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K E N G E T A L L E N 
 

2012 2011 2010 2009 2008

Aantal leden 4.128 4.084 4.031 3.969 3.890

Aantal verhuureenheden
- woningen 886 886 886 886 886
- appartementen (188) 1 1 1 1 1
- bedrijfsruimten 21 21 21 21 21

Totaal 908 908 908 908 908

Aantal opnieuw verhuurde
woningen (per boekjaar) 32 43 48 44 78
waarvan aan leden huurders 13 12 17 11 14
en aan leden niet-huurders 19 31 31 33 64

Aantal personeelsleden 9 10 9 9 7

Balans en Winst- en verlies
rekening  (x € 1.000)

- eigen vermogen 19.886 19.254 18.045 16.755 15.540
- totaal vermogen 31.644 31.604 30.416 28.693 27.907
- solvabiliteit 62,8 60,9 59,3 58,4 55,7
- voorzieningen 10.631 10.919 11.712 11.181 11.601
- bedrag leningen 0 0 0 0 0
- huren en overige

bedrijfsbaten 8.006 7.821 7.503 7.376 7.006
- resultaat 730 1.311 1.391 1.307 1.164
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AMSTERDAMSCHE COÖPERATIEVE 
WONINGVEREENIGING “Samenwerking” B.A. 

ROELOF HARTSTRAAT 42-44 
1071 VK AMSTERDAM 

 
BESTUURSVERSLAG OVER HET  

HONDERDVIJFDE BOEKJAAR 
2012 

 

Voorwoord 
 
 
Het Jaarverslag bestaat ook dit jaar uit het Bestuursverslag en de Jaarrekening. De Jaarrekening wordt door de Le-
denraad vastgesteld. Het Bestuursverslag komt geheel voor rekening en verantwoording van het Bestuur. Er is nog 
geen apart verslag van de Ledenraad. Deze wens van de Ledenraad kon voor het Jaarverslag over 2012 niet tijdig 
worden gerealiseerd. In de Ledenraadsvergadering van 11 februari 2013 is dan ook besloten dat in dit Jaarverslag 
nog geen bijdrage van de Ledenraad kan worden opgenomen. De leden kunnen het doen en laten van de Ledenraad 
volgen op het besloten deel van de website van “Samenwerking” (alleen toegankelijk voor leden) waar de goedge-
keurde verslagen van de Ledenraadsvergaderingen worden gepubliceerd. In december 2012 was reeds besloten ook 
de documenten voor de Ledenraadsvergaderingen op dit besloten en alleen voor leden toegankelijke deel van de 
website te publiceren, voor zover deze documenten geen vertrouwelijke gegevens bevatten. 
 
In het verslagjaar 2012 heeft “Samenwerking” zich onder andere bezig gehouden met de in de Algemene Vergadering 
van 2010 op gang gekomen discussie over een toekomstig beleid. De werkgroep “Beleid en Organisatie” heeft een 
tiental bijeenkomsten aan dit onderwerp gewijd. Een eerste concept van hun bevindingen is in juni 2012 aan de Alge-
mene Vergadering voorgelegd. Op 30 december 2012 werd de laatste versie getiteld: “Samenwerking: overwegingen 
en voorstellen” gepresenteerd. In 2013 zal dit verslag verder besproken en bediscussieerd worden. 
 
Omdat de discussie over het toekomstig beleid meer tijd vergt dan aanvankelijk verwacht, hebben Bestuur en Leden-
raad in 2012 besloten een deel van de investeringsruimte te benutten door op tijdelijke basis meer ervaring op te doen 
met een uitgebreider renovatieprogramma bij vrijgekomen woningen (mutatieonderhoud). Sinds 27 januari 2011 wor-
den woningen die volledig zijn gerenoveerd en schildergereed worden opgeleverd, verhuurd voor 100% van de maxi-
maal redelijke huurprijs volgens het (inmiddels oude) woningwaarderingssysteem. Minder uitgebreid gerenoveerde 
mutatiewoningen worden verhuurd tegen 97% van de maximaal redelijke huurprijs. Het uitgebreidere mutatiepro-
gramma zal te zijner tijd worden geëvalueerd. 
 
Tijdens het verslagjaar 2012 is een uitspraak ontvangen van de Commissie Gelijke Behandeling naar aanleiding van 
een klacht van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Het meldpunt had deze klacht overgenomen van een lid 
van “Samenwerking” nadat deze door de commissie niet ontvankelijk was verklaard. Door de Commissie Gelijke Be-
handeling is beoordeeld of “Samenwerking” discrimineert naar burgerlijke staat bij de toepassing van de ledenstop en 
de inkomenstoets, door alleen nog partners en kinderen van leden tot het lidmaatschap toe te laten. Het oordeel van 
de commissie in deze zaak luidde dat ‘zowel de uitzondering op de algemene ledenstop als de mogelijkheid tot inko-
menssamentelling bij de inkomenstoets voor partners van leden als discriminatie kan worden aangemerkt’. Met in-
stemming van de Ledenraad is op grond van deze uitspraak de uitzondering op de ledenstop voor partners afge-
schaft. De mogelijkheid tot inkomenssamentelling is aangescherpt en vervolgens uitgebreid naar samenwonenden. 
 
Ten aanzien van de Bestuurssamenstelling bracht 2012 een aantal onvoorziene omstandigheden. Zo gaf de voorzit-
ter, de heer P. Verheij, te kennen zich na het einde van zijn zittingstermijn niet herkiesbaar te stellen. De vicevoorzit-
ter, de heer M. van Daalen, en de secretaris, de heer R.I.G. Tonkens, hebben hun bestuurslidmaatschap voor het 
einde van de zittingstermijn - om voor hen moverende redenen - beëindigd. Dit hield in dat in 2012 twee keer be-
stuursverkiezingen noodzakelijk waren. 
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De huursom (het totaal aan huurinkomsten) van “Samenwerking” steeg in 2012 met 2,6% door de huurverhoging per 
1 juli 2012 (indexatie van 2,3%), verhoging van de aanvangshuren na mutatie en verhoging door plaatsing van HR-
ketels ter vervanging van de bestaande CV-ketels. Daardoor 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 2012 
beperkte leegstandkosten van de winkel aan de Roelof Hartstraat 58. Deze huurovereenkomst werd door tussen-
komst van de kantonrechter beëindigd. 
 
In de vrijgekomen ruimte aan de Gerard Terborgstraat 44-46 worden door ATAL-Medial een apotheek, vier huisartsen 
en een medisch-diagnostisch centrum gevestigd. Een aanwinst voor de buurt! De verbouwing is, na enige aanloop-
problemen, in volle gang. Naar verwachting zal het gezondheidscentrum in 2013 zijn deuren openen.  
 
In het najaar van 2012 werd asbest geconstateerd bij de isolatie om de verwarmingsleidingen in de fietsenstalling 
onder Het Nieuwe Huis. In overeenstemming met de geldende voorschriften zijn zowel de fietsenstalling als de werk-
plaats van BVD Tweewielers direct gesloten en is een asbestsanering uitgevoerd. Dit volledig onvoorziene project 
was - ook financieel - een aanzienlijke tegenvaller. 
 
Er waren ook positieve ontwikkelingen. In augustus 2012 werd de nieuwe website van “Samenwerking” gelanceerd, 
met een aantal interactieve onderdelen, waardoor het ook weer mogelijk is geworden via de website in te schrijven op 
woningen van “Samenwerking”. Alle leden hebben inzicht in hun lidmaatschapsgegevens en kunnen kennis nemen 
van verenigingsinformatie op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website. 
Leden-bewoners hebben bovendien rechtstreeks toegang tot hun woongegevens.  
 
Net als in voorgaande jaren is ook in 2012 de kwaliteit van de dienstverlening van “Samenwerking” aan de leden-
bewoners gemeten. Uit deze meting kwamen een paar noodzakelijke aanpassingen naar voren, met name gericht op 
de telefonische bereikbaarheid van “Samenwerking” via de huidige verouderde telefooncentrale. Overigens was de 
vervanging van deze centrale al opgenomen in de begroting voor 2013. Het KWH kwaliteitslabel is verlengd tot 31 
maart 2015. 
 
Op het gebied van planmatig onderhoud werd “Samenwerking” in het verslagjaar geconfronteerd met een groot aantal 
onvoorziene onderhoudstekortkomingen die veel aandacht vroegen. Mede hierdoor was het niet mogelijk om de 
werkzaamheden aan de complexen 7 en 17 in 2012 geheel af te ronden. In 2013 zal een en ander verder worden 
opgepakt om deze werkzaamheden op een kwalitatief goede wijze te voltooien. Ook de geplande werkzaamheden 
voor complex 8, het Rode Blok zullen naar verwachting in de loop van 2013 worden uitgevoerd. 
 
Er is een initiatiefgroep “Duurzame Samenwerking” aan het werk gegaan om te bezien op welke wijze “Samenwer-
king” in het kader van duurzaamheid ontwikkelingen in gang kan zetten. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan ener-
giemaatregelen, maar aan duurzaamheid op alle onderdelen. 
 
In dit verslagjaar moesten twee leden-huurders van de vereniging door het Bestuur als lid worden geroyeerd in ver-
band met hun huurdersgedrag. De betrokkenen zijn tegen dit bestuursbesluit in beroep gegaan bij de Ledenraad die 
het beroep heeft verworpen en het royement bekrachtigd. Daarna hebben de huurders het royement aanhangig ge-
maakt bij de rechtbank. Ook daar werd “Samenwerking” op alle punten in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak 
door de rechter kon eveneens hoger beroep worden aangetekend, wat begin 2013 is geschied. De uitkomst hiervan is 
bij het samenstellen van deze tekst nog niet bekend. 
 
In het derde kwartaal van 2012 werd “Samenwerking” net als alle andere verhuurders, geconfronteerd met de uitkom-
sten uit het regeerakkoord. Een van de gevolgen daarvan is dat “Samenwerking”, als particuliere verhuurder, in de 
nabije toekomst te maken krijgt met de zogenoemde “verhuurderheffing”. Indien de plannen inderdaad doorgang vin-
den overeenkomstig de voorstellen van de Minister van Wonen en Rijksdienst zoals in het regeerakkoord omschre-
ven, kan dit grote consequenties hebben voor de financiële positie van de vereniging. Eind 2012 was nog niet precies 
bekend op welke wijze de regeling zal worden uitgevoerd. (zie ook onder “vooruitblik” op pagina 21). 
 
Op 8 november 2012 vond, op initiatief van twee leden van de vereniging en in samenwerking met de Rabobank, een 
themamiddag plaats over de coöperatie als ondernemingsvorm. Het initiatief kwam voort uit het feit dat 2012 door de 
Verenigde Naties was uitgeroepen tot het jaar van de coöperatie. De bijeenkomst was een groot succes en werd door 
ca. 100 belangstellenden en genodigden bezocht. Het verslag van de themamiddag kan op de website worden nage-
lezen. 
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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 ge-
meenten 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 win-
kels 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 bedrijfsruim-
ten bevinden voor o.a. een openbare bibliotheek en een gezondheidscentrum (het voormalig postkantoor); 

- de begane grond van de voormalige Beatrixschool die verhuurd wordt aan de Stichting Puur Zuid en als zodanig 
onderdeel uitmaakt van “Het huis van de wijk Coenen-Lydia”. 

 
 

De Leden 
 
Het aantal leden van de coöperatie nam van 1 januari tot en met 31 december 2012 per saldo toe met 44 (19 uitge-
schreven en 63 toegetreden leden, waarvan 59 kinderen van leden en 4 partners van leden). Het ledental aan het 
eind van het verstreken boekjaar was 4128 (per ultimo 2011: 4084). De belangstelling voor het lidmaatschap van 
“Samenwerking” blijft onverminderd groot. 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, uitgezonderd kinderen en partners van leden. Partners kunnen echter sinds 3 april 2012 geen lid meer 
worden naar aanleiding van het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling in maart 2012. 
 
 

Samenstelling van Bestuur en Ledenraad 
 
Bestuur 
De samenstelling van het Bestuur was op 31 december 2012 als volgt:  
      Aftredend: 
D.B. Sajet  voorzitter a.i./secretaris a.i.  2017 
E. van Wilsem  algemeen bestuurslid   2015 
W.H. Daems  penningmeester   2014 
Mw. A. van Schendelen  algemeen bestuurslid   2013 
Th.B. Trautwein  algemeen bestuurslid   2016  
 
De heren Van Daalen en Tonkens zijn voor het einde van hun zittingstermijn afgetreden. Als gevolg daarvan moest 
(zoals statutair bepaald) een tussentijdse bestuursverkiezing worden gehouden. Bij deze tussentijdse verkiezing in 
december 2012 hadden zich vier kandidaten aangemeld voor de twee vacatures. Gekozen zijn de heer E. van Wilsem 
en mevrouw. A. van Schendelen met respectievelijk 555 en 414 stemmen. De heer Van Wilsem en mevrouw Van 
Schendelen treden in de plaats van de twee tussentijds afgetreden bestuursleden en nemen ook qua zittingstermijn 
hun plaats in het rooster van aftreden in. De volgorde van indeplaatsstelling wordt bepaald door het aantal stemmen 
dat op de kandidaat is uitgebracht. Dat wil zeggen dat de kandidaat met de meeste stemmen de plaats inneemt van 
het afgetreden bestuurslid met de langst resterende zittingstermijn. Bij de reguliere bestuursverkiezingen op 28 sep-
tember 2012 met één vacature (de vervanging van de heer P. Verheij) waren er twee kandidaten Voor die vacature is 
de heer D.B. Sajet gekozen met 603 stemmen. 
 
Het Bestuur dankt de heren Verheij, Van Daalen en Tonkens voor hun grote inzet voor de vereniging. De heer Ton-
kens heeft meer dan 12 jaar een bestuursfunctie binnen de vereniging bekleed. 
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Begin 2013 ontstond in het Bestuur onenigheid over de verdeling van de functies, met name die van voorzitter. Dit 
leidde ertoe dat twee bestuursleden met onmiddellijke ingang hun werkzaamheden hebben opgeschort, met als ge-
volg een feitelijk onwerkbare situatie. De Ledenraad heeft deze situatie onderkend en op 25 februari 2013 het Bestuur 
collectief geschorst. Vervolgens zijn door de Ledenraad twee interim bestuurders aangewezen, een en ander over-
eenkomstig art. 24 van de statuten. Deze ontwikkelingen hebben weliswaar geen gevolgen voor de jaarrekening, 
maar wel voor de besturing van de vereniging: in een aantal belangrijke zaken was het bijvoorbeeld niet mogelijk 
voortvarend een bestuursbesluit te nemen. De interim periode duurt zo kort als mogelijk en maximaal tot aan de regu-
liere bestuursverkiezingen, naar verwachting in september 2013. Een commissie van de Ledenraad onderzocht welke 
bestuursleden binnen een collegiaal bestuur verder kunnen en willen functioneren en heeft in maart 2013 een rappor-
tage aan de Ledenraad verstrekt. In het Jaarverslag over 2013 zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed. 
 
Ledenraad 
 
De heren Bekker, Mensing en Vrouwes hadden in de loop van het jaar te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te 
stellen. Voor de daardoor ontstane vacatures in de Ledenraad hadden de volgende leden zich kandidaat gesteld: de 
heer T.J. de Geus, mevrouw L.M.E. Nieuwenhuijse-Tasman, de heer D.B. Sajet (herkiesbaar) en de heer E. van 
Wilsem. Aangezien het aantal kandidaten gelijk was aan het aantal vacatures was het niet nodig een ledenraadsver-
kiezing te houden en zijn de kandidaten (na acceptering) benoemd. Inmiddels heeft mevrouw G. de Kok zich tussen-
tijds teruggetrokken als ledenraadslid. De heren Sajet en Van Wilsem hadden zich niet alleen herkiesbaar gesteld 
voor de Ledenraad maar waren ook kandidaat voor een bestuursvacature. De heer Sajet werd bij de reguliere be-
stuursverkiezing op 28 september 2012 gekozen en de heer Van Wilsem bij de tussentijdse bestuursverkiezing op 19 
december 2012. 
Door het toetreden van de ledenraadsleden Sajet en Van Wilsem tot het Bestuur en het tussentijds aftreden van me-
vrouw De Kok zijn er nu 3 vacatures in de Ledenraad. Aangezien het statutair bepaalde minimum van 15 afgevaar-
digden in de Ledenraad intact bleef, was een tussentijdse verkiezing voor de Ledenraad niet noodzakelijk. Uit prakti-
sche overwegingen en in het belang van de vereniging was het Bestuur voornemens om tegelijkertijd met de tussen-
tijdse bestuursverkiezingen ook tussentijdse ledenraadsverkiezingen te houden. Dit voornemen is echter niet ten uit-
voer gelegd omdat een viertal leden de nietigheid van dit besluit hebben ingeroepen met een beroep op artikel.29 lid 5 
van de statuten, dat dit naar de letter genomen verbiedt. 
 
De samenstelling van de Ledenraad was op 31 december 2012 als volgt: 
      
 Aftredend:  Aftredend: 
    
Coöp. Woningver.“Het Nieuwe Huis” 2013 vacature 2014 
J. Bettelheim 2014 Mw. L.M.E. Nieuwenhuijse-Tasman 2017 
S. Th. Capel 2014 D.C. Ottevangers *  2013 
D.J.C. van Dorth tot Medler * 2016 Mw. Ch. van Rutte-de Ruyter 2013 
H.R. Dijkhoff 2015 Th. P. Treumann * 2014 
N. de Graaff 2013 Ph. van Tijn 2015 
A.J. Heerma van Voss 2016 T.J. de Geus 2017 
W. Heineken * 2016 G. de Vries 2016 
Mw. M.J. de Hoop 2015 Mw. T.C.M. Winkels 2015 
vacature 2017 vacature 2017 
    
 
De met * aangeduide personen waren op 31 december 2012 tevens lid van de Commissie van Gedelegeerden. De 
heer E. van Wilsem - in 2012 toegetreden tot de Commissie van Gedelegeerden - is na zijn toetreden tot het Bestuur 
daarvan ontheven.  
 
Het Bestuur dankt mevrouw De Kok en de heren Bekker, Mensing, Sajet, Vrouwes en Van Wilsem voor hun inzet als 
Ledenraadslid. De heer Vrouwes was sinds 1980 lid van de Ledenraad met een korte onderbreking in 1994 als Be-
stuurslid (plaatsvervangend penningmeester). 
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Het personeelsbestand per 31 december 2012 
 
 
Per 31 december 2012 waren bij de coöperatie werkzaam: 
 
P.D. Trumpie Directeur 
J.L.A. Reuver Chef de Bureau 
R.J. Looze Boekhouder 
Mw. A.A. Jiawan Secretaresse 
Mw. M. Heidenrijk Secretaresse 
Mw. G. Zeefal Receptioniste-telefoniste 
S.J. Hermens Chef Technische Dienst 
A. van Mansom Allround onderhoudsmedewerker 
P.G. de Reus Allround onderhoudsmedewerker 
 
 
Mevrouw Jiawan is werkzaam gedurende 23,5 uur per week. Mevrouw Heidenrijk is werkzaam gedurende 18 uur per 
week. Mevrouw Zeefal 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 
7,79 fte. 
 
Mevrouw V. Touw Ngie Tjouw heeft op eigen verzoek “Samenwerking” per 31 juli 2012 verlaten. De heer H. Heygele 
heeft als tijdelijke medewerker, aan het eind van het project BIS, op 30 september 2012 afscheid genomen. De heer 
Heygele heeft als projectmanager met grote inzet de realisatie van het nieuwe bedrijfsinformatiesysteem binnen “Sa-
menwerking” begeleid. 
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Activiteiten in het boekjaar 
1 januari 2012 – 31 december 2012 

 
Algemene Vergadering 
 
De Algemene Vergadering werd op 25 juni 2012 gehouden in het Hilton hotel te Amsterdam. Aan de vergadering na-
men 78 leden deel. In het voorgaande jaar (2011) waren dat meer dan 293 leden, terwijl in 2010 meer dan 150 leden 
deelnamen. In de vergadering legde het Bestuur rekening en verantwoording af over het boekjaar 2011. Tevens werd 
de voortgang gemeld van de werkgroep “Beleid en Organisatie” en ontvouwde de initiatiefgroep “Duurzame Samen-
werking” haar plannen. 
 
Ledenraad 
 
De Ledenraad kwam in het boekjaar 2012, 9 keer bijeen. In 2011 waren er 11 bijeenkomsten en in 2010, 10 bijeen-
komsten. De opkomst voor de Ledenraadsvergaderingen was met een gemiddelde van ruim 71% iets lager dan in 
2011 (gemiddeld 76%). 
Naast standaard onderwerpen als de begroting, de meerjarenraming, de Jaarrekening, de aanpassing van de tarieven 
en de huurverhoging besprak de Ledenraad de volgende onderwerpen: 
 
- verkiezingen en tussentijdse verkiezingen; 
- zolderbewoning; 
- royement twee leden-huurders i.v.m. bewonersgedrag; 
- tussentijds aftreden de heer M. van Daalen; 
- mutatieonderhoud en de werkgroep “Mutatie Onderhoud” (WgMO); 
- huurbeleid; 
- oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling; 
- aanpassingen regeling samentelling inkomens; 
- bijdrage “schildpad” in het plantsoen aan de Apollolaan; 
- open brief aan de voorzitter in verband met zijn column in het informatieblad; 
- brief van de medewerkers over optreden bestuurslid. 
 
Bestuur 
 
Het Bestuur vergaderde in het boekjaar 2012, 15 keer (in 2011, 10 keer) in reguliere bestuursvergaderingen. Naast de 
voorbereiding van de onderwerpen voor de Ledenraad werden de gebruikelijke jaarlijks terugkerende zaken bespro-
ken als huurverhoging, vaststelling van de tarieven, Jaarrekening, meerjarenraming en begroting 2013 en bewoners- 
en ledenaangelegenheden. Ook in de Algemene Vergadering kwamen de jaarlijks terugkerende onderwerpen als het 
Jaarverslag en de Jaarrekening aan de orde, maar daarnaast werd ook aandacht besteed aan beleid en organisatie, 
duurzaamheid en een aantal andere onderwerpen: 
 
- het huurbeleid in combinatie met de huisvestingsvergunningsgrens van de gemeente Amsterdam;  
- de planmatige onderhoudsaspecten vooral ten behoeve van de voorgestelde onderhoudswerkzaamheden aan het 

Rode Blok (complex 8);  
- de verkiezingen en tussentijdse verkiezingen;  
- de wijziging van de ledenstop als gevolg van het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling;  
- de regelingen ten aanzien van de samentelling van inkomens;  
- het creëren van een woning in de archiefruimte aan de Roelof Hartstraat 82 IV;  
- het teruggeven van bankgaranties voor leden-bewoners;  
- royement twee leden-bewoners in verband met hun bewonersgedrag;  
- de tweede fase van het BIS project, met name gericht op managementrapportages en de website; 
- opvolgen van adviezen van de Commissie Voorrangs Regeling; 
- de verhuurdersheffing als gevolg van het regeerakkoord; 
- eindrapportage van de werkgroep “Mutatie Onderhoud” (WgMO); 
- reconstructie van het plantsoen aan de Harmoniehof door Evelien Jansen, medewerker van de Hortus; 
- het tussentijds aftreden van de vicevoorzitter de heer M. van Daalen; 
- het tussentijds aftreden van de secretaris de heer R.I.G. Tonkens; 
- de voortgang van de werkgroep “Beleid en Organisatie”. 
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Commissie Voorrangs Regeling (CVR) 
 
De CVR krijgt soms vragen van leden die niet in Amsterdam wonen, maar denken via de VoorangsRegeling met voor-
rang een woning van “Samenwerking” in Amsterdam te kunnen huren. 
Het moge duidelijk zijn dat de VR in deze gevallen niet van toepassing is. Wel worden aanvragen behandeld van le-
den van “Samenwerking” die (veelal) op medische gronden naar een gelijkvloerse benedenwoning dienen te verhui-
zen. De CVR beoordeelt deze aanvragen en draagt kandidaten ter acceptatie of ter afwijzing voor aan het Bestuur. 
Het Bestuur beslist over het advies van de commissie. De CVR kwam in 2012, 5 keer bijeen, waarvan 1 overleg met 
de portefeuillehouder van het Bestuur en de directeur. Tevens werden door de voorzitter en de secretaris van de CVR 
besprekingen gevoerd met de voorzitter, secretaris en penningmeester van het Bestuur, onder andere in verband met 
het eventueel rolstoelgeschikt maken van een woning en de hieraan verbonden kosten. Dit mede in verband met de 
nieuwe regerings- en gemeentelijke voorschriften over woningtoewijzing, die de toepassing van de A-regeling van de 
VR kunnen beïnvloeden. 
Begin 2012 was één aanvraag nog in behandeling. In de loop van het jaar werden zeven nieuwe aanvragen ontvan-
gen, waarvan één aanvraag is vervallen en twee aanvragen eind 2012 nog in behandeling waren. De overige vijf aan-
vragen werden door de Commissie ter acceptatie aan het Bestuur voorgedragen (3 voor de A-regeling en 2 voor de B-
regeling). Deze aanvragen werden door het Bestuur geaccepteerd en in de voorrangslijst opgenomen. 
Op de voorrangslijst stonden begin 2012 (na correctie) nog drie leden. Van de vijf nieuwe leden die aan de voorrangs-
lijst werden toegevoegd kwam er één te vervallen, omdat elders een woning kon worden gehuurd.  
Twee leden werden van de voorrangslijst afgevoerd omdat zij gedurende een periode van twee jaar niet op een wo-
ning hadden ingeschreven. Eind 2012 telde de voorrangslijst derhalve nog vijf leden. 
 
In 2012 werden geen woningen krachtens de Voorrangs Regeling toegewezen. Een unicum sinds de regeling van 
kracht is geworden. 
Eind 2012 waren 35 van de maximaal toegestane 50 woningen op grond van de Voorrangs Regeling verhuurd. 
Ledenraadslid mevrouw M.J. de Hoop bedankte in januari 2012 als lid van de commissie. 
In september 2012 benoemde de Ledenraad de heer T.J. de Geus als lid van de commissie. 
Ondanks het feit dat de secretaris, de heer J. Wattèl, in 2012 aftredend was en formeel niet meer herbenoembaar, 
besloot het Bestuur zijn zittingsperiode met maximaal één jaar te verlengen, mede om in die periode te kunnen zoe-
ken naar een goede opvolger voor de functie van secretaris. In deze periode is de heer J. Wattèl overleden en wel op 
16 maart 2013. Hij heeft gedurende 23 jaar de secretarisfunctie van de Commissie Voorrangs Regeling bekleed 
waarvoor het Bestuur hem zeer veel dank verschuldigd is. 
Voorts zijn lid van de CVR: de heer J. Welgraven, voorzitter, en mevrouw Ph. Klaui en mevrouw A. Theuns, leden. 
 
Toekomst van “Samenwerking”  
 
De oprichters van onze coöperatieve woonvereniging hebben destijds 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. 
De werkgroep “Beleid en Organisatie” is in 2012 bezig geweest met een onderzoek in het kader van de bestuursstruc-
tuur van “Samenwerking” als coöperatieve vereniging. Voor dit doel kwam de werkgroep in 2012, 10 keer bijeen. Op 
30 december 2012 was de definitieve versie van de rapportage van de werkgroep beschikbaar. Het onderwerp was 
een uitvloeisel van het verzoek van de Algemene Vergadering eerst de structuur van de besturing van de vereniging 
te onderzoeken alvorens verder te werken aan de aanpassing van de statuten. Aan de hand van de uitkomsten en de 
voorstellen van deze werkgroep, die aan het Bestuur en de Ledenraad rapporteert, zal het beleid voor de toekomst 
van “Samenwerking” vorm moeten krijgen. We staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in de sector 
volkshuisvesting die een adequaat beleid van de vereniging vragen om “toekomstbestendig” te zijn. Met name de 
financiële positie in combinatie met het feit dat “Samenwerking” geen “toegelaten instelling” is, bepaalt de toekomstige 
mogelijkheden en inzet van (financiële) middelen. Het is daarbij van bijzonder belang in het kader van de besturing 
van de vereniging en de impasse die daarin is ontstaan een juiste structuur te kiezen.  
 
 “Het Nieuwe Huis” 
 
In het verslagjaar zijn de liften in “Het Nieuwe Huis” grondig gerenoveerd naar aanleiding van klachten over het functi-
oneren van deze liften, mede gezien de leeftijd van een aantal specifieke onderdelen zoals de liftmotoren en het be-
sturingssysteem. Door de aard van het gebouw betrof dit een intensieve operatie, die succesvol is uitgevoerd.  
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In november 2012 werd in de fietsenstalling onder “Het Nieuwe Huis”, in het kader van de werkzaamheden die na-
mens ATAL-Medial worden uitgevoerd, asbest aangetroffen als isolatiemateriaal rond de centrale verwarmingsleidin-
gen. Direct na deze constatering is de ruimte afgesloten en is gestart met de werkzaamheden om de aanwezige as-
best te saneren.  
Deze situatie kwam volledig onvoorzien omdat in het verleden schijnbaar bijna alle asbest in “Het Nieuwe Huis” was 
gesaneerd. Volgens de uitgevoerde metingen zijn er overigens in de werkplaats van BVD Tweewielers geen asbest-
vezels in de lucht aangetroffen. 
 
Planmatig onderhoud 
 
Gedurende 2012 zijn aan de hand van de inspecties door en de voorgestelde meerjarenonderhoudsbegroting van 
adviesbureau Draaijer en partners de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 
Houtrotherstel, gevelherstel en schilderwerk ten behoeve van de complexen: 
 
- 02, Frans van Mierisstraat, Jacob Obrechtstraat; 
- 06, Cornelis van der Lindenstraat, Harmoniehof, Reijnier Vinkeleskade, Daniel de Langestraat; 
- 07, Hobbemakade, Gerard Terborgstraat, Cornelis van der Lindenstraat, e.o.; 
- 10, Cornelis van der Lindenstraat en Harmoniehof (villa’s); 
- 17, vervolg van de Joh. M. Coenenstraat, Bronckhorststraat e.o. 

 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek veel meer houtrotherstel noodzakelijk te zijn dan in eerste instan-
tie voorzien. Ook kwam op veel plaatsen een dermate slechte schilderwerk onderlaag (springlaag) aan het licht dat 
het noodzakelijk bleek alle verflagen te verwijderen en een nieuw verfsysteem op te zetten. Tevens bleek veel herstel 
aan de gevels noodzakelijk als gevolg van roestende strijkbalkankers, roestende stalen lateien en door houtrot ernstig 
aangetaste houten lateien. Dit had grote gevolgen voor de duur van de werkzaamheden. Zo moesten als gevolg van 
de extra werkzaamheden de planmatige werkzaamheden aan complex 07, Hobbemakade, Gerard Terborgstraat, 
Cornelis van der Lindenstraat e.o. voor ca. 50% worden doorgeschoven naar 2013. Ook is het door de grote hoeveel-
heid extra werk niet gelukt complex 17, Joh. M. Coenenstraat, Bronckhorststraat, Bartholomeus Ruloffsstraat, in 2012 
geheel afgerond te krijgen. Een (klein) deel van deze werkzaamheden zal in 2013 worden uitgevoerd. 
De voor 2012 geplande werkzaamheden aan het dak en de dakranden van complex 08, het Rode Blok, konden niet 
worden uitgevoerd in verband met noodzakelijk nader onderzoek. Wel zijn de randen beschermd met een net, om het 
naar beneden vallen van eventueel afbrokkelende delen van de dakrand te voorkomen. 
Door deze ontwikkelingen is de begroting voor het planmatig onderhoud in 2012 onderschreden met een bedrag van 
€ 1.028.500. Hierbij dient te worden aangetekend dat als gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden in 2013 
aanzienlijk meer uitgaven worden verwacht dan in eerste instantie begroot. 
 
Inpandige renovatie en mutatieonderhoud van leeggekomen woningen 
 
Om de bewoners zoveel mogelijk te vrijwaren van overlast heeft “Samenwerking” ervoor gekozen het inpandig onder-
houd 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 onder-
scheiden: 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 keu-
ken en 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 doucheruimte. Daarnaast worden veelal geluidsweren-
de plafonds en/of vloeren aangebracht, die de gehorigheid tussen de woningen moeten verminderen en aldus bijdra-
gen aan een verbetering van het leefklimaat.  
De kosten van het verbouwen van woningen bedroegen in het boekjaar gemiddeld € 53.761 (2011: € 52.702) per 
woning, exclusief de aanleg van centrale verwarming en inclusief geluidsisolatie.  
Een deel van het verschil, gemiddeld € 8.842 per woning en in totaal € 265.246 voor geheel 2012, wordt veroorzaakt 
door de uitgangspunten die voor een proefperiode van 2 jaar zijn vastgesteld in de Ledenraadsvergadering van 27 
januari 2011 aan de hand van de “1e rapportage van de werkgroep Mutatieonderhoud”. In het verslagjaar betrof dit 30 
woningen. Bij die woningen waar ook extra kwaliteitswerkzaamheden zijn uitgevoerd wordt de nieuwe huurprijs na 
mutatie vastgesteld op 100% in plaats van 97% van de maximaal redelijke huurprijs volgens het woningwaarderings-
systeem 2010. 
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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. Onderzocht wordt of “Samen-
werking” dit onderdeel in 2013 moet continueren. 
 
Dagelijks onderhoud 
 
De medewerkers van de Technische Dienst voeren het dagelijks onderhoud in beginsel zo veel mogelijk zelf uit. Er 
wordt naar gestreefd eventuele onderhoudsklachten en reparatieverzoeken nog dezelfde dag op te lossen of uit te 
voeren. Uit de KWH meting in 2012 bleek ook in dit verslagjaar weer dat de bewoners dit bijzonder op prijs stellen.  
De werkzaamheden van de medewerkers van de Technische Dienst worden met een rapportcijfer 9,2 beoordeeld, 
tegenover een landelijk gemiddeld rapportcijfer van 8. Voor werkzaamheden van specialistische aard of als de hoe-
veelheid werk de capaciteit van de Technische Dienst te boven gaat, worden derden ingeschakeld. In 2012 zijn 2.583 
(in 2011: 2.756) reparatieverzoeken ontvangen. De medewerkers van de Technische Dienst hebben 1.786 reparatie-
verzoeken zelf opgelost terwijl 797 reparatieverzoeken door externe leveranciers zijn uitgevoerd. Het merendeel van 
deze verzoeken had een installatietechnisch karakter. 
Reparatieverzoeken buiten kantooruren worden aangenomen door de Boodschappendienst. Zij traceren de ernst van 
het verzoek en schakelen zo nodig een aannemer of installateur in om urgente problemen te verhelpen. In 2012 ont-
ving de Boodschappendienst 83 verzoeken. In 2011 waren dit er 87. 
 
Ook in 2012 is er aandacht besteed aan de veiligheidskeuringen. In 2013 zullen deze veiligheidskeuringen in principe 
alleen bij mutatiewoningen worden uitgevoerd. Voor woningen die geen Rijks- of gemeentelijk monument zijn wordt 
tevens een energielabel vastgesteld, dit vooruitlopend op de wettelijke regelingen die in voorbereiding zijn. 
 
Individuele woningaanpassingen  
 
Bewoners die door ouderdom of een handicap een woning van “Samenwerking” zouden moeten verlaten, kunnen 
vaak langer in hun huis blijven wonen als speciale voorzieningen hen daartoe in staat stellen. “Samenwerking” werkt 
zoveel mogelijk mee aan het aanbrengen van dergelijke voorzieningen. Soms echter passen de te treffen maatrege-
len niet in het beleid van “Samenwerking”, bijvoorbeeld trapliften in gemeenschappelijke trappenhuizen die het mo-
numentale karakter aantasten en de overige bewoners overlast bezorgen. In dit soort gevallen kan soms de Voor-
rangs Regeling uitkomst bieden. Het Bestuur blijft alles in het werk stellen om passende oplossingen te vinden.  
Ingrijpende voorzieningen worden gesubsidieerd door de Dienst Zorg en Samenleven vanuit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), en geadviseerd/behandeld door “de MO zaak”. Deze dienst zorgt tevens voor de uitvoering 
van de voorzieningen. “Samenwerking” heeft in overleg met de genoemde dienst in het verslagjaar 2012 toestemming 
verleend voor enkele aanpassingen, vooral in badkamers, bij toegangsdeuren van woningen en in het trappenhuis.  
 
Werkgroep Mutatieonderhoud 
 
Begin januari 2012 verscheen de vervolgrapportage “Mutatieonderhoud met beleid” van de werkgroep “Mutatieonder-
houd” (WgMO). Hierin werd aandacht besteed aan de onderwerpen duurzaamheid, zolderbewoning, dakterrassen, 
boodschappenliften en schoorstenen/schouwen. Tevens werden op basis van voortschrijdend inzicht enkele uit-
gangspunten aangepast, zoals een verlaagde douchevloer in benedenwoningen. Met het verschijnen van deze rap-
portage heeft de WgMO haar oorspronkelijke opdracht afgerond, e.e.a. tot grote tevredenheid van de Ledenraad. De 
werkgroep toonde zich graag bereid het door haar geadviseerde en door Bestuur en Ledenraad voor een periode van 
twee jaar overgenomen beleid te evalueren. Daarnaast gaf de werkgroep aan ook de door haar voorgestelde en door 
de Ledenraad overgenomen pilot zolderbewoning te willen monitoren. De oorspronkelijk voorgestelde locatie werd 
echter door Bestuur en Ledenraad minder geschikt bevonden. Tot op heden is nog geen nieuwe locatie vastgesteld. 
De werkgroep WgMO heeft in 2012, 5 keer vergaderd. In mei 2012 heeft de voorzitter van de werkgroep zijn werk-
zaamheden beëindigd.  
Over de uitvoering van de evaluatie ontstonden verschillen van inzicht tussen de werkgroep en het Bestuur. Als ge-
volg daarvan heeft de werkgroep in augustus 2012 haar werkzaamheden opgeschort. Op aandringen van de Leden-
raad is in november 2012 een verzoek uitgegaan naar de leden van de werkgroep om de evaluatie alsnog uit te voe-
ren. Het antwoord van de werkgroep op dit verzoek was eind 2012 nog in beraad.  
De werkgroep WgMO bestond uit de heer A.G.M. Braam, de heer A.C. Hagenaars (voorzitter), mevrouw. M.M. Jans-
sen-Verhoeven, mevrouw G. de Kok en mevrouw Ch. van Rutte-de Ruyter. Het Bestuur is de werkgroep veel dank 
verschuldigd voor al het werk dat zij heeft verricht.  
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Werkgroep groenvoorzieningen 
 
Deze werkgroep bestond in 2012 uit mevrouw S. Dalderup, mevrouw R. Tolsma en de heer R.I.G. Tonkens (later 
opgevolgd door de heer Th.B. Trautwein). De werkgroep verstrekte in het verslagjaar op ad hoc basis adviezen over 
het snoeien of verwijderen van enige beeldbepalende bomen zoals voorgesteld door de boomspecialist van “Samen-
werking” en over achterstallig onderhoud van tuinen bij mutatiewoningen. Met name de uitgevoerde werkzaamheden 
in de tuin bij de woning aan de Jacob Obrechtstraat 82 hs leverde veel discussie op. De werkgroep bracht tevens 
advies uit over een door de boomspecialist op verzoek van de Ledenraad opgestelde lijst van bomen die wel of niet 
geschikt zijn voor binnentuinen. Deze adviezen zijn in het verslagjaar niet aan behandeling toegekomen. 
 
Reconstructie plantsoen Harmoniehof 
 
“Samenwerking” kreeg in 2012 het aanbod tot detachering van een van de medewerkers van de Hortus, Evelien Jan-
sen, die na uitgebreid onderzoek samen met vrijwilligers uit de vereniging, het plantsoen aan de Harmoniehof geheel 
heeft gereconstrueerd naar de situatie zoals die ooit bedoeld was. Het Stadsdeel Zuid heeft de kosten van de afval-
verwijdering en de aanschaf van het plantgoed voor haar rekening genomen. In 2013 zal rondom het plantsoen door 
het Stadsdeel Zuid nog een nieuw hek worden aangebracht. Verder is door het Stadsdeel Zuid extra subsidie ver-
strekt in het kader van “buurtinitiatief” waardoor Evelien Jansen langer kon doorgaan met haar werkzaamheden. Haar 
medewerking tot eind augustus 2012 vond plaats in de vorm van een kosteloze detachering. Daarna werd dit gefinan-
cierd uit de subsidie van het Stadsdeel Zuid. Op de omslag van dit Jaarverslag zijn foto’s te zien van het gereconstru-
eerde plantsoen. 
 
Statutencommissie 
 
De in 2009 opnieuw ingestelde Statutencommissie heeft haar werkzaamheden inzake het opschonen van de vigeren-
de statuten ook in 2012 niet kunnen vervolgen en afronden. Totdat er duidelijkheid is over de aspecten beleid en or-
ganisatie, kan de Statutencommissie feitelijk geen werkzaamheden uitvoeren. De Ledenraad heeft besloten de com-
missie van drie naar vijf zetels uit te breiden. De Statutencommissie bestaat per 31 december 2012 uit de heer D.J.C. 
van Dorth tot Medler, de heer A.J. Heerma van Voss en de heer G. de Vries. De directeur is q.q. lid van de commis-
sie. Er zijn thans nog 2 vacatures. 
 
Beroepsadviescommissie 
 
Naar aanleiding van een specifiek beroep op de Ledenraad naar aanleiding van een besluit van het Bestuur, is binnen 
de Ledenraad een Beroepsadviescommissie ingesteld. Deze commissie stelt een advies op voor de behandeling van 
beroepen in de Ledenraad. Op 31 december 2012 bestond deze commissie uit de heer A.J. Heerma van Voss, de 
heer D.C. Ottevangers en mevrouw T.C.M. Winkels. De Beroepsadviescommissie heeft zich sinds haar instelling in 
drie specifieke beroepszaken verdiept en de Ledenraad hierover geadviseerd. Hieronder viel ook de kwestie over het 
royement van twee leden-bewoners van de vereniging. 
 
Informatisering 
 
In 2012 is de tweede fase van het BIS project uitgevoerd. In 2011 was het oude bedrijfsinformatiesysteem WocasX al 
geconverteerd naar het nieuwe ViewPoint van leverancier Itris. De tweede fase van dit project omvatte het opzetten 
van een nieuwe interactieve website en het inrichten van een managementinformatiesysteem. Dankzij de nieuwe in-
teractieve website is het nu weer mogelijk rechtstreeks via de website in te schrijven op vrijgekomen woningen. Te-
vens kunnen de leden hun eigen gegevens beheren en via de website een verscheidenheid aan verenigingsinformatie 
ophalen. Voor de leden-bewoners is het mogelijk de gegevens van de door hen gehuurde woning in te zien, en be-
stuurs- en ledenraadsleden hebben via de website de beschikking over relevante vergaderstukken. De tweede fase 
van dit project is eind september 2012, binnen de daarvoor gestelde grenzen in tijd en budget, afgerond. 
  
Duurzaamheid 
 
Het aspect duurzaamheid is door de werkgroep “Mutatieonderhoud” in haar rapportage opgenomen op basis van een 
onderzoek door bureau DWA uit Bodegraven dat speciaal was toegesneden op het bezit van “Samenwerking”. 
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Uit deze rapportage is 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 werk-
groep “Mutatieonderhoud” van 2 januari 2012.  
Door een aantal leden van “Samenwerking” is vervolgens een initiatiefgroep “Duurzame Samenwerking” opgericht die 
in oktober 2012 een concept rapportage met een aantal concrete voorstellen heeft afgeleverd. Deze rapportage was 
eind 2012 nog niet in het Bestuur besproken, maar krijgt een vervolg in 2013. 
 
Communicatie 
 
De redactiecommissie heeft het informatieblad van “Samenwerking” in 2012 als verenigingsblad in een nieuw jasje 
gestoken. Het blad heeft een ander (tabloid) formaat èn een nieuwe naam gekregen: “Samen”. Ook kreeg het blad 
een vernieuwde indeling en uitstraling. Veel leden hebben positief gereageerd op deze veranderingen. Hoewel het de 
bedoeling was dit nieuwe verenigingsblad in 2012 drie keer te laten verschijnen is het bij twee nummers gebleven. Dit 
had te maken met de publicatie van de uitkomst van de tussentijdse bestuurverkiezingen die pas op 19 december 
2012 bekend werd. Op dat moment was het niet meer mogelijk nog een decembernummer van “Samen” uit te bren-
gen. De inhoud bestond met name uit: 

 
- informatie over het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling en de uitwerking hiervan voor een aantal rege-

lingen; 
- een estafette column; 
- interview met een nieuwe bewoner; 
- mededelingen uit het kantoor; 
- mededelingen van het Bestuur; 
- reconstructie van het plantsoen aan de Harmoniehof. 
 
Huurbeleid 
 
In 2012 werd een huursomstijging van 2,6% gerealiseerd. Per 1 juli 2012 bedroeg de huurverhoging 2,3%. In de 
daaraan voorafgaande vijf jaren bedroegen de huurverhogingen respectievelijk: 1,1% (2007), 1,6% (2008), 2,5% 
(2009), 1,2% (2010) en 1,3% (2011). 
Naast de jaarlijkse huurverhoging ontstaan voor “Samenwerking” extra huuropbrengsten wanneer de (soms nog zeer 
lage) huren bij mutaties worden opgetrokken naar het op dat moment bij “Samenwerking” gangbare niveau, de zoge-
naamde “harmonisatie ineens”. Daarbij worden de huren na mutatie opgetrokken naar 97% van het maximaal redelij-
ke huurniveau, in overeenstemming met het woningwaarderingssysteem 2010. Voor woningen die bij mutatie worden 
gerenoveerd aan de hand van de uitgangspunten uit de “1e rapportage werkgroep Mutatieonderhoud”, wordt bij nieu-
we verhuur 100% van het maximaal redelijke huurniveau uit het woningwaarderingssysteem in rekening gebracht. 
Ook het aanbrengen van Cv-installaties in woningen waar deze nog niet aanwezig zijn en het plaatsen van Hr-ketels 
ter vervanging van bestaande Cv-ketels zorgen voor een opwaartse bijstelling van de totale huursom.  
In verband met de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting, is in 2012 besloten de huurprijzen 
van woningen die na mutatie worden verhuurd, in ieder geval op te trekken tot een bedrag dat boven de liberalisatie-
grens ligt. Tevens wordt er naar gestreefd de woningen op minimaal 143 woningwaarderingspunten te brengen om vrij 
te kunnen blijven toewijzen aan leden van “Samenwerking” zonder huisvestingsvergunning van de gemeente Amster-
dam. Indien noodzakelijk zal daarvoor een deel van de 25 “schaarstepunten” worden gebruikt. 
 
Een overzicht van de maandhuren op de balansdatum is weergegeven in de volgende grafiek.  
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Overzicht netto maandhuren per 31 december 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huurachterstanden 
 
“Samenwerking” wordt op bescheiden schaal geconfronteerd met huurachterstanden. Deze worden doorgaans binnen 
afzienbare tijd ingelopen door een actieve benadering van de huurders door de medewerkers van het verenigingsbu-
reau. De laatste keer dat er binnen het bezit van “Samenwerking” daadwerkelijk een ontruiming wegens huurachter-
stand moest worden uitgevoerd was in het jaar 1990. In het verslagjaar 2012 is één ontruimingsvonnis voor een wo-
ning door de kantonrechter betekend. De betreffende bewoner heeft echter door bemiddeling van enkele bestuursle-
den de huurachterstand inclusief de buitengerechtelijke incassokosten tijdig aan “Samenwerking” kunnen voldoen.  
Voor één van de winkels is eveneens een ontruimingsvonnis uitgesproken. Echter, voor de daadwerkelijke ontruiming, 
heeft de betreffende huurder zelf de winkelruimte leeggeruimd en de sleutels ingeleverd. In zijn algemeenheid is waar 
te nemen dat in 2012 door de economische situatie meer huurachterstanden en terugboekingen van de automatische 
incasso van huurbetalingen zijn geregistreerd. 
 
Verhuur van woningen  
 
In het verslagjaar heeft de coöperatie 32 woningen opnieuw verhuurd (voorgaande boekjaar: 43), waarvan aan leden-
huurders 13 (voorgaande boekjaar: 12) en aan leden-niet-huurders 19 (voorgaande boekjaar: 31). Het totaal aantal 
inschrijvingen op deze woningen was in het verslagjaar 1239 (voorgaande boekjaar: 1207, boekjaar 2010: 1960). Een 
groot aantal woningzoekenden schreef meerdere keren in op verschillende woningen. Voor de woning met de meeste 
belangstelling ontvingen wij 102 inschrijvingen (voorgaande boekjaar: 61, boekjaar 2010: 118) en voor de woning met 
de minste belangstelling 13 inschrijvingen (voorgaande boekjaar: 1, boekjaar 2010: 15). Het aantal weigeringen in 
2012 bedroeg 31. Dit is het totale aantal van inschrijvers die, na aanbieding van de woning op grond van het laagste 
lidnummer, 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) was in het 
verslagjaar 3,61% (voorgaande boekjaar: 4,85%, boekjaar 2010: 5,4%).  
 
Na mutatieonderhoud worden de woningen verhuurd tegen 97% van de “maximaal redelijke huur”, volgens het Wo-
ning 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 en waarbij alle uitgangspunten uit de “1e rapportage werkgroep Muta-
tieonderhoud” zijn uitgevoerd, voor 100% van de maximaal redelijke huurprijs worden verhuurd gedurende de proef-
periode van 2 jaar waarin deze uitgangspunten worden gehanteerd.  
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Het gelijk trekken van de huisvestingsvergunningsgrens van de gemeente Amsterdam met de huurliberalisatiegrens 
leidde tot een discussie over de vraag of bij de toewijzing van een woning het netto huurbedrag geldend is of het aan-
tal woningwaarderingspunten zou gelden.  
Bij navraag antwoordde de afdeling handhaving van de “Dienst Wonen Zorg en Samenleving” van de gemeente Am-
sterdam dat deze dienst uitgaat van het aantal woningwaarderingspunten dat bij de woning hoort. Indien dit aantal 
gelijk of hoger is dan 143 punten, mag “Samenwerking” de woning zelf blijven toewijzen zonder huisvestingsvergun-
ning van de gemeente. Indien nodig zal “Samenwerking” gebruik maken van een deel van de 25 schaarstepunten, om 
de grens van 143 punten te bereiken. 
 
“Samenwerking” handhaaft een actief beleid gericht op het tegengaan van ongeoorloofd woninggebruik en/of illegale 
bewoning. In dit kader wordt bij de verhuur van een woning door de huurder een document ondertekend, waarin deze 
verklaart zich binnen zes maanden na de huuringangsdatum te zullen laten inschrijven op het betreffende adres in de 
gemeentelijke basisadministratie en het gehuurde pand daadwerkelijk te zullen betrekken. In incidentele gevallen 
wordt concreet actie ondernomen om illegale bewoning tegen te gaan. In 2012 waren er twee situaties waaraan in dit 
verband aandacht is besteed. Hoewel de huurders volgens de Gemeentelijke Basisadministratie wel op het betreffen-
de adres waren ingeschreven, bleek dat de woning alleen werd bewoond door kinderen van deze huurders. Door 
gesprekken met de betreffende leden-huurders is deze ongewenste situatie gedurende het jaar beëindigd. Meldingen 
van mogelijk oneigenlijk of illegaal gebruik van woningen van “Samenwerking” worden altijd serieus onderzocht. 
 
De onderstaande grafiek illustreert de mutaties in de boekjaren 2003 tot en met 2012. 
 

 
 
Van de (opnieuw) verhuurde woningen in 2012 was 25% (voorgaande jaar: 23,26%) een begane grondwoning, 21,9% 
(voorgaande jaar: 25,58%) een bovenwoning of eerste etagewoning, 31,3% (voorgaande jaar: 25,58%) een tweede 
etagewoning en 21,9% (voorgaande jaar: 25,58%) een woning gelegen op de derde, vierde of vijfde etage. 
 
In totaal is in het verslagjaar de huur van 38 woningen opgezegd. Daarvan zijn 19 huurders intern verhuisd (in 2011:  
12 huurders). Per einde verslagjaar waren 16 woningen nog in verbouwing of leeg, waaronder 3 kleine appartementen 
aan de Beethovenstraat om strategische redenen. Dit heeft te maken met het voornemen van “Samenwerking” om de 
in het verleden gesplitste appartementen weer samen te voegen tot een groot appartement. In het voorgaande ver-
slagjaar waren dat er 6 inclusief 1 klein appartement aan de Beethovenstraat om eveneens strategische redenen.  
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Uit onderzoek is gebleken dat de huuropzeggingen gedurende de verslagperiode in 11 gevallen (28,95%, in 2011: 
18,8%) het gevolg waren van overlijden van de huurder. In 8 gevallen (21,05%, in 2011: 21,8%) vertrokken de bewo-
ners om gezondheidsredenen, 3 huurders vonden de woning te klein (7,89%, in 2011: 3,1%), 4 huurders (10,53%, in 
2011: 25%) vonden de woning te hoog gelegen en 2 huurders (5,26%, in 2011: 9,4%) vertrokken naar een koopwo-
ning. Van de resterende 8 woningen (21,05%, in 2011: 21,9%) was de huuropzegging het gevolg van diverse andere 
redenen, of wilden de vertrekkende bewoners geen reden van verhuizing opgeven.  
In het verslagjaar waren er 2 beëindigingen wegens oneigenlijke bewoning (5,26%, in 2011: 0%). In de navolgende 
grafiek worden deze gegevens gevisualiseerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het feitelijke aantal actief woningzoekende leden is niet bekend. Wel zien we dat in het boekjaar het aantal schriftelij-
ke woningaanbiedingen is afgenomen tot ca. 425 (in 2011: ca. 470). Deze leden ontvangen nog de papieren woning-
aanbiedingen tegen betaling van de abonnementskosten. Verder hebben alle leden de mogelijkheid de website te 
raadplegen en zich daar in te schrijven. Deze mogelijkheid is gratis. Al meer dan 2500 leden hebben toegang tot het 
besloten gedeelte van de website waar ook de woningaanbiedingen worden gepubliceerd. Via de website kan men 
een wachtwoord aanvragen voor het bezoeken van het besloten ledengedeelte. Van deze mogelijkheid is na het ge-
reed komen van de nieuwe website veelvuldig gebruik gemaakt. Het is van belang de inschrijvingen via de website bij 
te houden om een beeld te krijgen van de belangstelling en daarmee een indicatie van het aantal actief woningzoe-
kenden. Informatie over het aantal inschrijvingen op de woningen is aan het begin van deze paragraaf en in het toe-
wijzingsoverzicht vermeld. 
 
Bedrijfsruimten 
 
Zoals al in eerdere jaarverslagen vermeld is de ruimte van het voormalige postkantoor aan de Gerard Terborgstraat 
verhuurd aan ATAL-Medial voor de vestiging van een gezondheidscentrum. De verbouwingswerkzaamheden zijn nog 
in volle gang. De oplevering is gepland voor medio 2013.  
 
In 2012 is ook een van de winkels aan de Roelof Hartstraat leeg gekomen. Inmiddels is er een nieuwe huurder voor 
het pand: Apivita, die biologisch verantwoorde huidverzorgings- en gezondheidsproducten gaat verkopen. Deze win-
kel heeft in het voorjaar 2013 haar deuren geopend. Apivita vormt een mooie aanvulling op het assortiment en zal ook 
het aanzien van de winkelstrip in zijn geheel verbeteren.  
Het is overigens voor de winkeliers niet eenvoudig gebleken om het financiële hoofd boven water te houden. In 2012 
is twee maal een verzoek tot huurverlaging ingediend, die door het Bestuur zijn gehonoreerd. 
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Redenen van huuropzeggingen 2012

Overlijden 11 won (28,95%%)

Gezondheid 8 won (21,05%)

Woning te klein 3 won (7,9%)

Woning te hoog gelegen 4 won 
(10.53%)

Koopwoning 2 won (5,26%)

Onterechte bewoning 2 won. (5,26%)

Overige redenen 8 won (21,05%)
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Overige aangelegenheden  
 
Exploitatieresultaat 
 
Algemeen 
 
Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat na vennootschapsbelasting van € 729.500. Daardoor is het 
mogelijk dit jaar aan de leden rente uit te keren met het gebruikelijke percentage van 4,5. Het restant zal worden toe-
gevoegd aan de reserves. 
 
Ook in 2012 zijn het fiscale- en commerciële jaarverslag gelijk.  
 
Vergelijking exploitatieresultaat met voorgaande jaren  
Het resultaat na vennootschapsbelasting bedroeg dit jaar € 729.500. In 2011 was dit bedrag € 1.311.500 en in 2010  
€ 1.391.200. De uitkomst van dit boekjaar ligt ca. € 28.200 lager dan de begroting voor 2012 aangaf.  
 
Een vergelijking van de exploitatiekosten over de boekjaren 2008 tot en met 2012 geeft - uitgesplitst over vier aspec-
ten - het volgende beeld: 
 
 

 
 
 
 

  
 

De salarissen zijn aangepast volgens de 
loonindexatie. De salariskosten voor de 
projectleider BIS zijn bij het totale BIS pro-
ject in de boekhouding geactiveerd en ko-
men in 2012 niet ten laste van de post per-
soneelskosten. Ten opzichte van de kosten 
van het voorgaande jaar zijn de personeels-
kosten in het boekjaar 2012 per saldo iets 
gestegen. 

In 2012 is de bestaande afschrijvingsmethodiek 
gecontinueerd. 
Afschrijvingskosten betreffen: CV-ketels, 
geactiveerde kosten renovatie bij mutatie en 
bijzondere projecten zoals de liftinbouw aan de 
Roelof Hartstraat 82-84 en het automatiseringssys-
teem.  Omdat de WOZ waarde van de woningen aan 
de Beethovenstraat lager is dan de boekwaarde is 
hierop in 2012 afgeschreven. 
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Solvabiliteit 
 
De solvabiliteit geeft het eigen vermogen weer in verhouding tot het totale vermogen. De solvabiliteit van “Samenwer-
king” handhaaft zich op een hoog niveau, waardoor de coöperatie ruimschoots aan haar financiële verplichtingen kan 
voldoen. Aangezien “Samenwerking”, in tegenstelling tot corporaties, in geval van financiële problemen niet kan te-
rugvallen op een waarborgfonds, acht 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 bedrag ruimschoots voldoende. 
Het Bestuur streeft er naar de komende jaren ten minste een dusdanig resultaat te behalen dat aan de jaarlijkse ren-
te-uitkering kan worden voldaan en tevens een bedrag aan de reserves kan worden toegevoegd 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, maar die ontwikkeling wordt wel beïnvloed door 
de hogere dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud. Haar overwegingen daarbij zijn:  
 
1. de overstap naar een Jaarrekening op fiscale basis gecombineerd met de beperking van de fiscale afschrijvings-

mogelijkheden heeft al eerder een cosmetische verhoging van de winst ten gevolge gehad; 
2. op langere termijn staan “Samenwerking” vier veranderingen in de exploitatie te wachten die een ingrijpende ver-

slechtering 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; 
d. de te verwachten uitkomsten uit het regeerakkoord, waaronder de verhuurderheffing. 

De onderhoudskosten zijn per saldo gestegen. Deze 
stijging resulteert uit lagere kosten voor 
mutatieonderhoud enerzijds en hogere kosten voor 
dagelijks- en planmatig onderhoud anderzijds. Dit 
laatste omdat er een €  800.000 hogere dotatie aan 
de voorziening planmatig onderhoud is uitgevoerd, 
conform de afspraken met de Belastingdienst. 
Daarnaast is de onvoorziene uitgave voor de as-
bestsanering in de fietsenstalling van Het Nieuwe 
Huis ten laste van deze onderhoudskosten geko-
men. 

Onder de overige bedrijfskosten zijn begrepen de 
algemene beheer- en administratiekosten (exclusief 
de salariskosten), onroerende zaakbelasting, riool-
recht, watergelden en overige kosten. Deze kosten 
zijn in 2012 per saldo iets gedaald, omdat  o.a. de 
advies- en automatiseringskosten lager uitvielen. 
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Vooruitblik 
 
De komende jaren blijven in het teken staan van belangrijke projecten. Het mutatieonderhoud zal veel aandacht blij-
ven vragen, zeker nadat de uitgangspunten hiervoor door de betrokken werkgroep zijn voorgesteld en door de Leden-
raad geaccordeerd. Het is de vraag of het binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging mogelijk zal blijven 
door te gaan met deze hoogwaardige renovaties van de woningen.  
Daarnaast staat een aantal groot onderhoudswerkzaamheden op stapel waaronder het vervangen van de dakranden 
van het Rode Blok. Tijdens het onderzoek hiernaar is ook gekeken naar de vervanging van de dakbedekkingen en 
welke duurzame aspecten, zoals zonnecollectoren, daarin meegenomen kunnen worden. Verder onderzoek zal uitwij-
zen welke mogelijkheden er zijn in het kader van het aspect duurzaamheid. De initiatiefgroep “Duurzame Samenwer-
king” heeft voor dit doel een basisdocument opgeleverd. Dit zal in 2013 een vervolg krijgen in een pilot op het gebied 
van zonne-energie. 
In 2012 hebben zich enkele tegenvallers voorgedaan bij het uitvoeren van het planmatig onderhoud. Met name werd 
een aanzienlijke hoeveelheid houtrot waargenomen en hersteld. Verder bleek dat op veel plaatsen gevelherstel nood-
zakelijk is door roestende ankers en roestende stalen lateien. 
Dit alles zal in de toekomst nauwkeurig moeten worden gevolgd om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het bezit 
van “Samenwerking” op een goed niveau kan blijven, 
In 2013 worden de eerste uitkomsten verwacht van de werkgroep “Beleid en Organisatie”. Deze werkgroep is inge-
steld om te bepalen of en op welke wijze de bestuurlijke invulling van “Samenwerking” dient te worden aangepast en 
welke consequenties dit heeft voor de statuten. Daarbij speelt ook de na 25 februari 2013 ontstane bestuurssituatie 
een rol. Bepaald zal moeten worden op welke wijze een en ander in de toekomst gestalte dient te krijgen. 
 
Het huurbeleid blijft een belangrijk onderwerp. “Samenwerking wordt geconfronteerd met ontwikkelingen en (voorge-
nomen) kabinetsmaatregelen voor de huursector. Deze ontwikkelingen betreffen onder meer: 
 

1. De wet verhuurderheffing. Deze wet geldt voor alle verhuurders met meer dan 10 huurwoningen. De heffing loopt   
naar verwachting voor de gehele sector op naar € 1,7 miljard in 2017; 

2. Een verruiming van het huurbeleid. In 2013 is de verruiming van het huurbeleid voor 2013 door de Eerste Kamer 
goedgekeurd. De basis voor de huurprijs blijft het Woning Waarderings Systeem met een toegestane huurverho-
ging boven inflatie gebaseerd op het inkomen van de huurder; 

3. Prijsdalingen op de vastgoedmarkt. 
 
Gezien de solide financiële positie van “Samenwerking” en de conservatieve waardering van het bezit verwacht “Sa-
menwerking” aan de verwachte heffingen –voor zover bekend op de verslagdatum–  te kunnen voldoen zonder we-
zenlijke aanpassingen in de bedrijfsvoering.  
Wel zal het huurbeleid op onderdelen worden aangepast. De ontwikkelingen op dit onderdeel worden nauwgezet ge-
volgd.  De voorgestelde verhuurderheffing heeft namelijk direct invloed op de financiële positie van “Samenwerking”. 

 
In 2012 is besloten bij nieuwe verhuur de woningen te verhuren op een zodanig huurniveau dat de huurprijzen zich 
boven de liberalisatiegrens bevinden voor wat betreft een mogelijke verhuurderheffing. Hierdoor zullen de woningen 
worden aangeboden boven de 143 woningwaarderingspunten om deze te kunnen blijven verhuren aan de leden van 
“Samenwerking” zonder huisvestingsvergunning van de gemeente Amsterdam. In 2013 zal verder beleid ontwikkeld 
dienen te worden zodra bekend is welke overheidsmaatregelen met betrekking tot de volkshuisvesting van kracht 
worden. 
 
De funderingen van de complexen worden onderzocht en gemonitord. “Samenwerking” houdt er rekening mee, dat in 
de toekomst funderingsvervanging noodzakelijk zal zijn. Een aanzienlijke operatie, zowel qua kosten als wat betreft 
overlast voor - vooral - begane grondbewoners. In de voorziening voor planmatig onderhoud is ten behoeve van 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 funde-
ringen verwacht. 
 
De bestuurlijke situatie binnen “Samenwerking” vraagt bijzondere aandacht. Een bestuurscrisis zoals die na 10 januari 
2013 is ontstaan en het daaropvolgende ingrijpen van de Ledenraad met een schorsing van het voltallige Bestuur is 
binnen “Samenwerking” nog niet eerder voorgekomen. Met de collectieve schorsing van het zittende Bestuur en het 
aanstellen van een interim Bestuur heeft de Ledenraad getracht de vereniging weer in kalmer vaarwater te brengen.  
Het interim Bestuur heeft als taakstelling zorg te dragen voor de continuïteit van het staande beleid en beheer en 
daarnaast de komende bestuursverkiezingen voor te bereiden.  
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Een commissie uit de Ledenraad onderzoekt momenteel wie van de geschorste bestuursleden qua inzet en compe-
tenties verantwoord binnen een collegiaal Bestuur verder kunnen en willen functioneren. De commissie zal vervolgens 
de Ledenraad adviseren welke bestuursleden wel of niet in aanmerking komen voor opheffing van de schorsing dan 
wel ontslag. 
Zo spoedig als mogelijk zal een overdracht plaatsvinden van het interim Bestuur naar een door de leden gekozen 
collegiaal optredend Bestuur. In het komende jaar zal de invulling van de besturing verder worden verbeterd aan de 
hand van de voorstellen van de commissies “Beleid en Organisatie” en “Besturing Samenwerking”. 
 
Vennootschapsbelasting 
 
Over de jaren tot en met 2011 heeft de Belastingdienst definitieve aanslagen opgelegd op basis van de afgesloten 
vaststellingsovereenkomst (VSO). In 2012 is met de Belastingdienst een afspraak gemaakt over de dotatie voor de 
voorziening planmatig onderhoud voor de jaren 2012 tot en met 2014. In deze jaren mag een dotatie van € 2.100.000 
aan de voorziening worden toegevoegd. In 2014 zal nader overleg plaats vinden met de Belastingdienst over de 
hoogte van de dotaties aan de voorziening voor de jaren 2015 en 2016. “Samenwerking” blijft de nog van toepassing 
zijnde punten uit de bestaande VSO naar letter en geest toepassen.  
Het Bestuur heeft besloten het toegestane bedrag van € 2.100.000 toe te voegen aan deze voorziening indien en 
zolang het resultaat van de vereniging positief is. 
 
Tot besluit 
 
Terugkijkend op het verslagjaar 2012 constateert het Bestuur a.i. dat ook in dit afgelopen jaar de discussies binnen de 
vereniging de interne verhoudingen sterk onder druk hebben gezet. Met inzet van velen is “Samenwerking” nu op weg 
naar meer rust, maar dit zal zeker nog enige tijd vergen. 
Van groot belang is dat onze uitvoeringsorganisatie in deze woelige tijden goed is blijven functioneren. Mede daardoor 
hebben de ontwikkelingen de stabiliteit en de continuïteit van de vereniging "Samenwerking" niet in gevaar gebracht. 
Er is op een aantal terreinen voortgang geboekt en er is sprake van een gezond financieel resultaat. Ook de dienst-
verlening aan de hurende leden is op het hoge peil gebleven dat we binnen “Samenwerking” gewend zijn. Het Be-
stuur wil de medewerkers en de directeur dan ook hartelijk danken voor hun doorgaande grote inzet in 2012. 
 
 
 
Amsterdam, 13 mei 2013 
 
Het Bestuur a.i.: 
 
T.J. de Geus, 
D.C. Ottevangers
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JAARREKENING 2012 
 
   BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na bestemming resultaat) 
 

ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011
€ €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 310.000         211.000         

Materiële vaste activa 25.461.400    25.547.400    

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 1.300            1.300            

Vorderingen en overlopende activa 174.800         138.700         

Liquide middelen 5.696.600      5.705.400      

TOTAAL ACTIVA 31.644.100    31.603.800    

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal 3.494.300      3.431.400      

Statutaire reserve 1.721.800      1.648.800      

Overige reserves 14.670.200    14.173.600    
19.886.300    19.253.800    

VOORZIENINGEN 10.630.700    10.918.800    

LANGLOPENDE SCHULDEN -                   -                   

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 1.127.100      1.431.200      

TOTAAL PASSIVA 31.644.100    31.603.800    
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WINST- EN VERLIESREKENING 
OVER 2012 

 
 
 

 
  

Huren en overige bedrijfsbaten 8.006.000     7.821.400     

Totaal bedrijfsopbrengsten 8.006.000    7.821.400 

Salarissen 500.700       494.800       
Sociale lasten (incl. VUT premie) 70.200         72.300         
Pensioenlasten 69.200         75.300         
Afschrijving op vaste activa 1.157.000     877.500       
Onderhoudskosten 3.975.900     3.215.000     
Overige bedrijfskosten 1.424.800     1.471.200     
Totaal bedrijfslasten 7.197.800    6.206.100 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 808.200       1.615.300 
Financiële baten en lasten 119.800       86.400      

Resultaat voor vennootschapsbelasting 928.000       1.701.700 

Vennootschapsbelasting 198.500-       390.200-    

Resultaat na vennootschapsbelasting 729.500       1.311.500 

1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12
€ €

2012 2011
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 
1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2012 
 
 
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. 
 
De voorheen opgenomen staat van herkomst en besteding van middelen maakt conform de Richtlijnen 
geen deel meer uit van de jaarstukken. 
 
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 2011. Deze activeringen bestaan uit projectkosten en consultancykosten. 
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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 
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 her berekend 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. 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
De cijfers over 2011 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken. 
 
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. 
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TOELICHTING (vervolg) 
 
BALANS PER  31 DECEMBER  2012 
 
VASTE ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa  ICT 
 
Stand per 31 december 2011 
Aanschaffingskosten   211.000 
Afschrijvingen   - 
 
Boekwaarde   211.000 
 
Mutaties: 
Investeringen   156.900 
Afschrijvingen   57.900 
 
Saldo mutaties   99.000 
 
Stand per 31 december 2012 
Aanschaffingskosten   367.900 
Afschrijvingen   57.900 
 
Boekwaarde   310.000 
 
 
Materiële vaste activa Gebouwen 

en grond
Inpandige 

verbouwingen
Conversie en 

afkoop 
erfpacht

Installaties, 
lift en 

overige 
bedrijfsmid-

delen

Totaal

€ € € € €

Stand per 31 december 2011
Aanschaffingskosten 16.476.700 9.514.200    10.406.500 3.432.600   39.830.000      
Afschrijvingen 3.046.700   4.642.600    4.767.300   1.826.000   14.282.600      

Boekwaarde 13.430.000 4.871.600    5.639.200   1.606.600   25.547.400      

Mutaties:
Investeringen -                623.600       -                389.500      1.013.100        
Correcties investeringen -                87.400-         -                87.400       -                     
Afschrijvingen 174.500      443.800       211.100      269.700      1.099.100        
Correcties afschrijvingen -                34.900-         -                34.900       -                     

Saldo mutaties 174.500-      127.300       211.100-      172.300      86.000-             

Stand per 31 december 2012
Aanschaffingskosten 16.476.700 10.050.400  10.406.500 3.909.500   40.843.100      
Afschrijvingen 3.221.200   5.051.500    4.978.400   2.130.600   15.381.700      

Boekwaarde 13.255.500 4.998.900    5.428.100   1.778.900   25.461.400      

In 2012 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 2013 bedraagt ca € 418 miljoen (per 1 januari 2012 € 437 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:
31-12-2012 31-12-2011

€ €
Huurdebiteuren 59.600       65.600       
Vennootschapsbelasting 22.500       10.400       
Overige vorderingen en overlopende activa 92.700       62.700       

Totaal vorderingen en overlopende activa 174.800      138.700      

Liquide middelen

Deze post bestaat uit:
Kasgelden 100            300            
Banken; rekening courant 5.696.500   5.705.100   

Totaal liquide middelen 5.696.600   5.705.400   

EIGEN VERMOGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal

Kapitaal begin verslagperiode 3.431.400   3.381.700   
Stortingen door leden 102.500      155.000      

3.533.900   3.536.700   
Uitbetaald kapitaal aan leden en uitgetreden leden 39.600       105.300      

Kapitaal einde verslagperiode 3.494.300   3.431.400   

Statutaire Reserve

Stand begin verslagperiode 1.648.800   1.517.600   

73.000       131.200      

Stand einde verslagperiode 1.721.800   1.648.800   

Conform artikel 46 van de statuten verhoogd met 10% van het batig 
saldo van de huidige respectievelijk vorige verslagperiode
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TOELICHTING (vervolg) 
 

 
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. 
 

 
Gelet op het belang van de voorziening voor groot- en planmatig onderhoud volgt hieronder een aparte 
toelichting. 
 

 
 
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. 
  

31-12-2012 31-12-2011
Overige reserves € €

Het extra reservefonds bedroeg begin verslagperiode 14.173.600 13.145.400 

496.600      1.028.200   

Totaal overige reserves 14.670.200 14.173.600 

Conform artikel 46 van de statuten verhoogd met de resterende 
winst over de verslagperiode

De voorzieningen zijn als volgt te specificeren: 31-12-2012 31-12-2011
€ €

Planmatig onderhoud 10.015.900 10.268.400 
Groot onderhoud 468.500      514.000      
Fonds glasschade 146.300      136.400      

Totaal voorzieningen 10.630.700 10.918.800 

Groot- en planmatig onderhoud

Het verloop van deze voorziening is als volgt:
Planmatig 
onderhoud

Groot 
onderhoud

Totaal

€ € €

Stand per 31 december 2011 10.268.400  514.000      10.782.400 
Af: uitgevoerd onderhoud 2012 2.660.600    45.500       2.706.100   

7.607.800    468.500      8.076.300   
Bij: toevoeging ten laste van de exploitatie 2.408.100    -                2.408.100   

Stand per 31 december 2012 10.015.900  468.500      10.484.400 
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TOELICHTING (vervolg) 
 
 
Gezien de verwachte looptijd van de voorziening is deze tegen contante waarde opgenomen. Voor de 
verslagperiode 2012 bedraagt de toevoeging aan de voorziening planmatig onderhoud in totaal 
€ 2.408.100 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 2011 is er voor het boekjaar 2012 geen dotatie 
geboekt.  
 
 

 
 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 
 

• De huurovereenkomst van Atal MDC is ingegaan op 01 februari 2011. In de huurovereenkomst 
is een investeringsbijdrage overeengekomen ad EUR 220.000. In 2012 is voor EUR 11.000 
afgeschreven. Tot en met 2012 is er in totaal EUR 20.200 afgeschreven. 

• Licenties ViewPoint van Itris: Op basis van de overeenkomst met Itris voor het gebruik van 
ViewPoint is in 2011 een 10-jarige verplichting aangegaan voor een bedrag groot € 54.100 
exclusief BTW 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. 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Deze post omvat:
31-12-2012 31-12-2011

€ €

Schulden aan leveranciers 537.600      845.500      
Belastingen 252.300      229.600      
Pensioenen 11.600       11.700       
Rente-uitkering aan leden en oud-leden 156.800      153.100      
Overige schulden en overlopende passiva 168.800      191.300      

Totaal 1.127.100   1.431.200   
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TOELICHTING (vervolg) 
 
WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2012  
 
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 2012 en uit de huurverhoging bij nieuwe verhuringen. 
 
SALARISKOSTEN, SOCIALE LASTEN, PENSIOENLASTEN 
 
De personeelskosten zijn in het boekjaar 2012 per saldo nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar. 
 
De jaarlijkse premiebetaling van pensioentoezeggingen wordt als last verantwoord. Per jaareinde 
verschuldigde premies zijn als verplichting op de balans opgenomen. 
 

 
Onder de overige bedrijfskosten zijn begrepen de algemene beheer- en administratiekosten (exclusief de 
salariskosten), onroerende zaakbelasting, rioolrecht, watergelden en overige kosten. 

ONDERHOUDSKOSTEN 2012 2011
€ €

Dagelijks onderhoud 838.300      849.400      
Af: Salariskosten, sociale lasten en pensioenlasten 208.700      223.400      

Subtotaal 629.600      626.000      

Mutatie-onderhoud 938.200      981.200      
Planmatig onderhoud 2.408.100   1.607.800   
Groot onderhoud -                -                

Totaal 3.975.900   3.215.000   

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2012 2011
€ €

896.600      1.006.000   
431.600      419.000      

Subtotaal 465.000      587.000      
Onroerende zaakbelasting en rioolrecht 495.100      482.500      
Watergelden 170.600      183.700      
Overige kosten 294.100      218.000      

Totaal 1.424.800   1.471.200   

Algemene beheer- en administratiekosten (exclusief afschrijving), 
inclusief verzekeringen
Af: Salarissen, sociale lasten en pensioenpremies
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TOELICHTING (vervolg) 
 

 
 
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 met € 200.000 verhoogd. Voor de jaren 2012, 2013 en 
2014 wordt de toegestane dotering verhoogd tot € 2.100.000 per jaar. 
 
De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2012 bedraagt € 198.500, ofwel 21,4% van het 
resultaat vóór belastingen (2011: 22,9%) en bestaat uit de volgende componenten: 
 
 

  
 
PERSONEEL 
 
Per 31 december 2012 waren bij de coöperatie negen werknemers in dienst. Mevrouw Jiawan is 
werkzaam gedurende 23,5 uren per week. Mevrouw Heidenrijk is werkzaam gedurende 18 uur per week. 
De heer Trumpie is werkzaam gedurende 34 uur per week. Mevrouw Zeefal is per 1 juli 2012 
aangenomen ter vervanging van mevrouw Touw Ngie Tjouw voor 25 uur per week. De overige 
medewerkers zijn voltijds (36 uur) in dienst. 
 
  

2012 2011
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN € €

Baten
Rendement over deposito's 114.200      85.400       
Rente rekening courant 500            1.200         
Overige rentebaten 5.100         200-            

Subtotaal rentebaten 119.800      86.400       

Lasten
Betaalde rente overig -                -                

Subtotaal rentelasten -                -                

Totaal financiële baten en lasten 119.800      86.400       

VENNOOTSCHAPSBELASTING
2012 2011

€ €

Belastinglast huidig boekjaar 198.500      390.200      

Totaal Belastinglast 198.500      390.200      
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OVERIGE GEGEVENS  
 
ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM 
 
“Samenwerking wordt geconfronteerd met ontwikkelingen en (voorgenomen) kabinetsmaatregelen voor 
de huursector. Deze maatregelen betreffen onder meer: 
1. De Wet verhuurderheffing. Deze Wet geldt voor alle verhuurder met meer dan 10 huurwoningen. De 

heffing loopt naar verwachting voor de gehele sector op naar € 1,7 miljard in 2017; 
2. Een verruiming van het huurbeleid. In 2013 is de verruiming van het huurbeleid voor 2013 door de 

Eerste Kamer goedgekeurd. De basis voor de huurprijs blijft het WoningWaarderingSysteem (WWS) 
met een toegestane huurverhoging boven inflatie, gebaseerd op het inkomen van de huurder; 

3. Prijsdalingen op de vastgoedmarkt. 
 
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 2012 
ad € 729.500,- wordt overeenkomstig artikel 46 van de statuten tien procent, zijnde € 73.000, 
toegevoegd aan het reservefonds (statuten artikel 46 alinea 1). Krachtens het besluit van de Ledenraad 
in zijn vergadering van 13 mei 2013 (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, 13 mei 2013. 
 
Het Bestuur a.i.: 
 
T.J. de Geus 
D.C. Ottevangers 
 
Vastgesteld door de Ledenraad in zijn vergadering d.d. 13 mei 2013. 
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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 35 opgenomen jaarrekening 2012 van 
Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking” B.A. te Amsterdam gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 
2012 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, alsmede voor het opstellen van het verslag, 
beide 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 inrichten 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 
2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken 
naar aanleiding van het onderzoek of het verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig 
Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens 
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
 
Amstelveen, 13 mei 2013 
 
KPMG ACCOUNTANTS N.V. 
 
 
 
 
K.G.P. Tegel RA
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TOEWIJZINGSOVERZICHT VAN TER VERHURING BESCHIKBAAR GEKOMEN WONINGEN IN HET 
BOEKJAAR 2012 

Adres
toewijzing 
ledennummer in/ex

totaal 
in

totaal 
ex

inschr. 
totaal

Harmoniehof 64 H 5723 in 54 48 102
Jacob Obrechtstraat 88 H 6048 in 32 43 75
Harmoniehof 11 H 6155 in 28 43 71
Gerard Terborgstraat 57 I 6311 in 10 24 34
Jacob Obrechtstraat 82 H 6334 ex 40 48 88
Joh.M. Coenenstraat 22 hs (per 1-1-12, weer opgezegd 
per 1-3-12) 6363 in 8 18 26
Reijnier Vinkeleskade 20 I 6416 ex 31 43 74
Hobbemakade 108 II 6506 ex 3 18 21
Roelof Hartstraat 58 III 7204 in 5 24 29
Harmoniehof 25 H 7429 in 10 24 34
J.M. Coenenstraat 22 H 8284 in 8 35 43
J.M. Coenenstraat 15 H 8286 in 8 15 23
Hobbemakade 92 I 8338 ex 11 28 39
Harmoniehof 52 I 8499 in 15 29 44
Reijnier Vinkeleskade 48 I 8503 in 4 20 24
Harmoniehof 56 I 8616 ex 16 29 45
Reijnier Vinkeleskade 48 II 8697 ex 2 23 25
Gerard Terborgstraat 6 III 8934 ex 8 21 29
Harmoniehof 29 II 9241 ex 1 23 24
Harmoniehof 12 I 9505 in 15 36 51
Gerard Terborgstraat 26 II 9525 ex 4 21 25
Nicolaas Maesstraat 135 II 9553 ex 3 31 34
Frans van Mierisstraat 102 II 9590 in 13 24 37
Harmoniehof 35 III 9714 ex 4 27 31
Bronckhorststraat 37 II 9803 ex 1 19 20
J.M. Coenenstraat 14 III 9807 ex 6 31 37
Hobbemakade 106 II 9852 ex 1 25 26
Beethovenstraat 97 V 9884 ex 6 22 28
Harmoniehof 35 II 9936 ex 4 33 37
J.M. Coenenstraat 29 III 10165 ex 2 24 26
Daniel de Langestraat 12 II 10731 ex 0 24 24
Bronckhorststraat 31 II 10908 ex 1 12 13

totaal 32 woningen 354 885 1239
gemiddeld aantal inschrijvingen per woning              37,55 

hoogst aantal inschrijvingen voor een woning                 102 
laagst aantal inschrijvingen voor een woning                   13 

in = vanuit  binnen  het bezit van "Samenwerking" verhuisd

ex = vanuit buiten het bezit van "Samenwerking" verhuisd

Er zijn in 2012 geen woningen toegewezen aan kandidaten op voordracht van de Commissie 
VoorrangsRegeming (CVR)
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AMSTERDAMSCHE COÖPERATIEVE WONINGVEREENIGING "SAMENWERKING" B.A.
WONINGBEZIT 31 december 2008

1e bouw Complex 1 Moreelsestraat 4 - 10 Project IV 5 woningen
Nicolaas Maesstraat 46 - 48 2 woningen

2e bouw Complex 2 Frans van Mierisstraat 102 - 112 Project IV 8 woningen
Jacob Obrechtstraat 79 - 83 5 woningen

Complex 3 Frans van Mierisstraat 114 - 128 Project IV 11 woningen
Jacob Obrechtstraat 76 - 90 11 woningen
Nicolaas Maesstraat 125 - 135 10 woningen

3e bouw Complex 4 Roelof Hartstraat 40 - 84 Project VII Complex A 37 woningen
Hobbemakade 90 - 93 16 woningen
Gerard Terborgstraat 2 - 42 68 woningen

Complex 5 Harmoniehof 1 - 24 Project VI Complex B 42 woningen
Cornelis van der Lindenstraat 2 - 10 7 woningen
Gerard Terborgstraat 3 - 49 42 woningen
Daniël de Langestraat 1 - 9 7 woningen

Complex 6 Harmoniehof 40 - 63 Project VI Complex C 42 woningen
Cornelis van der Lindenstraat 16 - 24 7 woningen
Reynier Vinkeleskade 7 - 30 42 woningen
Daniël de Langestraat 11 - 19 7 woningen

Complex 7 Hobbemakade 94 - 119 Project III Complex D 72 woningen
Reynier Vinkeleskade 1 - 5 20 woningen
Cornelis van der Lindenstraat 1 - 37 44 woningen
Gererd Terborgstraat 1 4 woningen
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Complex 8 Harmoniehof 25 - 31A Project II Complex E 32 woningen
Joh.M. Coenenstraat 13 - 19 16 woningen
Gerard Terborgstraat 51 - 57 16 woningen
Daniël de Langestraat 2 - 4 8 woningen

Complex 9 Harmoniehof 32 - 39 Project VIII Complex F 32 woningen
Joh.M. Coenenstraat 21 - 35 32 woningen
Reynier Vinkeleskade 31 - 48 40 woningen
Daniël de Langestraat 12 - 14 8 woningen

Complex 10 Cornelis van der Lindenstraat 12 - 14 Project VA Complex G 2 woningen
Harmoniehof 64 - 69 6 woningen

Complex 11 Roelof Hartstraat (winkels) 42W - 80W Project VII Complex AW 12 bedrijfsruimten
Hobbemakade 89W 1 bedrijfsruimten

Complex 20 Roelof Hartplein (appartementen) 50 - 426 Project V Complex H 188 appartementen
Roelof Hartplein (bibliotheek) 430 1 bedrijfsruimten
Joh.M. Coenenstraat (winkel) 1 1 bedrijfsruimten
Gerard Terborgstraat (postkantoor c.a.) 44 - 46 1 bedrijfsruimten
Roelof Hartstraat (winkels) 4 - 10 3 bedrijfsruimten

4e bouw Complex 16 Frans van Mierisstraat 130 - 136 Project IV 16 woningen
Banstraat 31 - 33 8 woningen
Nicolaas Maesstraat 137 - 145 20 woningen

Complex 17 Joh.M. Coenenstraat 8 - 26 Project I 40 woningen
Bartholomeus Ruloffsstraat 15 - 19 12 woningen
Bronckhorststraat 11 - 37 56 woningen

Verwerving Complex 18 Beethovenstraat 93 - 99 24 appartementen

Verwerving Complex 21 Joh.M. Coenenstraat 6 A t/m H en K 9 woningen
4 1 bedrijfsruimten  
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AMSTERDAMSCHE COÖPERATIEVE WONINGVEREENIGING "SAMENWERKING" B.A.
WONINGBEZIT 31 december 2008
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