Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Volkshuisvesting
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Wassenaarsche Bouwstichting

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 0 7 0 7 1 1

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

Starrenburglaan 1

Telefoonnummer

0 7 0 5 1 1 4 6 9 0

E-mailadres

cbots@wabs.nl

Website (*)

www.wassenaarschebouwstichting.nl

RSIN (**)

0 0 2 8 1 5 1 2 6
1 9

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.M. Zopfi

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 111 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zij op het gebied van de
volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. De kernactiviteiten
van de organisatie betreffen het bouwen, verhuren en beheren van betaalbare(sociale)
huurwoningen en enkele andere maatschappelijk taken in de regio Wassenaar, den
Haag en Westland.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

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?

Zie url link

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

zie url link

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).

zie url link

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

https://www.wassenaarschebouwstichting.nl/ik-huur-een-woning/
181/beleidsplan-2015-2020.aspx

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).

Bestuurder valt onder WNT en personeel is conform 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.

Zie url en link naar jaarverslag 2020

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

https://www.wassenaarschebouwstichting.nl/ik-huur-een-woni
ng/191/publicaties.aspx

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Vastgoedbeleggingen

€ 566.648.424

€ 403.620.842

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€

€

Overige reserves

Financiële vaste activa

€

3.389.342

€

+

€ 570.037.766
Voorraden
Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

€

€

475.292

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

€
Totaal

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

€

+
7.863.472

€ 577.901.238

+

€ 226.793.672

€

€

€ 77.587.805

€ 63.411.563

+

+

Egalisatierekening

€

€

Voorzieningen

€ 18.671.221

€ 11.612.124

Langlopende schulden

€ 233.858.154

€ 95.123.230

Kortlopende schulden

€ 13.733.789

€ 13.580.008

Totaal

€ 577.901.238

35.017

1.122.669

€
5.600.267

€ 234.050.269

€ 290.205.235

+

€
1.787.913

31-12-2019 (*)

€ 311.638.074

€ 406.853.464

€
€

3.232.622

31-12-2020

2.509.447

+
€

3.667.133

€ 410.520.597

+

+

https://www.wassenaarschebouwstichting.nl/ik-huur-een-woning/191/publicaties.aspx

+
€ 410.520.597
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Staat van baten en lasten

2020

A

2019 (*)

Huuropbrengsten

€

14.392.240

€

14.748.662

Opbrengsten servicecontracten

€

506.821

€

517.685

Minus: Lasten servicecontracten

€

440.722

€

507.480

Overheidsbijdragen

€

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

1.622.064

€

1.614.308

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

3.627.841

€

3.369.830

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

2.574.090

€

2.381.526

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

6.634.344

€

7.393.203

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

€

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

€

€

€

0

€

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

17.736.900

€

20.000.055

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

158.724

€

87.543

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

16.814.410

€

19.465.907

€

763.766

€

446.605

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

-1.474.027

€

-2.610.868

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

26.578.054

€

16.396.856

€

-117.797

€

275.664

€

0

€

0

€

24.986.230

€

14.061.652

Opbrengst overige activiteiten

€

43.693

€

52.336

Minus: Kosten overige activiteiten

€

36.114

€

29.919

€

7.579

€

22.417

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

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2020

2019 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

601.655

€

286.395

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

43.441

€

68.522

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-1.883.798

€

-2.159.457

I

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

€

29.863.025

€

19.409.503

J

Minus: Belastingen

€

8.430.187

€

5.573.586

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.

€
21.432.838

€

13.835.917

https://www.wassenaarschebouwstichting.nl/ik-huur-een-woning/191/publicaties.aspx

https://www.wassenaarschebouwstichting.nl/ik-huur-een-woning/
191/publicaties.aspx

Open

