totaal
€

11.070.100
2.409.500

514.000
-

11.584.100
2.409.500

8.660.600
1.607.800

514.000
-

9.174.600
1.607.800

10.268.400

514.000

10.782.400

Het bureau Draaijer&partners heeft in opdracht van “Samenwerking” het casco van het woningbezit
technisch geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is berekend wat voor de financiering van
het planmatig onderhoud jaarlijks dient te worden gereserveerd. Draaijer&partners heeft in haar
rapportage aangegeven op welke momenten (na vijf jaar, na tien jaar of nog langer) de werkzaamheden
dienen te worden uitgevoerd. Op deze manier moeten de kosten van schilderwerk, mastiekdaken,
funderingen en ander planmatig onderhoud uit de voorziening gedekt worden.
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TOELICHTING (vervolg)
Gezien de verwachte looptijd van de voorziening is deze tegen contante waarde opgenomen. Voor de
verslagperiode 2011 bedraagt de toevoeging aan de voorziening planmatig onderhoud in totaal
€ 1.607.800 en is in de winst- en verliesrekening opgenomen onder de post onderhoudskosten.
De toevoeging aan de voorziening groot onderhoud dient ter dekking van de kosten voor achterstallig
onderhoud van “Het Nieuwe Huis”. Evenals voor boekjaar 2010 is er voor het boekjaar 2011 geen dotatie
geboekt.

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Deze post omvat:
31-12-2011
€
Schulden aan leveranciers
Belastingen
Rente-uitkering aan leden en oud-leden
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal

31-12-2010
€

857.200
229.600
153.100
191.300

322.800
32.200
150.000
153.400

1.431.200

658.400

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
•
•

Atal (lening u/g) € 220.000: uit te betalen in 2012. De aflossing vindt middels huurbetaling in 20
jaar plaats. In dit boekjaar is € 9.200 afgelost.
Licenties ViewPoint van Itris: Op basis van de overeenkomst met Itris voor het gebruik van
ViewPoint is een 10-jarige verplichting aangegaan voor een bedrag groot € 54.100 per jaar
inclusief de kosten van de serviceprovider ASP4all inzake het extern uitbesteden van het
functioneel en technisch beheer en onderhoud. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis
van de CPI.
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TOELICHTING (vervolg)
WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2011
HUREN EN OVERIGE BEDRIJFSBATEN
Hieronder zijn opgenomen de kale huur, het watergeld, de contributie en de entreegelden. De
opbrengsten zijn ten opzichte van de vorige periode gestegen. Dit is voor het grootste gedeelte te
verklaren uit de huurverhoging per 1 juli 2011 en uit de huurverhoging bij nieuwe verhuringen.
SALARISKOSTEN, SOCIALE LASTEN, PENSIOENLASTEN
De personeelskosten zijn in het boekjaar 2011 per saldo gestegen ten opzichte van het voorgaande
boekjaar. De salarissen zijn gestegen door loonindexatie, het aannemen van een parttime medewerkster
en het op projectbasis aannemen van een projectleider ICT en een projectmedewerker digitalisering
woningbezit. Daarmee samenhangend zijn zowel sociale lasten als pensioenlasten navenant
meegestegen.
De jaarlijkse premiebetaling van pensioentoezeggingen wordt als last verantwoord. Per jaareinde
verschuldigde premies zijn als verplichting op de balans opgenomen.
ONDERHOUDSKOSTEN

2011
€

2010
€

Dagelijks onderhoud
Af: Salariskosten, sociale lasten en pensioenlasten

849.400
223.400

800.900
208.800

Subtotaal

626.000

592.100

Mutatie-onderhoud
Planmatig onderhoud
Groot onderhoud

981.200
1.607.800
-

1.065.800
1.383.200
-

Totaal

3.215.000

3.041.100

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

2011
€

Algemene beheer- en administratiekosten (exclusief afschrijving),
inclusief verzekeringen
Af: Salarissen, sociale lasten en pensioenpremies
Subtotaal
Onroerende zaakbelasting en rioolrecht
Watergelden
Overige kosten
Totaal

2010
€

1.006.000
419.000

836.400
447.400

587.000
482.500
183.700
139.100

389.000
524.100
174.800
139.100

1.392.300

1.227.000

Onder de overige bedrijfskosten zijn begrepen de algemene beheer- en administratiekosten (exclusief de
salariskosten), onroerende zaakbelasting, rioolrecht, watergelden en overige kosten. Deze kosten zijn in
2011 voornamelijk gestegen wegens implementatie van een nieuw bedrijfsinformatiseringsysteem.
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TOELICHTING (vervolg)
2011
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

2010

€

€

Baten
Rendement over deposito's
Rente rekening courant
Overige rentebaten

85.400
1.200
200-

62.800
600
3.000

Subtotaal rentebaten

86.400

66.400

Lasten
Betaalde rente overig

-

-

Subtotaal rentelasten

-

-

86.400

66.400

Totaal financiële baten en lasten

VENNOOTSCHAPSBELASTING
In 2007 is een vaststellingsovereenkomst over enkele fiscale geschillen met de belastingdienst
overeengekomen. In 2010 is deze overeenkomst verlengd tot en met 2011. Over 2011 is de dotatie aan
de voorziening planmatig onderhoud eenmalig verhoogd.
De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2011 bedraagt € 390.200, ofwel 22,9% van het
resultaat vóór belastingen (2010: 23,7%) en bestaat uit de volgende componenten:

VENNOOTSCHAPSBELASTING
2011
€

2010
€

Belastinglast huidig boekjaar

390.200

432.000

Totaal Belastinglast

390.200

432.000
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TOELICHTING (vervolg)
PERSONEEL
Per 31 december 2011 waren bij de coöperatie tien werknemers in dienst. Mevrouw Jiawan is werkzaam
gedurende 23,5 uren per week. Mevrouw Heidenrijk is werkzaam gedurende 18 uur per week. De heer
Heygele is werkzaam voor 28,8 uur per week op tijdelijke basis. De heer Trumpie is werkzaam
gedurende 34 uur per week. Mevrouw Touw Ngie Tjouw is per 1 maart 2011 aangenomen ter versterking
van de receptie en administratie voor 25 uur per week. De overige medewerkers zijn voltijds (36 uur) in
dienst. De heer Keus was voor 28,8 uur per week tijdelijk werkzaam voor het digitaliseren van het
woningbezit.
STATUTAIRE WINSTBESTEMMING
ARTIKEL 46
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
evenwel 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 2011
ad € 1.311.500,- wordt overeenkomstig artikel 46 van de statuten tien procent, zijnde € 131.200,
toegevoegd aan het reservefonds (statuten artikel 46 alinea 1). Krachtens het besluit van de Ledenraad
in zijn vergadering van 10 mei 2012 (statuten artikel 46 alinea 3) wordt er 4,5% rente uitgekeerd over de
gestorte bedragen der aandelen aan leden en oud-leden.
Het restant van de winst wordt toegevoegd aan het extra reservefonds (statuten artikel 46 alinea 5).
Amsterdam, 10 mei 2012.
Het Bestuur:
M. van Daalen
W.H. Daems
R.I.G. Tonkens
Th.B. Trautwein
P. Verheij
Vastgesteld door de Ledenraad in zijn vergadering d.d. 10 mei 2012.
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OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het Bestuur en de Directie van Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking”
B.A.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 24 tot en met pagina 36 opgenomen jaarrekening 2011 van
Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking” B.A. te Amsterdam gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de winst- en verliesrekening over
2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) onder toepassing van fiscale
grondslagen ingevolge artikel 2:396 lid 6 BW alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken
van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking” B.A. per 31
december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW onder
toepassing van fiscale grondslagen.

37

ACW “Samenwerking” B.A.

Verklaring betreffende overige rapporteringsvereisten
In het kader van onze controle op de jaarrekening vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Amstelveen, 10 mei 2012
KPMG ACCOUNTANTS N.V.

K.G.P. Tegel RA
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TOEWIJZINGSOVERZICHT VAN TER VERHURING BESCHIKBAAR GEKOMEN WONINGEN IN HET
BOEKJAAR 2011
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AMSTERDAMSCHE COÖPERATIEVE WONINGVEREENIGING "SAMENWERKING" B.A.
31 december 2008
1e bouw

Complex 1

Moreelsestraat
Nicolaas Maesstraat

2e bouw

Complex 2

3e bouw

4 - 10
46 - 48

Project IV

5 woningen
2 woningen

Frans van Mierisstraat
Jacob Obrechtstraat

102 - 112
79 - 83

Project IV

8 woningen
5 woningen

Complex 3

Frans van Mierisstraat
Jacob Obrechtstraat
Nicolaas Maesstraat

114 - 128
76 - 90
125 - 135

Project IV

11 woningen
11 woningen
10 woningen

Complex 4

Roelof Hartstraat
Hobbemakade
Gerard Terborgstraat

40 - 84
90 - 93
2 - 42

Project VII

Complex A

37 woningen
16 woningen
68 woningen

Complex 5

Harmoniehof
Cornelis van der Lindenstraat
Gerard Terborgstraat
Daniël de Langestraat

1
2
3
1

-

24
10
49
9

Project VI

Complex B

42
7
42
7

woningen
woningen
woningen
woningen

Complex 6

Harmoniehof
Cornelis van der Lindenstraat
Reynier Vinkeleskade
Daniël de Langestraat

40
16
7
11

-

63
24
30
19

Project VI

Complex C

42
7
42
7

woningen
woningen
woningen
woningen

Complex 7

Hobbemakade
Reynier Vinkeleskade
Cornelis van der Lindenstraat
Gererd Terborgstraat

94 - 119
1 - 5
1 - 37
1

Project III

Complex D

72
20
44
4

woningen
woningen
woningen
woningen

40

Complex 8

Harmoniehof
Joh.M. Coenenstraat
Gerard Terborgstraat
Daniël de Langestraat

25
13
51
2

-

31A
19
57
4

Project II

Complex E

32
16
16
8

woningen
woningen
woningen
woningen

Complex 9

Harmoniehof
Joh.M. Coenenstraat
Reynier Vinkeleskade
Daniël de Langestraat

32
21
31
12

-

39
35
48
14

Project VIII Complex F

32
32
40
8

woningen
woningen
woningen
woningen

Complex 10

Cornelis van der Lindenstraat
Harmoniehof

12 - 14
64 - 69

Project VA Complex G

Complex 11

Roelof Hartstraat (winkels)
Hobbemakade

Complex 20

2 woningen
6 woningen

42W - 80W
89W

Project VII

Complex AW

Roelof Hartplein (appartementen)
Roelof Hartplein (bibliotheek)
Joh.M. Coenenstraat (winkel)
Gerard Terborgstraat (postkantoor c.a.)
Roelof Hartstraat (winkels)

50 - 426
430
1
44 - 46
4 - 10

Project V

Complex H

Complex 16

Frans van Mierisstraat
Banstraat
Nicolaas Maesstraat

130 - 136
31 - 33
137 - 145

Project IV

16 woningen
8 woningen
20 woningen

Complex 17

Joh.M. Coenenstraat
Bartholomeus Ruloffsstraat
Bronckhorststraat

8 - 26
15 - 19
11 - 37

Project I

40 woningen
12 woningen
56 woningen

Verwerving

Complex 18

Beethovenstraat

93 - 99

Verwerving

Complex 21

Joh.M. Coenenstraat

4e bouw

6 A t/m H en K
4

12 bedrijfsruimten
1 bedrijfsruimten
188
1
1
1
3

appartementen
bedrijfsruimten
bedrijfsruimten
bedrijfsruimten
bedrijfsruimten

24 appartementen
9 woningen
1 bedrijfsruimten

Interieur van de nieuwe lift van de woningen aan de Roelof Hartstraat en de Hobbemakade.

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking” B.A.
Opgericht d.d. 16 oktober 1908
Roelof Hartstraat 42 1071 VK Amsterdam
Telefoon 020-6628584

