Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Volkshuisvesting
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Almelose Woningstichting Beter Wonen

Nummer Kamer van
Koophandel

0 6 0 3 2 9 0 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Klimopstraat 2a

Telefoonnummer

0 5 4 6 5 4 6 4 6 4

E-mailadres

info@beterwonen.nl

Website (*)

www.beterwonen.nl

RSIN (**)

0 0 3 1 1 5 6 4 1
7 9

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M. Nekkers

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 111 - 1Z*1FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De
stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de
volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De instelling verhuurt sociale huurwoningen. Beter Wonen staat voor sociale
huurwoningen met hedendaags comfort in een prettige leefomgeving voor hen die door
inkomen of anderszins niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling ontvangt huuropbrengsten van haar huurders. Daarnaast kunnen
opbrengsten uit verkoop van verhuureenheden worden gerealiseerd.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan onderhoud en verduurzaming van de
verhuureenheden (m.n. woningen). Tevens kunnen deze middelen worden ingezet bij
(sloop en) nieuwbouw van woningen.
Het vermogen wordt aangehouden in de vorm van rekeningen courant en
spaarrekeningen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.beterwonen.nl/over-beter-wonen/missie-en-visie/

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het statutair bestuur en de Raad van Commissarissen worden beloond volgens de
richtlijnen van de WNT. Het personeel wordt beloond conform de CAO Woondiensten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

https://www.beterwonen.nl/over-beter-wonen/publicaties/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.beterwonen.nl/over-beter-wonen/publicaties/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Vastgoedbeleggingen

€ 700.299.036

€ 666.906.693

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€

€

Overige reserves

Financiële vaste activa

€ 23.048.837

€

0

2.627.059

+

2.912.202

€

2.905.735

€

0

€

0

€

153.962

€

2.912.825

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 15.181.525

€ 18.247.689
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 32.093.428

+
€ 744.222.621

URL JAARREKENING

+

31-12-2019 (*)

€ 263.963.054

€ 251.090.737

€

€

0

€ 214.989.518

0

€ 186.932.845

+

+

€ 478.952.572

€ 438.023.582

Egalisatierekening

€

0

€

Voorzieningen

€

6.081.985

€ 16.204.999

Langlopende schulden

€ 241.738.219

€ 246.599.582

Kortlopende schulden

€ 17.449.845

€ 17.201.698

Totaal

€ 744.222.621

+

€ 680.117.873

€

Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

2.835.282

€ 10.375.898

€ 725.974.932
Voorraden

0

31-12-2020

0

+
€ 37.911.988
€ 718.029.861

+

+

+
€ 718.029.861
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Staat van baten en lasten

2020

A

2019 (*)

Huuropbrengsten

€

41.410.549

€

41.992.445

Opbrengsten servicecontracten

€

1.346.332

€

1.289.094

Minus: Lasten servicecontracten

€

1.214.180

€

1.109.712

Overheidsbijdragen

€

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

2.960.714

€

3.797.877

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

13.007.456

€

13.160.087

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

6.342.470

€

5.724.394

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

19.232.061

€

19.489.469

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

€

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

€

€

€

0

€

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

2.007.277

€

33.195.000

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

43.244

€

396.578

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

1.574.137

€

32.848.541

€

389.896

€

-50.119

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

-572.008

€

-35.119.251

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

35.017.784

€

44.276.034

B	Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

C	Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorbehoud
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
D	Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

€

€

€

€

34.445.776

€

Opbrengst overige activiteiten

€

€

Minus: Kosten overige activiteiten

€

€

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten

€

0

€

9.156.783

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2020

2019 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

1.369.375

€

1.181.528

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

879.725

€

693.228

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-7.207.487

€

-7.501.939

I

Totaal resultaat voor belastingen
A+B+C+D+E-F-G+H

€

44.611.146

€

19.219.438

J

Minus: Belastingen

€

3.682.156

€

3.008.084

K

Resultaat uit deelnemingen

€

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

€
40.928.990

€

16.211.354

https://www.beterwonen.nl/over-beter-wonen/publicaties/

https://www.beterwonen.nl/over-beter-wonen/publicaties/

Open

