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2020 2019 2018 2017 2016 2015

Aantal leden 4.097       4.120      4.295 4.223       4.162       4.141

Aantal verhuureenheden 

         - Woningen 889 889 889 889 889 889

         - Appartementen “Het Nieuwe Huis” 1 1 1 1 1 1

         - Bedrijfsruimten 23 23 23 23 19 19

  

        Totaal 913 913 913 913 909 909

  

Aantal opnieuw verhuurde woningen (per boekjaar) 

        Totaal 23 21 40 37 59 41

       - Waarvan aan leden-huurders 6 4 13 8 19 14

       - En aan leden-niet-huurders 17 17 27 29 40 27

 

Aantal personeelsleden 11 10 11 10 10 10

Balans en winst-en-verliesrekening (x € 1.000)

      - Liquide middelen     9.363 10.003  9.643  9.081  7.575   6.628 

      - Eigen vermogen 24.872  24.090 22.775 21.718 21.122 20.630 

      - Totaal vermogen 35.547 35.828 35.387 35.123 33.796   32.894 

      - Voorzieningen  7.934 9.041  9.768  11.182  11.012  10.025 

      - Leningen o/g 837  869 901 932 963  993 

      - Huren en overige baten 10.069 9.918 9.771  9.538  9.451     9.070 

      - Resultaat  807 1.459  1.188   737  631  158 

Kengetallen
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Voorwoord

Het jaar 2020 was het eerste volle verslagjaar 
van dit bestuur. Het was in verschillende 
opzichten een intensief jaar. Het bestuur  
benoemde een Commissie van Wijzen om  
zich te buigen over de langlopende discussie 
over het (kind)lidmaatschap. De vereniging 
zette de eerste stappen om tot een nieuwe  
governance en statuten te komen. Verder 
waren er verschillende themabijeenkomsten: 
over erfpacht, over onderhoud en  
duurzaamheid en over huur(prijs)beleid. 

In 2020 werden aan de Hobbemakade riool- 
werkzaamheden verricht en is gevel- en 
houtrotherstel aan complexen 6, 7 en 10  
uitgevoerd. Van deze onderhouds- 
werkzaamheden hebben veel bewoners helaas 
aanzienlijke overlast ervaren. Door bewoners 
het gebruik aan te bieden van zogenoemde 
stiltewoningen hebben we geprobeerd het leed 
enigszins te verzachten. Ook onderzochten 
we in 2020 in een pilot de loodgehalten in het 
drinkwater van een aantal complexen.  
Gelukkig vielen de resultaten niet tegen: 
slechts enkele woningen voldeden niet aan 
de norm. Daar is uiteraard ingegrepen. Dit jaar 
zullen we ook in andere complexen metingen 
doen om drinkwater dat niet aan de norm  
voldoet op te sporen en te verbeteren. 

Sinds half maart 2020 moesten onze  
activiteiten worden aangepast aan corona- 
maatregelen. De bereikbaarheid van de  
bureaumedewerkers en het onderlinge contact 
leden hieronder. Veel bijeenkomsten en zelfs 
de algemene ledenvergadering vonden online 
plaats.  
 
COVID-19 raakte bewoners en andere leden in 
hun persoonlijke levenssfeer en zakelijk.  
Met verschillende huurders van bedrijfs-
ruimten hebben we afspraken gemaakt om 
financiële problemen af te wenden. Ook begin 
2021 is COVID-19 helaas nog beperkend voor 
veel van onze werkzaamheden.

In november trad onze nieuwe directeur, Karin 
Schadee, aan. We zijn Bart Geerink, die het 
bureau tot november als directeur leidde, zeer 
dankbaar voor zijn professionele aansturing 
van het bureau. Bijzondere dank zijn we ook 
verschuldigd aan Kuperus & Co. Zij begeleid-
den de Commissie van Wijzen en het govern-
ance-traject. Daarnaast hebben ze zich met 
veel deskundigheid en betrokkenheid ingezet 
voor verenigingszaken. 

Bestuursverslag

De bureaumedewerkers hebben in alle  
turbulentie de organisatie professioneel en 
toegewijd draaiende gehouden. We zijn hen 
daarvoor erkentelijk.  
Ook zijn we de ledenraad en alle andere vri-
jwilligers dankbaar voor hun betrokken inzet. 

Financieel staan we echter wel voor bijzondere 
opgaven. Op dit moment staan we er financieel 
ogenschijnlijk goed voor, maar op de langere 
termijn zijn maatregelen nodig om te zorgen 
dat de inkomsten voldoende blijven om de 
zware onderhoudslasten te dragen.  
Daarbij komen nog de overstap naar eeuwig-
durende erfpacht, die, zo dat enigszins  
mogelijk is, het beste eeuwigdurend kan 
worden afgekocht. Tegelijkertijd blijft ons aller 
doelstelling de huren betaalbaar te houden. 
 
Dit vraagt veel tijd en aandacht van bestuur, 
ledenraad en bureau en zal een belangrijke  
factor zijn bij het meerjarenbeleid dat we in 
2021 zullen vaststellen.

Amsterdam, 19 mei 2021 

Het Bestuur: 
•  Joachim Driessen, voorzitter
•  Misha Breur, penningmeester
•  Stephan van Iperen, secretaris
•  Maartje Hoogschagen
•  Jojo Mulder 
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Samenwerking is een coöperatie met als 
statutaire doelstelling:
1. De verbetering van woningtoestanden in 
Amsterdam en aan Amsterdam grenzende 
gemeenten te bevorderen, meer speciaal ten 
behoeve van de leden der coöperatie, alsmede 
het in stand houden en beheren van  
beschermde monumenten in eigendom en 
erfpacht.
2. Samenwerking tracht dit doel te bereiken 
door binnen de gemeente Amsterdam of aan 
Amsterdam grenzende gemeenten woningen 
en gebouwen te doen bouwen, te kopen en 
in verband daarmede gronden in eigendom 
of erfpacht te verkrijgen, deze woningen en 
gebouwen zo nodig te doen verbeteren en deze 
aan haar leden te verhuren.

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

De leden
Het vorige bestuur heeft eind 2018 besloten 
om voorlopig geen nieuwe leden toe te laten. 
Kinderen van leden kunnen zich nog wel laten 
registeren. Het aantal leden van de coöperatie 
nam tussen 1 januari en 31 december 2020 per 
saldo af met 23. Het ledental aan het eind van 
het verstreken boekjaar was 4.097 (per ultimo 
2019: 4.120). 

De Amsterdamsche Coöperatieve  
Woningvereeniging “Samenwerking” B.A.

Samenstelling van bestuur en ledenraad

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was op 31 
december 2020 als volgt:

         Aftredend
Joachim Driessen, voorzitter  2024
Misha Breur, penningmeester  2021
Stephan van Iperen, secretaris 2025
Maartje Hoogschagen   2022
Jojo Mulder    2023

Op 18 oktober 2020 heeft Arthur Bos te kennen 
gegeven per direct terug te willen treden uit 
het bestuur. Stephan van Iperen is in  
november 2020 in zijn plaats toegetreden tot 
het bestuur.

Ledenraad
De samenstelling van de ledenraad  
(in volgorde van aftreden en daarna in  
alfabetische volgorde) was op 31 december 
2020 als volgt:

        Aftredend 
Arend Jan Heerma van Voss  2021
Wijnand Heineken   2021
Jhim Lamoree    2021
Peter Prins    2021
Jacques Bettelheim   2022
Wilma Cornelisse   2022
Lien Heyting    2022
Suzanne Oudmaijer   2022
Anne-Sara Breur   2023
Hans de Geus    2023
Amida Michael-de Buisonjé  2023
Guusje Beunk    2024
Martin van Daalen   2024
Belle de Groot-Klok   2024
Ruth Sajet    2024
Chris Buijink    2025
Lidewiet Driessen   2025
Joshua Oesterreicher   2025
Paul Salomons    2025
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Personeel

Per 31 december 2020 waren bij Samenwerking in loondienst (in alfabetische volgorde):

Robert Deerenberg   Projectleider planmatig onderhoud
Arianne van der Doelen  Controller
Madeleine Heidenrijk   Medewerker bewonerszaken
Sven Hermens    Hoofd technische dienst
Evelien Jansen   Hovenier
Astrid Jiawan    Medewerker verhuur en administratie
Bram van Mansom (junior)  Allround onderhoudsmedewerker
Bram van Mansom (senior)  Allround onderhoudsmedewerker
Karin Schadee    Directeur
Petra Vonk    Medewerker financiële administratie
Monique Weimar   Medewerker secretariaat

De totale formatie van het verenigingsbureau bedraagt per 31 december 2020 9,0 fte.  
Het ziekteverzuim over geheel 2020 was 13,2% (in 2019 0,7%). Omdat het bureau relatief klein is, 
betekent een enkel ziektegeval al dat het ziekteverzuimpercentage in absolute getallen fors stijgt.
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I. LEDEN, LEDENRAAD, BESTUUR, 
COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Algemene vergadering
De algemene vergadering werd op 30 juni 2020 
vanwege de corona-maatregelen in digitale 
vorm gehouden. 

Er waren ruim 400 leden aanwezig (in 2019: 
347). In de vergadering legde het bestuur  
verantwoording af over het boekjaar 2019.  
De leden hebben het bestuur decharge  
verleend.

Ledenraad
De ledenraad heeft in 2020 vijf keer vergaderd 
(in 2019: 13 keer). 

Onderwerpen die in de vergaderingen aan 
de orde zijn gekomen, zijn: jaarrekening en 
jaarverslag 2019, jaarplan en begroting 2021, 
jaarlijkse aanpassing huren, werving directeur, 
communicatieplan, het isoleren van mutatie-
woningen en de verhuur Moreelsestraat.

Bijzondere aandacht ging dit jaar naar het 
traject “Naar een Samenwerkende governance” 
en de Commissie van Wijzen die om advies is 
gevraagd over het (kind)lidmaatschap.

Naast de reguliere vergaderingen is voor de 
ledenraad een drietal themabijeenkomsten 
georganiseerd. Op 9 juni 2020 vond een  
informatiebijeenkomst over erfpacht plaats,  
op 29 september 2020 is een presentatie over 
onderhoud en duurzaamheid gehouden en op 
2 november 2020 een sessie over huur(prijs)
beleid.

Bestuur

Bestuur Samenwerking
Het bestuur heeft in 2020 zeven vergaderingen 
gehouden.

De belangrijkste onderwerpen voor het bestuur 
waren in 2020: de jaarstukken 2019, jaarplan 
en begroting 2021, jaarlijkse huurverhoging, 
erfpacht, (kind)lidmaatschap en de Commissie 
van Wijzen, governance-traject, project “lood in 
kraanwater”, klachtenprocedure, meerjaren- 
beleid, corona, werving directeur en  
portefeuilleverdeling bestuur.

Het jaarplan en de begroting 2021 zijn in de 
ledenraad van december 2020 goedgekeurd.

Activiteiten in het boekjaar 2020

Commissie Voorrangsregeling (CVR) 
De CVR vergaderde in 2020 zes keer,  
merendeels digitaal. Er is geen overleg  
geweest met het bestuur, wel is er regelmatig 
contact geweest met het bureau van  
Samenwerking.

De CVR ontving in 2020 tien aanvragen. Vier 
aanvragen zijn toegewezen (waarvan twee 
aanvragen in 2019 zijn ingediend),  
één aanvraag is aangehouden in afwachting 
van nadere gegevens, één aanvraag  
ingetrokken en vijf aanvragen zijn afgewezen. 
Er loopt een beroepszaak bij de ledenraad over 
een aanvraag, die door het bestuur op het  
advies van de CVR is afgewezen.

Er stonden begin 2020 zeven kandidaten op de 
voorrangslijst. Er zijn in 2020 drie woningen 
krachtens de Voorrangsregeling betrokken. 
Twee kandidaten hebben hun status door het 
verloop van twee jaar verloren.

Op 31 december 2020 bestond de CVR uit:  
Reinder Tonkens (voorzitter), Els van Eijden, 
Peter Prins, Rob Smeenk en Co Welgraven.

Beroepsadviescommissie 
Op grond van een aantal artikelen in de  
statuten en het huishoudelijk reglement heeft 
een ieder het recht in beroep te gaan bij de 
ledenraad tegen besluiten van het bestuur.  
In 2020 is van dit recht geen gebruikt gemaakt.

De Beroepscommissie bestond op 31 december 
2020 uit de ledenraadsleden Hans de Geus en 
Arend Jan Heerma van Voss

Verkiezingscommissie 
In de ledenraadsvergadering van september 
2019 is de taakomschrijving van de  
Verkiezingscommissie vastgesteld.  
De Verkiezingscommissie heeft de taak toe te 
zien op het verkiezingsproces, waaronder de 
kandidaatstelling, het faciliteren van het  
stemproces, de communicatie en het tellen 
van de stemmen. De Verkiezingscommissie 
werkt met een rooster van aftreden. Ieder jaar 
treedt een lid af en elk jaar vindt een (her)
benoeming plaats. In 2020 zijn er verkiezingen 
geweest voor zes ledenraadsleden. 

In de Verkiezingscommissie nemen vanuit het 
bestuur Maartje Hoogschagen en Jojo Mulder 
deel en vanuit de ledenraad Guusje Beunk en 
Ruth Sajet. 
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In 2020 is er digitaal gestemd met ondersteun-
ing van het externe enquêtebureau Inkesta.  
Er waren negen ledenraadskandidaten. 30% 
van de leden heeft zijn/haar stem uitgebracht.

Commissie van Gedelegeerden (CvG)
De Commissie van Gedelegeerden is de  
commissie van de ledenraad die in het  
bijzonder is belast met het toezicht op de 
financiën. Het bestuur spreekt met de CvG 
onder andere over de begroting, de meerjaren-
raming en de jaarrekening. 

De CvG heeft in 2020 drie keer met bestuur en 
directeur overleg gevoerd. De onderwerpen 
waren onder meer de jaarrekening 2019,  
erfpacht en de begroting 2021. 

Op 31 december 2020 bestond de CvG uit 
de volgende leden: Hans de Geus, Wijnand 
Heineken en Suzanne Oudmaijer.

Informatieblad SAMEN
Het informatieblad SAMEN kwam in 2020 vier 
keer uit, zowel in digitale als in een papieren 
versie.

Naast de vaste rubrieken (redactioneel, 
bestuurscolumn, estafettecolumn, brieven van 
leden en mededelingen uit bureau) bevatte 
SAMEN onder meer artikelen over Willem 
Sandberg (verzetsheld in de oorlog en  
directeur Stedelijk Museum), de herdenking op 
4 mei bij het monument in de Gerard  
Terborgstraat, de invloed van corona op het 
dagelijks leven, het wormenhotel, Wim Kaiser 
(inspirator en volgeling van Greet Hofmans), 
een politie-inval in 1942 bij fotohandel Lux, 
een beleidsplan van Samenwerking uit 1990, 
de jeugd bij Samenwerking en het kind- 
lidmaatschap en het afscheid van directeur 
Bart Geerink.

De onafhankelijke redactiecommissie die 
SAMEN samenstelt, bestond op 31 december 
2020 uit Jacques Bettelheim, Els van Eijden, 
Leo Pauw, Reinder Tonkens en Co Welgraven.

II: ALGEMEEN BELEID EN  
BIJZONDERE PROJECTEN

Corona
Zoals iedereen in Nederland, heeft ook  
Samenwerking de gevolgen van corona en de 
overheidsmaatregelen daartegen gemerkt.  
Bijeenkomsten en vergaderingen moesten 
digitaal gehouden worden en de medewerk-
ers van kantoor gingen zoveel als mogelijk 
thuis werken. De onderhoudswerkzaamheden 
hebben zoveel als mogelijk steeds doorgang 
gevonden en zijn zoveel als mogelijk op een 

voor bewoners en medewerkers veilige wijze 
uitgevoerd. Met huurders die door corona in 
financiële moeilijkheden zijn gekomen, zijn 
betalingsregelingen overeengekomen.  
Gelukkig ging het slechts om een klein aantal 
gevallen.

Erfpacht
De gemeente Amsterdam heeft eind 2018 de 
formele regels voor overstap naar eeuwig-
durende erfpacht vastgesteld. Samenwerking 
heeft eind 2019 een aanvraag ingediend voor 
deze overstap. Door deze tijdige aanvraag kan 
Samenwerking een aanbod tegen gunstige 
voorwaarden van de gemeente tegemoet zien. 
Samenwerking is niet verplicht een aanbod te 
accepteren.

Samenwerking laat zich bijstaan door  
verschillende adviseurs op juridisch en  
financieel gebied, waaronder het Amsterdamse 
advocatenkantoor NautaDutilh. Om de  
overstap naar eeuwigdurende erfpacht in 2022 
te kunnen realiseren, wordt in 2021 door een 
kernteam een plan van aanpak gemaakt en 
worden voorbereidingen getroffen, zoals het 
‘overstap klaar’ maken van de complexen en 
oriënterende gesprekken voeren met  
potentiële financiers.
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III: WONINGBEHEER

Planmatig onderhoud 2020
In 2020 is er planmatig onderhoud uitgevoerd 
aan diverse complexen. 

Onderstaande tabel vermeldt deze werkzaam-
heden met begrote en gerealiseerde bedragen.

Com
plex Werkzaamheden Adressen Begroot Realisatie Verschil

4 Vervangen dak,  
dakranden en licht-
koepel

Roelof Hartstraat, Hobbemakade,  
Gerard Terborgstraat

€ 254.009 € 152.952 € 101.057

4 Renoveren schoor-
stenen

Roelof Hartstraat, Hobbemakade,  
Gerard Terborgstraat

€ 30.250 € 22.116 € 8.134

6 Schilder- en  
metselwerk, houtrot 
herstel

Harmoniehof 40-63, Cornelis vd  
Lindenstraat 16-24, Reijnier  
Vinkeleskade 7-30, Daniël de
Langestraat 11-19

€ 1.376.194 € 1.297.980 € 78.214

7 Schilder- en metsel 
werk, houtrotherstel,  
vervangen kozijnen

Cornelis vd Lindenstraat 3-37, 
Reijnier Vinkeleskade 1-5,  
zijgevel Hobbemakade 119

€ 1.436.926 € 1.595.798 € -158.872

7 Binnenriolering  
vervangen

Hobbemakade € 226.875 € 475.241 € -248.366

10 Schilder- en metsel 
werk, houtrotherstel,  
dakgoten vervangen

Villawoningen - Harmoniehof 64-
69, Cornelis vd Lindenstraat 12-14

€ 450.743 € 368.957 € 81.786

12 Vervangen binnen- 
riolering en vuilwater-
pomp

Het Nieuwe Huis - Roelof Hartplein € 32.973 € 12.100 € 20.873

12 Vervangen CV, CV- 
regeling en CV-pompen 
(realisatie is als
investering verwerkt)

Het Nieuwe Huis - Roelof Hartplein € 274.670 € 0 € 274.670

17 Renovatie trappenhuis Bronckhorststraat 31-33,  
J.M. Coenenstraat 8-10

€ 61.256 € 71.508 € -10.252

17 Schilderwerk en  
verlichting binnen

Bronckhorststraat,  
J.M. Coenenstraat, Bartholomeus
Ruloffstraat

€ 32.066 € 0 € 32.066

20 Vervangen rook-
melders en  
draaideurautomaat

J.M. Coenenstraat 4 € 15.428 € 0 € 15.428

Diverse  
werkzaamheden

Diverse complexen € 61.312 € 0 € 61.312

Totaal € 4.252.702 € 3.996.652 € 256.050

Complex 4
In 2020 stond in de begroting het vervangen 
van de resterende dakbedekking van  
complex 4. De dakbedekking van het deel van 
het complex aan de Gerard Terborgstraat en 
Hobbemakade was reeds vervangen in  
respectievelijk 2018 en 2019.  De resterende 
dakbedekking is vervangen en alle  
schoorstenen op het midden van het dak zijn 
gerenoveerd. De onderschrijding is ontstaan 
doordat te hoog was begroot voor dit  
onderdeel.

Complex 6
In de begroting waren werkzaamheden voor 
houtrotherstel, schilderwerk, herstel van 
metsel- en voegwerk en reparatie aan  
schoorstenen opgenomen. Binnen de opdracht 
zijn stelposten opgenomen voor houtrot- 
herstel en herstel van voeg- en metselwerk.  
Bij aanvang van de uitvoering bleek dat de 
voorgevel aan de Reijnier Vinkeleskade in 
slechtere staat was dan gedacht en in  
vergelijking met het vergelijkbare complex 5. 
Er waren veel scheuren in het metselwerk 
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door stalen lateien en ankers. Ook bleek aan 
deze zijde en bij de dakkappellen weer veel 
houtrot aanwezig te zijn. De andere kant van 
het complex, aan de Harmoniehof, bleek juist 
in betere staat te zijn. Per saldo is hierdoor 
geen overschrijding ontstaan op het project. 

Complex 7
Gevel
In 2019 zijn onderhoudswerkzaamheden 
aan de ene helft van het complex uitgevoerd 
(Hobbemakade en Gerard Terborgstraat).  
Het resterende deel van het complex was in 
de begroting van 2020 opgenomen, zijnde de 
werkzaamheden voor houtrotherstel, schilder-
werk en metsel- en voegwerkherstel. Tijdens 
de uitvoering bleek dat de gevels aan de 
Reijnier Vinkeleskade en aan een deel van de 
Cornelis van der Lindenstraat in slechte staat 
waren, met veel gebreken aan het metsel- en 
voegwerk. Ook was er veel houtrot, waardoor 
diverse ramen vervangen moesten worden.
Hierdoor, maar ook door de corona- 
maatregelen, liepen de werkzaamheden flink 
uit. De opgenomen stelposten voor houtrot en 
metsel- en voegwerkherstel zijn in de  
realisatie hoger uitgekomen dan begroot.  
Hierdoor is er een overschrijding op budget 
van € 158.872.

Een deel van de werkzaamheden is in 2021 
uitgevoerd en zal nog worden afgerekend, ten 
laste van het nieuwe boekjaar.

Riool
In 2019 was een post opgenomen om,  
gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
gemeente aan het riool aan de Hobbemakade, 
de grondleiding (riool) van de woningen te 
vervangen (werkzaamheden in de begane 
grondwoning). De planning van de gemeente 
liep uit, waardoor de werkzaamheden pas in 
2020 zijn uitgevoerd. Waternet heeft tijdens 
het werk aangegeven dat het noodzakelijk is 
om de riolering te scheiden in drie afvoeren, 
één voor de begane grondwoning, één voor 
de bovengelegen woningen en één voor de 
hemelwaterafvoer. Dit was echter niet begroot, 
waardoor de begroting 2020 is overschreden 
met € 248.366.

Complex 10
In de begroting waren werkzaamheden voor 
houtrotherstel, schilderwerk, metsel- en  
voegwerkherstel en reparaties van  
schoorstenen opgenomen. 

Binnen de opdracht zijn stelposten  
opgenomen voor houtrotherstel en herstel van 
voeg- en metselwerk. Bij de eerste twee villa’s 
bleek er veel schade te zijn aan voeg- en  
metselwerk door staal in de gevel en door 

rottende vloerbalken. De vier volgende villa’s 
bleken in betere staat dan de eerste twee.  
De laatste twee villa’s bleken eveneens in 
slechte staat, waarbij ook diverse ramen 
vervangen moesten worden in verband met de 
grote hoeveelheid houtrot.

De werkzaamheden zijn vertraagd door de 
aanwezigheid van beschermde vogels onder 
kapotte dakpannen. Hierdoor kon pas  
vanaf oktober 2020 worden gestart met de 
werkzaamheden aan het 3e en 4e blok.  
Het project wordt pas in 2021 financieel  
afgerond, maar blijft naar verwachting binnen 
begroting.

Complex 12
In de begroting waren in 2020 voor Het Nieuwe 
Huis meerdere posten opgenomen die verband 
houden met de renovatie van het onderstation 
van de cv-installatie. Een distributie- 
onderstation levert elektrische energie aan 
een groep verbruikers. In 2019 zijn de  
collectieve cv-ketels reeds vervangen.  
Het onderstation moest nog worden vervan-
gen. Deze werkzaamheden tezamen met een 
verbetering van de energetisch verbruik is de 
basis van de renovatie van het onderstation. 
Om het systeem te optimaliseren en  
energetisch te verbeteren is er gekozen voor 
een verdeler met meerdere hoog rendement- 
pompen in plaats van één hoofdpomp.
Vanwege lekkages stond het onderstation 
regelmatig blank. Om dit op te lossen is er een 
goede pomp geplaatst en is de vloer voorzien 
van een nieuwe afschotlaag om het water af te 
voeren.

Dit project loopt door in 2021 aangezien één 
bewoner van Het Nieuwe Huis bezwaar heeft 
gemaakt tegen de plaatsing van een cv-kast in 
de tuin. Door de gemeente is aangegeven dat 
er alsnog een vergunning moet worden  
aangevraagd, terwijl dat eerder niet nodig werd 
geacht. Deze aanvraag loopt. Na verlening van 
de vergunning zal dit project worden afgerond.

De uitgaven aan bovengenoemde werkzaam-
heden zijn in de jaarrekening met het oog op 
de bestendige gedragslijn als  
investeringen verwerkt en niet als uitgaven 
planmatig onderhoud. In voorgaande jaren 
zijn uitgaven aan vergelijkbare installaties ook 
steeds geactiveerd en afgeschreven.

Complex 17
In de begroting waren werkzaamheden  
opgenomen om twee trappenhuizen te  
renoveren met zoveel mogelijk behoud van de 
oorspronkelijke staat. Doel was onder andere 
om te leren van de mogelijke problemen die 
dat zou opleveren en om een beter beeld te 
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krijgen van de kosten. De werkzaamheden 
betreffen het tegelwerk vervangen, stucwerk 
herstellen, vloeren herstellen en polijsten,  
verlichting vervangen en schilderwerk.  
Het gaat hier om twee posten in de begroting. 
Op basis van de totale opdracht zou de  
begroting worden overschreden met circa  
€ 40.000.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het  
trappenhuis van de J.M. Coenenstraat 8-10.  
De kosten voor deze werkzaamheden zijn  
verantwoord onder de post ‘renovatie  
trappenhuis’. Het andere trappenhuis  
Bronckhorststraat 11-13 moet nog worden  
uitgevoerd, hier zijn nog geen directe kosten 
voor gemaakt. Wel is er een vergunning  
aangevraagd om het tegelwerk (deels) te 
vervangen voor identiek nagemaakte tegels. 
Deze aanvraag loopt nog. De uitvoering van  
het tweede trappenhuis is daardoor door- 
geschoven naar 2021 waardoor de  
begrotingspost voor schilderwerk en  
verlichting nog niet besteed is.

Complex 20
De automatische entreedeur gaf in 2019 zeer 
veel storingen. Dit bleek uiteindelijk door 
verkeerd gebruik van bewoners te komen 
(bijvoorbeeld door de deur tegen te houden bij 
het opengaan). Dit is met diverse bewoners 
besproken hetgeen geleid heeft tot een afname 
van het aantal storingen. Alhoewel de deur zijn 
technische levensduur heeft gehaald (15 jaar) 
is het vervangen van de draaideurautomaat 
doorgeschoven naar 2021. De automaten zullen 
kunnen dan gelijktijdig met de automaat van 
de binnendeur vervangen worden.  
Ook de aanwezige rookmelders moeten in 
kaart worden gebracht en centraal  
aangestuurd worden. Dit is eveneens  
doorgeschoven naar 2021.

Contractonderhoud 
In 2019 zijn diverse contracten afgesloten met 
onderhoudspartijen. Deze contracten liepen 
door in 2020. Voorbeelden hiervan zijn: 
•  Liftonderhoud;
•  Liftkeuringen;
•  Brandblusmiddelen;
•  Luchtbehandelingskast;
•  Automatische deuren. 

In 2020 is een aantal nieuwe onderhouds- 
contracten afgesloten.

1. CV-onderhoud
In 2020 is een overstap gemaakt van de firma 
Friele (ZZP) naar een middelgroot  
installatiebedrijf, Bonarius. Ook de contract-
vorm is gewijzigd. Voorheen dekte dit enkel 
het jaarlijks onderhoud aan de installatie.  

Binnen het nieuwe contract is de dekking  
all-in. Hiermee zijn alle storingen, materialen 
en onderhoud gedekt.

2. Onderhoud brandmeldinstallatie
De onderhoudspartij die tevens de vervang-
ing van de brandmeldinstallatie van het merk 
Bosch in Het Nieuwe Huis heeft uitgevoerd, 
kwam de gemaakte afspraken niet na.  
Daarom is besloten een andere partij te zoeken 
die het onderhoud uit zou voeren. Voor het in 
Het Nieuwe Huis gebruikte merk Bosch is er 
binnen Nederland slechts een beperkt aantal 
partijen die dit kan uitvoeren. Inmiddels is 
hier met een nieuwe partij een nieuw contract 
voor afgesloten.

3. Arbovoorzieningen op daken keuren
Op meerdere daken is beveiliging aanwezig 
om veilig te werken op hoogte.  
Deze beveiliging dient jaarlijks gekeurd te 
worden en indien nodig worden er herstel- 
werkzaamheden uitgevoerd. 
Deze werkzaamheden zijn in opdracht  
gegeven.

4. Onderhoud hydrofoor en vuilwaterpomp
De hydrofoorinstallaties (drukverhoging van 
het water) en vuilwaterpompen worden  
onderhouden op basis van een standaard- 
contract. Jaarlijks blijkt dat er extra  
onderhoud nodig is om deze goed te laten 
functioneren. Voor de bestaande pompen is 
het contract aangepast waarbij storingen  
binnen het contract zijn opgenomen.  
Gekozen is om voor nieuwe hydrofoor- 
installaties in de toekomst all-in contracten af 
te sluiten, zoals ook al gedaan wordt bij  
cv-installaties.

Mutatieonderhoud
Woningverbeteringen en inpandig (renovatie)
onderhoud worden vooral uitgevoerd bij  
mutaties, in de periode tussen twee  
verhuringen. In 2020 is in totaal € 2.839.669 
uitgegeven aan mutatie-onderhoud.  
Conform afspraken met de Belastingdienst 
wordt 40% van dit bedrag (€ 1.135.868)  
geactiveerd en in de komende jaren  
afgeschreven. Het resterende bedrag ad  
€ 1.703.802 is in 2020 ten laste van het  
resultaat geboekt.

In 2020 zijn 23 mutatiewoningen opgeleverd 
en opnieuw verhuurd, waarvan er zes zonder 
mutatieonderhoud zijn doorverhuurd, omdat 
renovatie voor deze woningen op moment van 
verhuring niet nodig was.  
De overige zeventien mutatiewoningen zijn 
gerenoveerd. Van drie van deze woningen zijn 
de uitgaven in boekjaar 2019 verantwoord.  
Aan de resterende veertien woningen is in 
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2020 € 1.615.888 besteed, gemiddeld € 115.421 
per woning (waarvan € 69.253 is opgenomen in 
de lasten en € 46.168 is geactiveerd).  
Ter vergelijking, in 2019 zijn dertien van de in 
totaal 21 mutatiewoningen gerenoveerd voor  
€ 109.800 per woning (waarvan € 65.900 is 
opgenomen in de lasten en € 43.900 is  
geactiveerd).

Daarnaast staan per 31 december 2020 21  
woningen leeg waaraan op balansdatum al 
reeds in totaal € 1.223.781 is besteed.  
Deze uitgaven worden in boekjaar 2020  
verantwoord, terwijl de woningen in 2021 pas 
weer verhuurd worden.

In 2020 is besloten dat bij mutatie de  
woningen die worden gerenoveerd, aan de 
binnenkant (thermisch) geïsoleerd worden. 
De wijze van isoleren is maatwerk waarbij 
originele elementen waar mogelijk behouden 
blijven. De kosten van isolatie bedragen  
gemiddeld € 15.000 per woning.
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Overzicht mutaties verhuurde woningen 2020 2020 2019

Adres Toelichting Startdatum 
nieuw huur-
contract

Lidmaat- 
schaps- 

nummer

Lengte 
laatste 

huur- 
contract
in jaren

Opper-
vlakte 

vertrekken
in m2

Huur- 
verhoging 

na  
renovatie

Mutatie- 
onderhoud   

geactiveerd
(60%)

Mutatie- 
onderhoud 

geactiveerd
(40%)

Totaal Mutatie- 
onderhoud 

geactiveerd
(60%)

Mutatie- 
onderhoud 

geactiveerd
(40%)

Totaal

Beethovenstraat 99 I 1-2-2020 5743 3 97,0 € 576,82 € 0 € 0 € 0 € 85.606 € 57.070 € 142.676

Harmoniehof 69 H villa 1-2-2020 6053/11012 54 137,0 € 813,94 € 0 € 0 € 0 € 137.755 € 91.836 € 229.591

Cornelis v d Lindenstraat 15 I 1-2-2020 7749 33 70,0 € 281,52 € 0 € 0 € 0 € 62.203 € 41.468 € 103.671

Reijnier Vinkeleskade 33 I 1-3-2020 8728 6 71,0 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Reijnier Vinkeleskade 37 II 1-3-2020 10289 14 81,0 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Gerard Terborgstraat 12 H 1-4-2020 6019 15 77,0 € 79,70 € 23.344 € 15.563 € 38.907 € 35.016 € 23.344 € 58.360

Hobbemakade 93 H 1-4-2020 9408 10 62,0 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Harmoniehof 15 H 1-6-2020 6805 57 92,0 € 445,81 € 76.545 € 51.030 € 127.575

Beethovenstraat 95 IV 1-6-2020 8900 4 81,0 € 0,00 € 0 € 0 € 0

Frans van Mierisstraat 106 III 1-7-2020 9284 30 99,0 € 357,45 € 80.714 € 53.809 € 134.523

Roelof Hartstraat 60 III 1-7-2020 10057 44 98,0 € 362,64 € 84.866 € 56.578 € 141.444

Frans van Mierisstraat 136 H 1-7-2020 11209 28 70,0 € 254,48 € 61.579 € 41.053 € 102.631

J.M. Coenenstraat 23 H 1-8-2020 6562 8 63,0 € 0,00 € 0 € 0 € 0

Reijnier Vinkeleskade 13 I 1-8-2020 7130 19 99,0 € 0,00 € 0 € 0 € 0

J.M. Coenenstraat 16 II 1-8-2020 9886 24 87,0 € 217,16 € 70.326 € 46.884 € 117.210

J.M. Coenenstraat 25 III 1-8-2020 10221 42 73,0 € 185,12 € 69.290 € 46.193 € 115.484

Roelof Hartstraat 66 W bedrijfsruimte 15-8-2020 bedrijf 5 € 0 € 0 € 0

Roelof Hartstraat 80 W bedrijfsruimte 1-9-2020 bedrijf 5 € 0 € 0 € 0

Harmoniehof 34 H 1-10-2020 7381 34 74,0 € 474,77 € 67.965 € 45.310 € 113.275

Daniel de Langestraat 12 III 1-10-2020 7728 52 74,0 € 420,83 € 74.103 € 49.402 € 123.505

Gerard Terborgstraat 43 I 1-11-2020 7645 25 90,0 € 336,99 € 76.400 € 50.933 € 127.333

Daniel de Langestraat 14 III 1-11-2020 7664 6 95,0 € 80,85 € 52.249 € 34.833 € 87.082

Harmoniehof 28 II 1-12-2020 9530 19 86,0 € 283,64 € 71.928 € 47.952 € 119.881

J.M. Coenenstraat 24 II 1-12-2020 9765 43 85,0 € 571,42 € 80.813 € 53.876 € 134.689

Reijnier Vinkeleskade 1 II 1-12-2020 10227 33 70,0 € 330,29 € 79.411 € 52.940 € 132.351

Beethovenstraat 97 H 13 79,0 € 100.721 € 67.147 € 167.868

Reijnier Vinkeleskade 18 I 22 91,0 € 80.783 € 53.856 € 134.639

vervolg op volgende bladzijde
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Overzicht mutaties verhuurde woningen 2020 2020 2019

Adres Toelichting Startdatum 
nieuw huur-
contract

Lidmaat- 
schaps- 

nummer

Lengte 
laatste 

huur- 
contract
in jaren

Opper-
vlakte 

vertrekken
in m2

Huur- 
verhoging 

na  
renovatie

Mutatie- 
onderhoud   

geactiveerd
(60%)

Mutatie- 
onderhoud 

geactiveerd
(40%)

Totaal Mutatie- 
onderhoud 

geactiveerd
(60%)

Mutatie- 
onderhoud 

geactiveerd
(40%)

Totaal

J.M. Coenenstraat 14 I 22 81,0 € 77.828 € 51.885 € 129.714

J.M. Coenenstraat 24 I 12 79,0 € 77.224 € 51.483 € 128.707

Reijnier Vinkeleskade 37 III 34 75,0 € 75.358 € 50.239 € 125.597

J.M. Coenenstraat 19 H 29 69,0 € 64.729 € 43.153 € 107.882

Cornelis v d Lindenstraat 17 III 46 88,0 € 56.957 € 37.972 € 94.929

Cornelis v d Lindenstraat 37 H 42 70,0 € 49.921 € 33.281 € 83.202

Harmoniehof 3 I 37 91,0 € 47.206 € 31.471 € 78.677

Gerard Terborgstraat 16 I 36 66,0 € 42.919 € 28.613 € 71.532

Reijnier Vinkeleskade 34 III 39 68,0 € 22.372 € 14.915 € 37.287

J.M. Coenenstraat 8 H stilteruimte 43 88,0 € 13.402 € 8.935 € 22.336

Beethovenstraat 95 III K 3 37,0 € 12.845 € 8.564 € 21.409

Harmoniehof 34 II 27 76,0 € 6.000 € 4.000 € 10.000

Reijnier Vinkeleskade 5 III 12 79,0 € 6.000 € 4.000 € 10.000

Gerard Terborgstraat 22 I 13 73,0 € 0 € 0 € 0

Harmoniehof 29 II 9 67,0 € 0 € 0 € 0

Harmoniehof 30 II stilteruimte 6 69,0 € 0 € 0 € 0

Hobbemakade 118 H aannemersruimte 13 81,0 € 0 € 0 € 0

J.M. Coenenstraat 4 C bedrijfsruimte bedrijf 6 € 0 € 0 € 0

Moreelsestraat 8 I 16 168,0 € 0 € 0 € 0

Totaal 46 € 1.703.802 € 1.135.868 € 2.839.669 € 320.579 € 213.719 € 534.298
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Dagelijks onderhoud
In 2020 zijn 2.127 reparatieverzoeken  
ontvangen (in 2019: 2.268). Daarvan zijn 803 
reparatieverzoeken door de onderhouds- 
medewerkers van Samenwerking opgelost, 
terwijl 1.324 reparatieverzoeken door externe 
aannemers zijn uitgevoerd (2019: 1.350 zelf en 
864 door externen).

Reparatieverzoeken buiten spreekuren worden 
aangenomen door de Boodschappendienst.  
Die stelt de aard vast van het verzoek en 
schakelt zo nodig een aannemer of installateur 
in om urgente problemen te verhelpen.  
Het aantal verzoeken dat door de Bood- 
schappendienst is aangenomen, is gestegen 
van 256 in 2019 naar 321 in 2020. Dit komt 
omdat in verband met coronamaatregelen het 
algemene telefoonnummer van Samenwerking 
na 12:00 uur niet meer bereikbaar is.  

De uitgaven voor het dagelijks onderhoud 
kwamen in 2020 uit op € 648.827. De kosten 
voor dagelijks onderhoud zijn hoger dan in 
2019 (€ 596.705) doordat de Bood- 
schappendienst meer telefoontjes heeft 
afgehandeld en aannemers meer reparaties 
hebben uitgevoerd dat de eigen onderhouds-
medewerkers.

Groenonderhoud
In 2020 is een groenbedrijf gevraagd om een 
voorstel te doen voor het wingerdbeleid en 
een uitvoeringsplan daarbij op basis van een 
pilot eind 2020. In 2021 zal dit groenbedrijf het 
wingerdonderhoud verzorgen. 

De twee gemeenschappelijke tuinen  
(Harmoniehof en Gerard Terborgstraat) werden 
door de hovenier en vrijwilligers van  
Samenwerking onderhouden net als in de 
jaren ervoor.
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IV: VERHUUR

Huurprijsbeleid
Per 1 juli 2020 zijn de huren verhoogd met 2%. 
Het inflatiepercentage (Consumentenprijsin-
dex) van het voorafgaande jaar bedroeg 2,6%. 
Na overleg met de ledenraad, die, onder andere 
vanwege COVID-19, grote bezwaren had tegen 
een te grote huurverhoging, heeft het bestuur 
besloten de huurverhoging te beperken.  
Het huurprijsbeleid voor mutatiewoningen 

zoals dat in 2018 is vastgesteld, is (net als in 
2019) ook in 2020 gevolgd.

Een overzicht van de maandhuren op  
31 december 2020 is weergegeven in de  
onderstaande grafiek. 

De gemiddelde maandhuur voor de woningen 
bedraagt per 31 december 2020 € 820 (per 31 
december 2019: € 797).

Huurachterstanden
Samenwerking wordt gelukkig in beperkte 
mate geconfronteerd met huurachterstanden. 
Deze worden doorgaans snel ingelopen  
wanneer medewerkers van Samenwerking 
contact opnemen met de huurders. Net als in 
voorgaande jaren waren er in 2020 slechts 
enkele huurders met een grotere achterstand 
dan één maand huur. Met deze huurders zijn 
afspraken gemaakt over het inlopen van de 
achterstand.

Per 31 december 2020 bedroeg de totale  
huurachterstand exclusief bedrijfsruimten  
€ 20.584. Ten opzichte van 2019 is de  
huurachterstand iets afgenomen (per 31  

december 2019 bedroeg deze achterstand  
€ 26.477). Op 31 december 2020 waren er 28 
huurders van woningen met een achterstand. 
Het merendeel van deze huurders had een 
kleine, kortlopende achterstand. Er zijn twee 
huurders met een achterstand van meer dan 
twee maanden of meer dan € 1.500. Hier wordt 
maatwerk toegepast.
 
De huurachterstand van bedrijfsruimten 
bedroeg per 31 december 2020 € 50.137  
(31 december 2019: € 68.551). Deze achterstand 
betreft vijf bedrijfsruimten, waarvan twee met 
een achterstand van alleen de huur van 
december 2020. Met de overige huurders van 
bedrijfsruimten met huurachterstanden zijn 
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afspraken gemaakt. Vanwege corona- 
maatregelen is in 2020 bij twee  
bedrijfsruimten in totaal een huursom van  
€ 17.859 afgeboekt wegens oninbaarheid.

Ongeoorloofd gebruik van woningen en  
overlast
Er is in 2020 weer de nodige aandacht besteed 
aan het ongeoorloofd gebruik van woningen 
(zoals onderverhuur, gebruik als werk- in 
plaats van woonruimte, gebruik als pied-à-
terre). In 2020 is bij zes woningen onderzoek 
gedaan naar de bewoningssituatie.  
De bewijslast is begrijpelijkerwijs streng, 
maar dit betekent wel dat een vermoeden van 
ongeoorloofd gebruik van woningen niet snel 
leidt tot het opzeggen van de huur. Het bestuur 
heeft hier nadrukkelijke aandacht voor, omdat 
zij ongeoorloofd gebruik onacceptabel vindt.

Er is in 2020 ook weer de nodige aandacht  
besteed aan de aanpak van burenoverlast.  
In 2020 heeft het bureau elf gevallen van  
overlast in behandeling genomen. In verreweg 
de meeste gevallen was het voeren van een 
bemiddelingsgesprek met betrokkenen  
voldoende om de kwesties op te lossen.  
In een enkel geval loopt het bestuur er  
tegenaan dat zij afhankelijk is van buren die 
melding doen van overlast, en dat bewoners 
die hinder ondervinden dit niet altijd willen 
doen omdat zij bedreigingen ervaren.  
Het bestuur vindt dat zeer zorgelijk.

Verhuur van woningen
In 2020 zijn 23 woningen opnieuw verhuurd. 
Dat zijn twee woningen meer dan in 2019. 
Van deze 23 woningen zijn er 6 verhuurd aan 
leden-huurders (in 2019: 4) en 17 aan  
leden-niet-huurders (in 2019: 17). Er zijn in het 
verslagjaar drie woningen toegewezen aan 
kandidaten uit de voorrangsregeling.

De woning Harmoniehof 69 H is op basis van 
een pilot als drie-generatiewoning aan een 
‘meersgezinshuishouden’ toegewezen.  
Leden die als ouder en kind beiden een  
woning huurden binnen de vereniging, konden 
zich aan de hand van de gestelde voorwaarden 
inschrijven voor de woning. Daarbij is maar 
één gezin in aanmerking gekomen voor de 
definitieve toewijzing.

Een begane grondwoning aan de Harmoniehof 
trok de meeste inschrijvers (230), op de voet 
gevolgd door een benedenwoning in de Gerard 
Terborgstraat (193 inschrijvers), een begane 
grondwoning aan  Harmoniehof (191) en een 
begane grondwoning in de Frans van  
Mierisstraat (145 inschrijvers). Voor een  
bovenwoning aan de Reijnier Vinkeleskade 
was de minste belangstelling (76 inschrijvers).

De woningen werden over het algemeen  
geaccepteerd door een van de tien  
uitgenodigde leden. In vier gevallen moesten 
er opnieuw tien leden uitgenodigd worden. 
Het gaat hierbij om woningen in de Frans van 
Mierisstraat, Roelof Hartstraat en Reijnier 
Vinkeleskade (zie voor meer informatie over 
de verhuringen en inschrijvingen in 2020 het 
toewijzingsoverzicht in de bijlage).

Van de 33 huuropzeggingen van woningen in 
2020 waren er acht het gevolg van overlijden 
van de huurder, zeven huurders verhuisden  
intern binnen de vereniging, twaalf mensen 
naar een woning buiten de vereniging, vijf 
naar een verzorgingshuis en er was één  
beëindiging in verband met tijdelijke verhuur. 
NB: de 33 huuropzeggingen zijn niet gelijk aan 
de hierboven genoemde 23 nieuwe verhurin-
gen omdat er een tijdsspanne tussen opzeg-
ging en verhuring zit. Er wordt per kalender-
jaar verantwoord.

De mutatiegraad (het aantal opnieuw  
verhuurde woningen ten opzichte van het 
totaal aantal woningen) lag met 2,6% iets hoger 
dan in 2019 (2,4%). Van de opnieuw verhuurde 
woningen was 30% een begane grond woning. 
In 2019 was dat 18%. 

Bedrijfsruimten
In 2020 zijn twee bedrijfsruimten leeggekomen 
en verhuurd.
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De onderstaande grafiek illustreert de nieuwe verhuringen in de jaren 2010 tot en met 2020.
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V: FINANCIËN

Algemeen
Vanaf 2019 wordt zowel in de jaarrekening als 
in de begroting een uitgebreid kasstroom- 
overzicht opgenomen.  De winst- en  
verliesrekening wordt op basis van fiscale 
afspraken gemaakt. Kasstromen zijn van 
belang om een actueel inzicht te krijgen in de 
financiële positie van Samenwerking.

Samenwerking werkt al meer dan twintig jaar 
met een onderhoudsvoorziening. In 2007 is de 
voorziening omgezet in een  
egalisatiereserve planmatig onderhoud op  
basis van een overeenkomst met de  
belastingdienst. Deze overeenkomst is in 2015 
voortgezet met als belangrijkste wijziging de 
toevoeging van een geactualiseerde  
meerjarenbegroting onderhoud (2015), in feite 
een schatting van de kosten voor planmatig 
onderhoud over een langere periode.  
Deze schatting is de basis waarop de jaarlijkse 
dotatie aan de egalisatiereserve is gebaseerd. 

Alleen deze met de belastingdienst  
overeengekomen dotatie wordt, geïndexeerd,  
opgenomen in de winst- en verliesrekening. 
Het verschil tussen deze dotatie en de  
werkelijke kosten die aan planmatig onder-
houd  worden uitgegeven, wordt gemuteerd in 
de egalisatiereserve. De werkelijke kosten van 
planmatig onderhoud zijn daarom niet terug 
te vinden in de winst- en verliesrekening. 
Dat is één van de redenen om een uitgebreid 
kasstroomoverzicht in de jaarrekening op te 
nemen. Hierin zijn deze werkelijke uitgaven  
aan planmatig onderhoud namelijk wel  
zichtbaar. Er wordt wel steeds nauwkeurig 
bekeken of de kosten van het planmatig  
onderhoud nog wel in de pas lopen met de 
geschatte kosten van het planmatig  
onderhoud. Zou dat immers niet zo zijn en 
zouden de werkelijke kosten hoger zijn, dan 
zou dat reden kunnen zijn om nieuwe  
afspraken te maken met de belastingdienst.

De huuropbrengsten zijn conform begroting.
Voor huurderving is 1,5% begroot. In 2020 is de 
huurderving door corona hoger dan begroot. 
Voor de woningen gaat het om een percentage 
van 1,85% van de netto huren. Deze toename 
wordt veroorzaakt door het realiseren van 
stiltewoningen voor bewoners. Deze woningen 
kunnen door bewoners worden gebruikt als  
bijvoorbeeld thuiswerkplek wanneer in de 
eigen woning overlast wordt ervaren door  
bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.  
De huurderving van de bedrijfsruimten (anders 
dan Het Nieuwe Huis) bedraagt in 2020 7,1%. 
Sommige huurders van bedrijfsruimten zijn 
zwaar getroffen door de corona-crisis en heb-
ben een regeling getroffen met Samenwerking.

De verenigingsopbrengsten, bestaande uit 
onder andere contributieopbrengsten ad  
€ 113.330, zijn hoger dan begroot, omdat de  
contributietarieven met € 5 gestegen zijn van  
€ 30 naar € 35 per jaar. In de begroting was 
hiermee nog geen rekening gehouden.  
In 2020 zijn er 3.238 leden die contributie 
betalen (leden niet-huurders). In totaal is  
€ 1.360 afgeboekt als oninbare verenigings- 
opbrengsten. 

BATEN Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Verschil

Huuropbrengsten inclusief derving € 9.623.449 € 9.640.700 € -17.251

Opbrengsten servicecontracten en 
overige exploitatiebaten

€ 328.174 € 331.900 € -3.726

Verenigingsopbrengsten € 117.749 € 103.000 € 14.749

Totaal € 10.069.372 € 10.075.600 € -6.228

Vergelijking resultaat 2020 met begroting 2020
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De salariskosten 2020 zijn conform begroting.

De algemene beheer- en kantoorkosten  
bedragen in 2020 € 721.952 en zijn € 50.152 
hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat de advies- 
kosten € 94.336 hoger zijn dan begroot.  
De toename van de advieskosten ten opzichte 
van de begroting kan worden toegeschreven 
aan de wervingskosten voor een nieuwe  
directeur, extra inzet van Kuperus & Co en de 
kosten van de Commissie van Wijzen.  
Tegenover de overschrijding van advieskosten 
staat dat de kosten voor bestuur, ledenraad en 
ALV € 30.852 lager zijn.

De kosten voor het mutatieonderhoud zijn 
hoger dan begroot. In de begroting 2020 is 
uitgegaan van een gemiddelde over de jaren 
2014 tot en met 2018. Dit bedrag is weliswaar 
geïndexeerd met 6,5% (2019 en 2020), maar 
blijkt toch niet toereikend. Conform de  
vaststellingsovereenkomst (VSO 2015) met de 
belastingdienst wordt 40% van het mutatie- 
onderhoud als investering op de balans  
geactiveerd. Deze investeringen worden in 20 
jaar lineair afgeschreven. De overige 60% van 
het mutatieonderhoud wordt opgenomen als 
last in de winst- en verliesrekening.  
Deze kosten zijn in 2020 € 323.302 hoger dan 
begroot.

Zoals al eerder is aangegeven wordt planmatig 
onderhoud alleen volgens de met de  
belastingdienst overeengekomen dotatie (met 
inflatiecorrectie) opgenomen in de winst- en 
verliesrekening. De werkelijke kosten van 
planmatig onderhoud in 2020 bedragen  
€ 3.996.652. Deze kosten zijn zichtbaar in het 
kasstroomoverzicht over 2020. 

De kosten van dagelijks onderhoud zijn in 
2020 € 59.474 lager dan begroot. 
Het contractonderhoud was tot en met 2019 
onderdeel van het planmatig onderhoud, maar 
wordt vanaf 2020 apart gepresenteerd.

De onroerende zaakbelasting, andere  
belastingen en heffingen, lasten service- 
contracten en overige exploitatielasten zijn 
conform begroting.

ONDERHOUDSLASTEN Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Verschil

Planmatig onderhoud (dotatie VSO) € 2.878.060 € 2.871.400 € -6.660

Mutatieonderhoud (60%) € 1.703.802 € 1.380.500 € -323.302

Dagelijks onderhoud € 648.826 € 708.300 € 59.474

Contractonderhoud € 84.583 € 0 € -84.583

Totaal € 5.315.271 € 4.960.200 € -355.071

LASTEN Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Verschil

Salariskosten €725.447 € 723.000 € -2.447

Algemene beheer- en kantoorkosten € 721.952 € 671.800 € -50.152 

Afschrijvingskosten vaste activa € 1.255.786 € 1.285.930 € 30.144

Onderhoudslasten € 5.315.271 € 4.960.200 € -355.071

Lasten servicecontracten € 285.183 € 317.900 € 32.717 

Onroerende zaakbelasting € 243.254 € 264.400 € 21.146

Rioolrecht, reiniging, waterschap € 222.005 € 203.000 € -19.005

Overige exploitatielasten € 100.732 € 93.700 € -7.032

Totaal € 8.869.630 € 8.519.930 € -349.700
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Vergelijking resultaat 2020 met jaarrekening 2019 

De huuropbrengsten 2020 bedragen  
€ 9.834.769, de huurderving (vanwege leeg-
stand en oninbaarheid) bedraagt € 211.320  
(in 2019 € 9.580.110 versus € 95.960).  
De huurderving 2020 is daarmee 2,1% van de 
netto huuropbrengst, terwijl de huurderving 
2019 1,0% bedroeg. Dit verschil is voornamelijk 
te verklaren doordat in 2020 meer woningen, 
waaronder de stiltewoningen, voor een  
periode leeg stonden. Vergeleken met de netto 
huuropbrengst van 2019 (€ 9.580.110) is de netto 
huuropbrengst 2020 gemiddeld gestegen met 
2,65%. 

De opbrengsten servicecontracten (exclusief 
overige exploitatiebaten) bedragen in 2020  
€ 306.680. In 2019 was dit € 293.886, een  
verschil van € 12.794. De lasten van de service-
kosten die tegenover de opbrengsten staan, 

zijn in 2020 € 285.183 en in 2019 € 306.038.  
De afschrijvingskosten van de zonnepanelen 
(€ 49.222 in 2020), waarvoor door sommige 
huurders vergoedingen betaald worden, 
worden bij de ‘afschrijvingskosten vaste  
activa’ verantwoord.

De verenigingsopbrengsten 2020 zijn hoger 
dan vorig jaar als gevolg van de verhoging van 
de contributie naar € 35 per jaar. Het aantal 
leden dat contributie betaalt (leden niet-
huurders) was in 2019 3.316 en in 2020 3.238. 
De contributieopbrengsten, een belangrijk  
onderdeel van de verenigingsopbrengsten, 
bedragen in 2020 € 113.330 en in 2019 € 99.480. 
Als oninbare verenigingsopbrengsten is in 
2020 € 1.360 afgeboekt en in 2019 € 9.192 (waar-
onder € 8.527 aan royementen). 

De salariskosten 2020 zijn € 100.900 lager dan 
in 2019. Dit is het gevolg van de in 2019 hogere 
kosten als gevolg van de financiële  
afhandeling van in 2019 vertrokken  
medewerkers.

De algemene beheer- en kantoorkosten  
bedragen in 2020 € 721.952 en zijn nagenoeg 
gelijk aan die van vorig jaar (€ 728.323).

De onderhoudslasten zijn in 2020 € 1.056.998 
hoger dan in boekjaar 2019. 

LASTEN Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2019 Verschil

Salariskosten €725.447 € 826.347 € 100.900

Algemene beheer- en kantoorkosten € 721.952 € 728.323 € 6.371

Afschrijvingskosten vaste activa € 1.255.786 € 1.195.535 € -60.251

Onderhoudslasten € 5.315.271 € 4.258.273 € -1.056.998

Lasten servicecontracten € 285.183 € 306.038 € 20.855

Onroerende zaakbelasting € 243.254 € 225.671 € -17.583

Rioolrecht, reiniging, waterschap € 222.005 € 239.900 € 17.895

Overige exploitatielasten € 100.732 € 195.525 € 94.793

Totaal € 8.869.630 € 7.975.612 € -894.018

BATEN Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2019 Verschil

Huuropbrengsten inclusief derving € 9.623.449 € 9.484.150 € 139.299

Opbrengsten servicecontracten en 
overige exploitatiebaten

€ 328.174 € 338.853 € -10.679

Verenigingsopbrengsten € 117.749 € 95.193 € 22.556

Totaal € 10.069.372 € 9.918.196 € 151.176
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ONDERHOUDSLASTEN Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2019 Verschil

Planmatig onderhoud (dotatie VSO) € 2.878.060 € 2.793.180 € -84.880

Mutatieonderhoud (60%) € 1.703.802 € 868.388 € -835.414

Dagelijks onderhoud € 648.826 € 596.705 € -52.121

Contractonderhoud € 84.583 € 0 € -84.583

Totaal € 5.315.271 € 4.258.273 € -1.056.998

De uitsplitsing is als volgt:

De dotatie voor planmatig onderhoud loopt, 
conform de afspraak met de belastingdienst, 
jaarlijks met € 100.000 op en bedraagt in 2020  
€ 2.700.000. Daarnaast wordt een inflatie- 
correctie berekend van 2% van de stand van 
de egalisatiereserve planmatig onderhoud aan 
het begin van het jaar. Deze inflatiecorrectie 
bedraagt in 2020 € 178.060 en is daarmee  
€ 15.120 lager dan in 2019, omdat de egalisatie- 
reserve in 2019 is afgenomen. 
De werkelijke kosten van planmatig onder-
houd bedragen in 2020 € 3.996.652 en in 2019 
€ 3.549.245. De details van deze bedragen zijn 
terug te vinden in de toelichting op de balans 
in de jaarrekening (post 8.1).
Het aantal huuropzeggingen is hoger dan in 
2019. Hierdoor zijn de kosten van mutatie- 

onderhoud ten opzichte van 2019 toegenomen 
met € 835.414.  
De kosten voor dagelijks onderhoud 2020 ad 
€ 648.826 zijn € 52.121  hoger dan de vergelijk-
bare kosten van dagelijks onderhoud in 2019. 
Het contractonderhoud was tot en met 2019 
onderdeel van het planmatig onderhoud, maar 
wordt vanaf 2020 apart gepresenteerd.

De overige exploitatielasten 2020, bestaande 
uit onderhoud tuinen, erfpachtcanon  
Beethovenstraat, verzekeringen, afschrijving 
lening Atal en overige kosten ten behoeve van 
de exploitatie van de complexen, zijn € 94.793 
lager dan in 2019.

Vennootschapsbelasting
Het resultaat 2020 voor belastingen volgens de 
winst- en verliesrekening bedraagt € 1.152.009. 
Hierover wordt, behoudens de bijdragen 
verhuizingen binnen de vereniging van in 
totaal € 100, vennootschapsbelasting  
afgedragen.

Het belastbaar bedrag bedraagt € 1.151.909. 
Over een belastbaar bedrag tot € 200.000 wordt 
16,5% vennootschapsbelasting afgedragen, het 
tarief vanaf € 200.000 is 25%. De vennoot- 
schapsbelasting 2020 is berekend op € 270.977. 

In 2020 zijn al voorschotten ad € 470.249 
betaald, zodat een bedrag van € 199.272 terug-
gevorderd kan worden.

Omdat in de jaren 2015, 2016 en 2017 ten  
onrechte de ledencontributies zijn afgetrokken 
van het fiscale resultaat, heeft de belasting- 
dienst navorderingsaanslagen voor deze jaren 
opgelegd van in totaal € 73.720, plus € 17.722 
rente. Deze aanslagen zijn in 2020 betaald.

Kasstromen en liquiditeit
In 2020 zijn de liquide middelen afgenomen 
van € 10.003.367 op 1 januari naar € 9.362.588 
op 31 december. Een daling van € 640.779.  
In 2019 was dit een toename van € 360.178.
Ondanks de afname heeft Samenwerking op 
dit moment een goede en solide liquiditeits-
positie. Zoals al eerder aangegeven heeft het 
bestuur hierover wel zorgen voor de toekomst.

Het kasstroomoverzicht maakt de  
verschillende geldstromen in 2020 inzich- 
telijk. De grote verschillen met de winst- en 
verliesrekening 2020 betreffen de kosten van 
planmatig onderhoud en de investeringen in 
materiële vaste activa.

In de winst- en verliesrekening worden niet de 
werkelijk bestede kosten van planmatig  
onderhoud opgenomen, maar de met de  
belastingdienst overeengekomen dotatie  
(inclusief inflatiecorrectie). Daarnaast worden 
in de winst- en verliesrekening afschrijvings- 
kosten van materiële vaste activa opgenomen, 
terwijl in het kasstroomoverzicht de feitelijke 
uitgaven van investeringen worden  
weergegeven.

Waar het kasstroomoverzicht nog verder  
verschilt van de winst- en verliesrekening zijn 
de veranderingen in balansposten tussen  
begin en einde van het boekjaar, de zogenaam-
de mutaties in het werkkapitaal.
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Het verschil tussen de winst- en verliesrekening 2020 en het kasstroomoverzicht 2020 is als volgt 
samen te vatten:

Resultaat 2020 € 807.312

Werkelijke kosten planmatig onderhoud € -3.996.652

Dotatie planmatig onderhoud € 2.878.060

€ -1.118.592

€-311.280

Investeringen materiële vaste activa € -1.567.834

Afschrijvingskosten vaste activa € 1.255.786

€ -312.048

€ -623.328

Mutaties in balansposten € -17.451

Mutatie in liquide middelen 2020 € -640.779

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft het eigen vermogen weer 
in verhouding tot het totale vermogen. 

Gezien de wijze van vastgoedwaardering 
door Samenwerking op basis van historische 
kostprijs heeft het bepalen van de solvabiliteit 
voor Samenwerking geen toegevoegde waarde. 

Het grootste deel van het bezit heeft geen of 
weinig waarde op de balans. Daarom wordt 
met ingang van boekjaar 2019 geen  
solvabiliteitsanalyse meer gemaakt. 

Van resultaat naar mutatie liquide middelen



24

Jaarrekening 
over boekjaar 2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (NA RESULTAATBESTEMMING)

31/12/2020 31/12/2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa 2

Gebouwen en grond 2.1 12.382.736 12.382.736

Inpandige verbouwingen 2.2 7.660.794 7.068.701

Conversie en afkoop erfpacht 2.3 3.739.114 3.950.232

Installaties en overige bedrijfsmiddelen 2.4 2.030.823 2.099.750

25.813.467 25.501.419

Financiële vaste activa 3

Leningen u/g 3.1 111.800 122.800

111.800 122.800

Totaal vaste activa 25.925.267 25.624.219

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4

Voorraad 4.1 25.623 24.121

25.623 24.121

Vorderingen 5

Debiteuren 5.1 78.668 106.624

Belastingen 5.2 51.426 0

Overige vorderingen 5.3 103.370 69.868

233.464 176.492

Liquide middelen 6

Liquide middelen 6.1 9.362.588 10.003.367

9.362.588 10.003.367

Totaal vlottende activa 9.621.675 10.203.980

TOTAAL 35.546.942 35.828.199
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31/12/2020 31/12/2019

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Aandelen leden 7.1 3.753.664 3.779.872

Statutaire reserve 7.2 2.289.867 2.209.136

Overige reserve 7.3 18.828.022 18.101.441

24.871.553 24.090.449

Voorzieningen 8

Egalisatiereserve planmatig onderhoud 8.1 7.784.298 8.902.890

Fonds glasschade 8.2 102.562 107.816

Mutatiefonds Het Nieuwe Huis 8.3 47.493 30.155

7.934.353 9.040.861

Langlopende schulden 9

Schulden/leningen kredietinstellingen 9.1 837.171 869.191

837.171 869.191

Kortlopende schulden 10

Crediteuren 10.1 1.125.501 795.549

Belastingen 10.2 563.098 659.334

Dividenduitkering 10.3 0 170.094

Overige kortlopende schulden 10.4 215.266 202.721

1.903.865 1.827.698

TOTAAL 35.546.942 35.828.199
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2020 2020 2019

€ € €

Baten

Huuropbrengsten 11 9.834.769 9.787.500 9.580.110

Huurderving 12 -211.320 -146.800 -95.960

Opbrengsten servicecontracten en 
overige baten

13 328.174 331.900 338.853

Verenigingsopbrengsten 14 117.749 103.000 95.193

Totale baten 10.069.372 10.075.600 9.918.196

Lasten

Salariskosten 15 725.447 723.000 826.347

Algemene beheer- en kantoorkosten 16 721.952 671.800 728.323

Afschrijvingen materiële vaste activa 17 1.255.786 1.285.930 1.195.535

Onderhoudslasten 18 5.315.271 4.960.200 4.258.273

Lasten servicecontracten 19 285.183 317.900 306.038

Onroerende zaakbelasting 20 243.254 264.400 225.671

Rioolrecht, reinigingsheffing en water-
schapsbelastingen

21 222.005 203.000 239.900

Overige exploitatielasten 22 100.732 93.700 195.525

Totale lasten 8.869.630 8.519.930 7.975.611

Resultaat 1.199.742 1.555.670 1.942.585

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 654 0 500

Rentelasten en soortgelijke kosten 24 -48.387 -13.510 -13.764

Totale financiële baten en lasten -47.733 -13.510 -13.264

Resultaat voor belastingen 1.152.009 1.542.160 1.929.320

Vennootschapsbelasting 25 -344.697 -335.660 -469.964

Resultaat na belastingen 807.312 1.206.500 1.459.356
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

2020 2019

€ €

Operationele kasstroom

Huren

 - Huuropbrengsten woningen 8.681.533 8.465.067 

 - Huuropbrengsten "Het Nieuwe Huis" 557.385 532.822 

 - Huuropbrengsten bedrijfsruimten en winkels 595.851 582.221 

 - Huurderving -211.320 -95.960 

Totaal huren 9.623.449 9.484.150 

Opbrengsten servicecontracten 328.174 338.853 

Verenigingsopbrengsten 117.749 95.193 

Dotatie Mutatiefonds Het Nieuwe Huis 40.000 40.000 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 654 500 

Saldo ingaande kasstromen 10.110.027 9.958.696 

Personeelskosten -725.447 -826.347 

Algemene beheer- en kantoorkosten -721.952 -728.323 

Onderhoudslasten

 - Planmatig onderhoud -3.996.652 -3.549.245 

 - Mutatieonderhoud -1.703.802 -868.388 

 - Dagelijks onderhoud -648.826 -596.705 

 - Uitgevoerd onderhoud Fonds glasschade -5.254 -1.191 

 - Uitgevoerd onderhoud Mutatiefonds Het Nieuwe Huis -22.662 -12.112 

Totaal onderhoudslasten -6.377.195 -5.027.641 

Lasten servicecontracten -285.183 -306.038 

Onroerende Zaakbelasting -243.254 -225.671 

Rioolrecht, reinigingsheffing en waterschapsbelastingen -222.005 -239.900 

Overige bedrijfslasten -89.732 -184.525 

Rentelasten en soortgelijke kosten -48.387 -13.764 

Vennootschapsbelasting -344.697 -469.964 

Mutaties in werkkapitaal

Voorraden en vorderingen -58.474 -98.257 

Kortlopende schulden 150.207 -106.175 

Saldo uitgaande kasstromen -8.966.120 -8.226.604 

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.143.907 1.732.091 
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2020 2019

€ €

Investeringskasstroom

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

 - Inpandige verbouwingen -1.248.884 -760.375 

 - Installaties -318.950 -458.820 

-1.567.834 -1.219.195 

Overige bedrijfsmiddelen (desinvestering) 0 10.500 

Saldo uitgaande kasstromen -1.567.834 -1.208.695 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.567.834 -1.208.695 

Financieringskasstromen

Aflossing lening u/g 11.000 11.000 

Stortingen in aandelen van leden 82.732 95.214 

Saldo ingaande kasstromen 93.732 106.214 

Aflossing bestaande lening portefeuille -31.550 -31.079 

Uitbetaald aandelenkapitaal aan leden -108.940 -69.453 

Uitkering dividend voorgaand boekjaar -170.094 -168.900 

Saldo uitgaande kasstromen -310.584 -269.432 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -216.852 -163.218 

Totaal kasstromen -640.779 360.178 

Stand liquide middelen per 1 januari 10.003.367 9.643.189 

Mutatie liquide middelen boekjaar -640.779 360.178 

Stand liquide middelen per 31 december 9.362.588 10.003.367 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Zoals toegestaan in art. 2:396 lid 6 zijn 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.

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.

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat- 
bepalingen zijn gebaseerd op historische kosten.

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

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft 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 lasten worden in het algemeen toegerekend aan de periode waarop zij  
betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

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

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



31

2.1 Gebouwen en grond
Op grond wordt niet afgeschreven. Op gebouwen wordt tot 100% van de WOZ waarde afgeschreven.
De afschrijving op gebouwen geschiedt op lineaire basis in 50 jaar.

2.2 Inpandige verbouwingen
De afschrijving op de geactiveerde kosten van het mutatieonderhoud geschiedt op lineaire basis in 
20 jaar. Bij eventuele eerdere mutatie voordat de 20 jaar zijn verstreken, wordt een eventuele  
verbouwing versneld afgeboekt.

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

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

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

4. Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen.

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

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

8. Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
   - een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het 
     verleden en
   - waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en
   - het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig 
     is.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

8.1 Egalisatiereserve planmatig onderhoud
De egalisatiereserve planmatig onderhoud heeft als doel de lasten van planmatig onderhoud  
gelijkmatig over een aantal jaren te verdelen. De egalisatiereserve wordt gevoed op basis van een in 
een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst overeengekomen jaarlijkse dotatie.  
Deze jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsbegroting die is opgesteld voor een 
periode van 25 jaar. De daadwerkelijke uitgaven aan planmatig onderhoud worden in mindering 
gebracht op de egalisatiereserve.

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

Als huuropbrengst is verantwoord de theoretische opbrengst bij volledige verhuur van het  
onroerend goed onder aftrek van de huurderving. De huuropbrengsten bestaan uit de netto huren, 
vermeerderd met vergoedingen voor water, stookkosten, schoonmaken trappenhuizen, energie en 
onderhoudsabonnement liften.

Opbrengsten en lasten worden in het algemeen toegerekend aan de boekjaren waarop deze  
betrekking hebben.

Belastingen over het resultaat
De belastingen over de resultaten omvatten de te verrekenen belastingen, rekening houdend met 
fiscale faciliteiten en niet-aftrekbare kosten. Op winsten worden geen belastingen in mindering 
gebracht, indien en voor zover compensatie van deze winsten met in voorgaande jaren geleden  
verliezen mogelijk is.

Op verliezen worden belastingen in mindering gebracht, indien compensatie met in voorgaande 
jaren behaalde winsten mogelijk is en dit leidt tot belastingrestitutie.

De belastingen worden tegen het geldende tarief berekend over de resultaten, rekening houdend 
met fiscale faciliteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS

2.1 Gebouwen en grond     
In 2020 heeft hertaxatie door Gemeente Amsterdam van alle woningen voor de Wet Onroerende 
Zaakbelasting (WOZ) plaatsgevonden. De ‘economische’ waarde op basis van deze WOZ op waarde-
peildatum 1 januari 2020 bedraagt € 623 mln. (peildatum 1 januari 2019 € 642 mln.).  
Gezien de verhuurde staat van de woningen is de marktwaarde lager.    
 
2.2 Inpandige verbouwingen 
De investeringen bij inpandige verbouwingen ad € 1.248.884 bestaan uit de activering van het in 
2020 uitgevoerde mutatieonderhoud (€ 1.135.868) en individuele renovaties van voornamelijk  
keukens en badkamers in een zestal woningen (€ 113.016).

2. Materiële vaste activa

2.1  
Gebouwen 

en grond

2.2  
Inpandige  

verbou- 
wingen

2.3  
Conversie 
en afkoop 

erfpacht

2.4  
Installaties 
en overige 

bedrijfs- 
middelen

Totaal  
materiële 

vaste activa

€ € € € €

Stand per  
1 januari 2020

Aanschaffingskosten 17.436.856 14.956.554 10.406.454 7.036.002 49.835.866

Afschrijvingen -5.054.120 -7.887.853 -6.456.222 -4.936.252 -24.334.447

Boekwaarde per  
1 januari 2020

12.382.736 7.068.701 3.950.232 2.099.750 25.501.419

Mutaties:

Investeringen 0 1.248.884 0 318.950 1.567.834

Afschrijvingen 0 -656.791 -211.118 -387.877 -1.255.786

Saldo mutaties 0 592.093 -211.118 -68.927 312.048

Stand per  
31 december 2020

Aanschaffingskosten 17.436.856 16.205.438 10.406.454 7.354.952 51.403.700

Afschrijvingen -5.054.120 -8.544.644 -6.667.340 -5.324.129 -25.590.233

Boekwaarde per  
31 december 2020

12.382.736 7.660.794 3.739.114 2.030.823 25.813.467
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2.4 Installaties en overige bedrijfsmiddelen

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Centrale verwarming 1.074.722 1.016.549

Brandwerende voorzieningen en installaties "Het Nieuwe Huis" 185.896 237.617

Liften 201.868 218.687

Zonnepanelen 523.458 572.681

Isolatieglas 23.312 27.681

Verbouwing kantoor 21.567 26.535

Totaal 2.030.823 2.099.750

In 2020 zijn centrale verwarmingsinstallaties in verschillende complexen vervangen (€ 318.950).  
 

3. Financiële vaste activa

3.1 Financiële vaste activa     
Deze lening u/g betreft een met Atal MDC overeengekomen investeringsbijdrage ad € 200.000 die in 
2013 is uitbetaald en in 20 jaar als exploitatielast wordt verantwoord. Tot en met boekjaar 2020 is in 
totaal € 108.200  (tot en met 2019 € 97.200) ten laste van het resultaat gebracht. Het restantbedrag van 
de lening per 31 december 2020 bedraagt € 111.800.     
     
     
4. Vooraden

4.1 Voorraad     
De voorraad betreft ingekochte artikelen als hout, sloten, verlichting, badkamer- en keuken- 
garnituur en andere technische materialen die per 31 december 2020 op voorraad lagen.  

5. Vorderingen

5.1 Debiteuren

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Achterstanden huren 70.721 95.028

Achterstanden leden 7.948 11.596

Totaal 78.668 106.624

 De huurachterstanden worden tegen nominale waarde opgenomen. De huurvoorstanden staan  
vermeld onder de kortlopende schulden bij vooruitontvangen huren.
De achterstanden van leden betreffen per 31 december 2020 € 7.948 contributieachterstanden  
(31-12-2019: € 5.197) en geen nog te storten aandelenbedragen (31-12-2019: € 6.398).
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5.2 Belastingen

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Vennootschapsbelasting 2020 199.272 0

Vennootschapsbelasting 2019 -147.846 0

Totaal 51.426 0

5.3 Overige vorderingen en overlopende activa

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Bijdrage Het Nieuwe Huis inzake water en  
vervanging tapwatervoorziening

65.208 0

Vorderingen op leveranciers (credit-facturen) 23.208 59.873

Vooruitbetaalde verzekeringen 6.634 8.305

Overige vorderingen en overlopende activa 8.320 1.690

Totaal 103.370 69.868

De nog te betalen bijdragen van Het Nieuwe Huis betreffen de waterlevering 2020 ad € 15.208 en het
gedeelte van de vervanging van de tapwatervoorziening dat Het Nieuwe Huis zelf bijdraagt  
(€ 50.000).

6. Liquide middelen

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Banken, rekening courant en deposito's 9.362.588 10.002.956

Kasgelden 0 411

Totaal 9.362.588 10.003.367

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

7.1 Aandelen van leden

2020 2019

€ €

Aandelenkapitaal per 1 januari 3.779.872 3.754.111

Stortingen door leden 82.732 95.214

Uitbetaald aandelenkapitaal aan leden en uitgetreden leden -108.940 -69.453

Aandelenkapitaal per 31 december 3.753.664 3.779.872

7.2 Statutaire Reserve

2020 2019

€ €

Stand per 1 januari  2.209.136 2.063.200

Toevoeging 10% conform artikel 46 van de Statuten 80.731 145.936

Stand per 31 december 2.289.867 2.209.136

7.3 Overige reserves

2020 2019

€ €

Stand extra reservefonds per 1 januari 18.101.441 16.958.115

Toevoeging conform artikel 46 van de statuten 726.581 1.143.326

Stand per 31 december 18.828.022 18.101.441
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8.1 Egalisatiereserve planmatig onderhoud

2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 8.902.890 9.658.955

Uitgevoerd onderhoud -3.996.652 -3.549.245

Nominale dotatie 2.700.000 2.600.000

Inflatiecorrectie 178.060 193.180

Stand per 31 december 7.784.298 8.902.890

8. Voorzieningen
 
De voorzieningen zijn gebaseerd op verplichtingen of kosten die redelijkerwijs zijn in te schatten of 
gevormd zijn voor een gelijkmatige verdeling van de lasten over een groot aantal jaren. De jaarlijkse 
dotatie aan de egalisatiereserve planmatig onderhoud vloeit voort uit de afspraak met de  
Belastingdienst. Deze afspraak is gebaseerd op de meerjarenbegroting planmatig onderhoud die is 
opgesteld in 2014.     

Toelichting uitgevoerd planmatig onderhoud (zie jaarverslag):

2020 2019

€ €

Complex 4 (Roelof Hartstraat) Vervanging dak, dakranden, 
lichtkoepel en renovatie schoorstenen

175.068 188.560

Complex 5 (Harmoniehof even) Houtrotherstel, schilderwerk, 
metsel- en voegwerkherstel en schoorstenen

0 1.048.614

Complex 6 (Harmoniehof, Reijnier Vinkeleskade) Houtrot- 
herstel, schilderwerk, metsel- en voegwerkherstel, schoor-
stenen en dakgoten

1.297.980 0

Complex 7 (Hobbemakade) Houtrotherstel, schilderwerk,  
metsel- en voegwerkherstel, vervangen kozijnen, binnen- 
riolering, zolderherstel

2.071.039 1.598.074

Complex 10 (Harmoniehof) Houtrotherstel, schilder- en metsel-
werk, dakgoten

368.957 0

Complex 11 (Roelof Hartstraat) Gevel- en schilderwerk,  
dakbedekking

0 15.770

Complex 12 (Het Nieuwe Huis) Binnenriolering en vuilwater- 
pomp vervangen

12.100 128.344

Complex 16 (Banstraat) Dakbedekking 0 6.594

Complex 17 (J.M. Coenenstraat) Trappenhuizen herstellen 71.508 545.357

Complex 18 (Beethovenstraat) Dakonderhoud 0 4.840

Algemene complexoverstijgende kosten 0 13.092

Totaal uitgevoerd planmatig onderhoud 3.996.652 3.549.245
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8.2 Fonds glasschade

2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 107.816 109.007

Uitgevoerd onderhoud -5.254 -1.191

Dotatie 0 0

Stand per 31 december 102.562 107.816

Het Fonds glasschade wordt gebruikt voor het betalen van breuk van binnen- en buitenglas.  
Het risico van deze breuk is voor rekening van de huurder. Omdat het fonds voldoende groot is, 
wordt in 2020 geen vergoeding gevraagd aan de huurders (in 2019 is ook geen vergoeding gevraagd).

8.3 Mutatiefonds Het Nieuwe Huis

2020 2019

€ €

Stand per 1 januari 30.155 2.267

Uitgevoerd onderhoud -22.662 -12.112

Dotatie 40.000 40.000

Stand per 31 december 47.493 30.155

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

9. Langlopende schulden

9.1 Schulden/leningen kredietinstellingen

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Het verloop van de lening is als volgt:

Oorspronkelijk leenbedrag Nationaal RestauratieFonds (NRF) 1.376.949 1.376.949

Af: cumulatieve aflossing -507.758 -476.208

Af: aflossing lening komend jaar -32.020 -31.550

Totaal 837.171 869.191
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Deze lening is in 2013 verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds en heeft een looptijd van 30 
jaar. Het rentepercentage bedraagt 1,5% per jaar. Rente en aflossing vindt per maand in gelijke  
termijnen plaats. Het deel dat binnen één jaar afgelost wordt, is verantwoord onder de kortlopende  
schulden. Als zekerheid is het recht van eerste hypotheek voor een bedrag van € 1.376.949 op  
“Het Rode Blok”, Harmoniehof 27 en verder te Amsterdam (kadastraal Amsterdam Z Z 1006)  
verstrekt.     

10. Kortlopende schulden

10.1 Crediteuren

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Schulden aan leveranciers 390.491 50.175

Betalingen onderweg 735.010 745.374

Totaal 1.125.501 795.549

10.2 Belastingen

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Omzetbelasting 522.330 211.448

Loonheffing 40.768 60.102

Vennootschapsbelasting 0 387.784

Totaal 563.098 659.334

10.3 Dividenduitkering

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Dividenduitkering aan leden en oud-leden 0 170.094

Totaal 0 170.094

In de Ledenraadvergadering van 19 mei 2021 is besloten over 2020 geen rente uit te keren aan leden 
en oud-leden over de stand van het aandeel per 31 december 2020.
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10.4 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

31/12/2020 31/12/2019

€ €

Aflossing lening komend jaar 32.020 31.550

Borgsommen 76.625 73.570

Vakantiedagen 26.698 22.820

Accountant en belastingadviseur 15.000 15.000

Afdracht vergoeding KPN antennes aan HNH 13.906 0

Pensioenpremies 12.957 8.743

Vooruitontvangen huren en contributies 11.439 9.605

Servicekosten 6.272 21.579

Overige kortlopende schulden 20.349 19.854

Totaal 215.266 202.721

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Op basis van de overeenkomst met Itris voor de licenties van ViewPoint (computersoftware) is in 
2011 een 10-jarige verplichting aangegaan voor een bedrag van € 54.100 per jaar (exclusief btw).  
Dit is inclusief de kosten van de serviceprovider ASP4all inzake het extern uitbesteden van het  
functioneel en technisch beheer en onderhoud. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van 
de Cpi.     
Voor 2020 bedroeg de verplichting € 64.323. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene  
beheer- en kantoorkosten in de Winst- en Verliesrekening (post 16).     
     
     
Gebeurtenissen na balansdatum
De maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Coronavirus hebben impact op de gehele 
Nederlandse samenleving, dus ook op Samenwerking. De financiële gevolgen hiervan zijn tot nu toe, 
op het moment van vaststellen van deze jaarrekening, beperkt. Het eigen vermogen en de  
liquiditeitspositie van Samenwerking zijn voldoende gezond om dit te kunnen opvangen, waardoor 
de gevolgen geen impact op de jaarrekening 2020 en de continuïteit van de vereniging zullen  
hebben.     
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Baten

11. Huuropbrengsten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Netto huren woningen 8.681.533 8.642.500 8.465.067

Netto huren "Het Nieuwe Huis" 557.385 557.400 532.822

Netto huren bedrijfsruimten en winkels 595.851 587.600 582.221

Totaal 9.834.769 9.787.500 9.580.110

12. Huurderving

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Huurderving woningen -161.285 -129.625 -87.443

Huurderving bedrijfsruimten en  
winkelpanden

-42.393 -17.175 -4.522

Derving servicecontracten -7.641 0 -3.995

Totaal -211.320 -146.800 -95.960

De hogere huurderving van de woningen wordt veroorzaakt doordat in verband met de Corona-crisis 
een aantal stiltewoningen voor bewoners is ingericht.
De Corona-crisis is ook debet aan de kwijtschelding en/of opschorting van de betaling van  
huursommen en service-kosten voor enkele huurders van bedrijfsruimten.    
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13. Opbrengsten servicecontracten en overige baten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Stookkosten Het Nieuwe Huis 217.190 236.700 214.286

Schoonmaken trappenhuis 34.980 39.900 34.512

Watergelden 17.875 22.100 11.967

Overige vergoedingen  
(met name zonnepanelen)

36.636 33.200 33.121

Overige exploitatiebaten 21.494 0 44.967

Totaal 328.174 331.900 338.853

De overige exploitatiebaten betreffen in 2020 grotendeels de vergoedingen (2018-2020) voor de KPN 
antennes op het dak van Het Nieuwe Huis. De helft van deze vergoeding wordt afgedragen aan Het 
Nieuwe Huis. In 2019 bestonden de overige exploitatiebaten voornamelijk uit bijdragen van huurders 
aan verbouwingen.

14. Verenigingsopbrengsten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Contributies 119.010 102.600 102.920

Oninbare contributies -1.361 0 -9.192

Bijdragen verhuizen binnen de vereniging 100 400 55

Entreegelden 0 0 1.410

Totaal 117.749 103.000 95.193

De opbrengsten uit contributies zijn hoger doordat het tarief in 2020 is verhoogd van € 30 naar € 35 
per jaar. De entreegelden zijn nihil als gevolg van de in het voorjaar van 2019 ingestelde ledenstop.
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Lasten

15. Salariskosten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Lonen en salarissen 556.901 528.200 640.564

Sociale lasten 86.615 86.300 89.101

Pensioenlasten 95.146 88.500 86.285

Uitkering ziekengelden -34.410 0 0

Overige vergoedingen 21.195 20.000 10.397

Totaal 725.447 723.000 826.347

16. Algemene beheer- en kantoorkosten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Advieskosten leden- en verenigingszaken 213.523 150.000 122.350

Advieskosten personeelszaken 34.173 25.000 16.157

Advieskosten gebouwen, erfpacht en WOZ 27.409 25.000 31.233

Advieskosten Commissie van Wijzen 19.232 0 0

Accountantskosten 29.040 25.000 23.924

Tijdelijk personeel 14.686 15.000 56.655

Automatiseringskosten, inclusief licenties 131.386 120.400 132.841

Kantoorbenodigdheden 83.957 72.800 78.905

Huisvestingskosten 56.796 51.000 72.564

Kosten bestuur, ledenraad en ALV 47.848 78.700 115.321

Overige organisatiekosten 63.902 108.900 78.373

Totaal 721.952 671.800 728.323

Om de kosten goed vergelijkbaar te laten zijn, is in de cijfers van 2019 een bedrag van € 99.054 
overgeheveld van ‘Tijdelijk personeel’ naar ‘Advieskosten leden- en verenigingszaken’. 
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17. Afschrijvingskosten materiële vaste activa

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Gebouwen en grond 0 0 0

Inpandige verbouwingen 656.791 712.580 621.224

Conversie en afkoop erfpacht 211.118 211.120 211.118

Installaties en overige bedrijfsmiddelen 387.877 362.230 363.193

Totaal 1.255.786 1.285.930 1.195.535

18. Onderhoudslasten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Planmatig onderhoud  
(dotatie en inflatiecorrectie)

2.878.060 2.871.400 2.793.180

Mutatieonderhoud 1.703.802 1.380.500 868.388

Dagelijks onderhoud 648.826 708.300 596.705

Contractonderhoud 84.583 0 0

Totaal 5.315.271 4.960.200 4.258.273

In 2015 is een nominale dotatie aan de voorziening planmatig onderhoud van € 2.200.000 in overleg 
met de Belastingdienst overeengekomen en in een overeenkomst vastgelegd. Voor de jaren  
daarna, tot en met 2039, stijgt deze nominale dotatie met jaarlijks € 100.000. Verder wordt jaarlijks 
een indexatie voor de inflatie toegepast. In totaal is in 2020 € 2.878.060 toegevoegd.  
Aan de egalisatiereserve planmatig onderhoud is € 3.996.652 onttrokken (zie 8.1).   
   
In totaal is € 2.839.669 uitgegeven aan het mutatieonderhoud (in 2019: € 1.447.313). Deze uitgaven 
komen voor 60% ten laste van de exploitatie, de overige 40% is geactiveerd. In 2020 is € 1.703.802 ten  
laste van de exploitatie gebracht en is € 1.135.867 geactiveerd.
   
Contractonderhoud was tot en met 2019 onderdeel van het planmatig onderhoud en wordt met  
ingang van 2020 apart gepresenteerd.
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19. Lasten servicecontracten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Stookkosten Het Nieuwe Huis 177.473 168.900 155.789

Schoonmaken cv-installaties 14.301 40.000 46.500

Schoonmaken trappenhuis 52.562 55.800 52.422

Electra liften 20.462 30.000 28.520

Watergelden 20.384 23.200 22.807

Totaal 285.183 317.900 306.038

20. Onroerende zaakbelasting

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Onroerende zaakbelasting 243.254 264.400 225.671

Totaal 243.254 264.400 225.671

21. Rioolrecht, reinigingsheffing en waterschapsbelastingen

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Rioolrecht en reinigingsheffing 140.803 128.000 157.481

Waterschapsbelastingen 81.202 75.000 82.419

Totaal 222.005 203.000 239.900
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22. Overige exploitatielasten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Onderhoud tuinen 15.390 45.200 56.054

Erfpachtscanon complex Beethovenstraat 22.447 22.300 22.447

Verzekeringen 19.753 26.200 20.247

Overige exploitatielasten 43.142 0 96.777

Totaal 100.732 93.700 195.525

In de overige exploitatielasten zijn kosten opgenomen betreffende inspectie, controle, schoonmaak, 
afval en veiligheid in de complexen.

Financiële baten en lasten

23. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Rente deposito’s en spaarrekeningen 654 0 500

Totaal 654 0 500

24. Rentelasten en soortgelijke kosten

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Negatieve rente op spaartegoeden -17.371 0 0

Rente navorderingen vennootschaps- 
belasting 2015-2017

-17.722 0 0

Rente lening Nationaal RestauratieFonds -13.295 -13.510 -13.764

Totaal -48.387 -13.510 -13.764

Totaal financiële baten en lasten -47.733 -13.510 -13.264
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Belastingen

25. Vennootschapsbelasting

De tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn:

Tarief 2020 Tarief 2020 Tarief 2019

Voor het deel van het belastbaar bedrag

 - tot en met € 200.000 16,5% 16,5% 19,0%

 - boven € 200.000 25,0% 25,0% 25,0%

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Resultaat vóór belastingen 1.152.009 1.542.160 1.929.320

Af: verenigingsgelden -100 -400 -1.465

Fiscaal resultaat 1.151.909 1.541.760 1.927.855

2020
Begroting 

2020 2019

€ € €

Vennootschapsbelasting boekjaar -270.977 -335.660 -469.964

Navordering vennootschapsbelasting  
2015, 2016 en 2017

-73.720 0 0

Te betalen vennootschapsbelasting -344.697 -335.660 -469.964
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire winstbestemming

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

Resultaatverdeling

De winst na vennootschapsbelasting over verslagperiode 1 januari tot en met 31 december 2020 is  
€ 807.312. Van dit bedrag wordt overeenkomstig alinea 1 van artikel 46 van de statuten 10%, zijnde  
€ 80.731, toegevoegd aan het reservefonds. Krachtens het besluit van de Ledenraad in zijn  
vergadering van 19 mei 2021 wordt, in tegenstelling tot hetgeen in alinea 3 van artikel 46 van de  
statuten vermeld staat, geen rente uitgekeerd over de gestorte bedragen der aandelen aan leden en 
oud-leden. Het restant van het resultaat (€ 726.581) wordt toegevoegd aan het extra reservefonds 
(alinea 5 van artikel 46 van de statuten).

Controleverklaring

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

Amsterdam, 19 mei 2021.

Het Bestuur:
Dhr. J. Driessen, voorzitter
Dhr. M. Breur, penningmeester
Dhr. S. van Iperen, secretaris
Mw. M. Hoogschagen
Mw. J. Mulder

Vastgesteld door de Ledenraad in zijn vergadering d.d. 19 mei 2021.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van de Amsterdamsche Coöperatieve 
        Woningvereeniging “Samenwerking” BA te Amsterdam 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Amsterdamsche Coöperatieve 
Woningvereeniging ‘Samenwerking’ BA te Amsterdam gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de 
Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging ‘Samenwerking’ BA per  
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 en is de jaarrekening in alle 
van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de in 
Nederland geldende fiscale grondslagen zoals opgenomen in de paragraaf 
‘waarderingsgrondslagen’. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de winst- en verliesrekening over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging 
‘Samenwerking’ BA zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 
  

accountant
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit 
het: 
• bestuursverslag; 
• toewijzingsoverzicht 2020; 
• overzicht woningbezit en bedrijfsruimten 31 december 2020. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de financiële 
overzichten verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de financiële 
overzichten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere in overeenstemming met de 
geldende fiscale grondslagen zoals opgenomen in de paragraaf ‘waarderingsgrondslagen’. 
 
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 
verspreidingskring 
 
Wij vestigen de aandacht op de geldende fiscale grondslagen zoals opgenomen in de paragraaf 
‘toegepaste standaarden’ in de toelichting van jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving 
uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor het bestuur met als doel de Amsterdamsche 
Coöperatieve Woningvereeniging ‘Samenwerking’ BA in staat te stellen te voldoen aan haar statutaire 
verplichtingen. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 
 
Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van de Amsterdamsche 
Coöperatieve Woningvereeniging ‘Samenwerking’ BA en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende fiscale grondslagen zoals opgenomen in de paragraaf 
‘waarderingsgrondslagen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
 
Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële 
afwijkingen weergeeft.  
 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Amsterdam, 27 mei 2021 Dubois & Co. Registeraccountants 
 
 
 
 
 
     
 J.J.H.G. Stengs RA 

ValidSigned door J.J.H.G. Stengs RA
 op 27-05-2021 
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Bijlagen
boekjaar 2020
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Toewijzingsoverzicht verhuurde woningen 2020

Adres
lidmaatschaps- 

nummer
lid-huurder / 

lid-niet-huurder kandidaat
totaal aantal  

inschrijvingen

Beethovenstraat 99 I 5743 lid-niet-huurder 1 102

Gerard Terborgstraat 12 hs 6019 lid-niet-huurder 2 193

Harmoniehof 69 H 6053 en 11012 lid-huurder 1 39

J.M. Coenenstraat 23 hs 6562 lid-huurder 3 123

Harmoniehof 15 hs 6805 lid-huurder 4 230

Reijnier Vinkeleskade 13  I 7130 lid-huurder 2 124

*Harmoniehof 34 H *7381 lid-huurder 1 191

Gerard Terborgstraat 43 I 7645 lid-niet-huurder 2 128

Daniël de Langestraat 14 III 7664 lid-niet-huurder 2 128

Daniël de Langestraat 12 III 7728 lid-niet-huurder 3 91

Cornelis van der Lindenstraat 15 I 7749 lid-niet-huurder 2 104

Reijnier Vinkeleskade 33 I 8728 lid-niet-huurder 8 99

Beethovenstraat 95 IV 8900 lid-niet-huurder 7 81

Frans van Mierisstraat 106 III 9284 lid-niet-huurder 20 129

*Hobbemakade 93 hs *9408 lid-huurder 2 98

Harmoniehof 28 II 9530 lid-niet-huurder 7 99

J.M. Coenenstraat 24 II 9765 lid-niet-huurder 4 80

J.M. Coenenstraat 16 II 9886 lid-niet-huurder 4 83

Roelof Hartstraat 60 III 10057 lid-niet-huurder 15 91

J.M. Coenenstraat 25 III 10221 lid-niet-huurder 7 98

Reijnier Vinkeleskade 1 II 10227 lid-niet-huurder 11 96

Reijnier Vinkeleskade 37 II 10289 lid-niet-huurder 12 76

*Frans van Mierisstraat 136 hs *11209 lid-niet-huurder 1 145

Totaal aantal toewijzingen 23

Woningen met een * zijn woningen waarvoor voorrangskandidaten in aanmerking kwamen. 
Wanneer er ook bij het lidmaatschapsnummer een * staat, is de woning daadwerkelijk aan een 
voorrangskandidaat toegewezen.
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Aantal woningen en bedrijfsruimten per 31-12-2020

Oorsprong Complex Adres
Huis- 

nummers Aantal Type

1e bouw 1 Moreelsestraat 4-10 5 woningen

1 Nicolaas Maesstraat 46-48 2 woningen

2e bouw 2 Frans van Mierisstraat 102-112 8 woningen

2 Jacob Obrechtstraat 79-83 5 woningen

3 Frans van Mierisstraat 114-128 11 woningen

3 Jacob Obrechtstraat 76-90 11 woningen

3 Nicolaas Maesstraat 125-135 10 woningen

3e bouw 4 Roelof Hartstraat 40-84 38 woningen

4 Hobbemakade 90-93 16 woningen

4 Gerard Terborgstraat 2-42 68 woningen

5 Harmoniehof 1-24 42 woningen

5 Cornelis van der Lindenstraat 2-10 7 woningen

5 Gerard Terborgstraat 3-49 42 woningen

5 Daniël de Langestraat 1-9 7 woningen

6 Harmoniehof 40-63 42 woningen

6 Cornelis van der Lindenstraat 16-24 7 woningen

6 Reijnier Vinkeleskade 7-30 42 woningen

6 Daniël de Langestraat 11-19 7 woningen

7 Hobbemakade 94-119 72 woningen

7 Reijnier Vinkeleskade 1-5 20 woningen

7 Cornelis van der Lindenstraat 1-37 44 woningen

7 Gerard Terborgstraat 1 4 woningen

8 Harmoniehof 25-31A 32 woningen

8 Joh.M. Coenenstraat 13-19 16 woningen

8 Gerard Terborgstraat 51-57 16 woningen

8 Daniël de Langestraat 2-4 8 woningen

9 Harmoniehof 32-39 32 woningen

9 Joh.M. Coenenstraat 21-35 32 woningen

9 Reijnier Vinkeleskade 31-48 40 woningen

9 Daniël de Langestraat 12-14 8 woningen

10 Cornelis van der Lindenstraat 12-14 2 woningen

10 Harmoniehof 64-69 6 woningen

11 Roelof Hartstraat (winkels) 42W-80W 11 bedrijfsruimten

11 Hobbemakade 89W 1 bedrijfsruimte

12 Roelof Hartplein (appartementen) 50-426 188 appartementen

13 Gerard Terborgstraat (ATAL MDC) 44-46 1 bedrijfsruimte
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Oorsprong Complex Adres
Huis- 

nummers Aantal Type

14 Roelof Hartplein (bibliotheek) 430 1 bedrijfsruimte

15 Joh.M. Coenenstraat (winkel) 1 1 bedrijfsruimte

15 Roelof Hartstraat (winkels) 4-10 3 bedrijfsruimten

4e bouw 16 Frans van Mierisstraat 130-136 16 woningen

16 Banstraat 31-33 8 woningen

16 Nicolaas Maesstraat 137-145 20 woningen

17 Joh.M. Coenenstraat 8-26 40 woningen

17 Bartholomeus Ruloffsstraat 15-19 12 woningen

17 Bronckhorststraat 11-37 56 woningen

Verwerving 18 Beethovenstraat 93-99 26 appartementen

Verwerving 20 Joh.M. Coenenstraat 4 A-E 5 bedrijfsruimten

Verwerving 21 Joh.M. Coenenstraat 6A-H en K 9 woningen

Totaal aantal woningen 889

Totaal aantal bedrijfsruimten 23

Het Nieuwe Huis (188 appartementen) 1

Totaal aantal verhuureenheden 913
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