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2013

Met	gepaste	trots	presenteren	wij	ons	jaarverslag	2013.	Hierin	leggen	wij	

verantwoording	af	over	de	in	het	afgelopen	jaar	uitgevoerde	activiteiten,	

de	bestede	middelen	en	de	behaalde	prestaties.	We	laten	zien	dat	onze	19	

medewerkers	zich	het	afgelopen	jaar	opnieuw	hebben	ingezet	om	voor	onze	

klanten	kwalitatief	goed	wonen	in	een	aangename	woonomgeving	tegen	een	

betaalbare	prijs	mogelijk	te	maken.	Ook	veel	van	onze	andere	doelstellingen	

hebben	wij	behaald.	Dit	hebben	we	natuurlijk	niet	alleen	gedaan,	maar	samen	

met	onze	partners.	Met	hen	en	met	onze	bewoners	gaan	we	het	komende	

jaar	weer	de	uitdagingen	aan	die	een	snel	veranderende	omgeving	met	zich	

meebrengt.

Voor de tweede keer publiceren wij ons jaarverslag online. Dit is niet alleen 

duurzaam en minder kostbaar, maar voor de lezer ook snel en praktisch. Door 

gericht te ‘klikken’, komt u direct bij het onderwerp van uw keuze.

Voorwoord



4

Het	jaar	2013	stond	voor	een	groot	gedeelte	in	het	teken	van	de	

fusie	met	Stichting	Wooncorporatie	Kennemerhave.	Na	onderteke-

ning	van	de	intentieverklaring	in	oktober	2012	tussen	beide	corpo-

raties	is	gestart	met	een	haalbaarheidsonderzoek	dat	de	volkshuis-

vestelijke	meerwaarde	van	de	fusie	aan	moest	tonen.	De	uitkomsten	

hiervan	zijn	voorgelegd	aan	de	Raden	van	Commissarissen,	de	

Ondernemingsraden,	de	gemeente	Velsen	en	de	Huurdersraden.	

Begin	juli	2013	is	vervolgens	het	besluit	tot	de	fusie	genomen.

De nieuwe organisatie is in staat om de kwaliteit van de dienst-

verlening op niveau te houden en waar nodig te verbeteren. We 

blijven een ondernemende corporatie en bieden continuïteit aan 

prettig en betaalbaar wonen in Velsen. We investeren met onze 

partners gericht in de wijk, in projecten die het wonen met zorg 

en welzijn verbinden. Hiervoor is een sterke en professionele 

organisatie nodig. Door het bundelen van onze krachten gaat een 

organisatie ontstaan, die de investeringskracht, capaciteit, kennis 

en kunde heeft om de komende jaren haar rol als maatschappelijk 

partner waar te maken. De positieve reacties van onze partners op 

de fusie, geven het vertrouwen om  de integratie van beide organi-

saties de komende periode voortvarend af te ronden.

Betrokkenheid	bij	huurders
Behalve met de fusie zijn we in 2013 volop bezig geweest met het 

leveren van een volkshuisvestelijke bijdrage voor de inwoners van 

de gemeente Velsen. Het gaat dan om onder meer het dagelijks 
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onderhoud, mutatieonderhoud, planmatig onderhoud, het tijdig ver-

huren, bewonersparticipatie, leefbaarheid, overlast en bemiddeling. 

In 2013 konden ongeveer 6000 mensen via AWV Eigen Haard 

goed en betaalbaar wonen. Voor hen hebben we de lat hoog 

gelegd en zullen we dat ook blijven doen. Met de huurders-

vertegenwoordiging van AWV Eigen Haard heeft het afgelopen jaar 

structureel overleg plaatsgevonden. De Huurdersraad heeft bij 

veel beleidszaken een belangrijke adviserende rol.  

In het verslagjaar heeft AWV Eigen Haard, ondanks de slechte 

woningmarkt en het afblazen van vele projecten in het land, twee 

nieuwbouwprojecten opgeleverd. De Melkfabriek. 

En De Verzetsheld. De Melkfabriek, (de naam verwijst naar een 

voormalige Melkfabriek op die locatie) betreft 14 sociale huur-

appartementen en algemene ruimtes voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De Melkfabriek wordt door 

Stichting De Waerden van AWV Eigen Haard gehuurd. 

De Verzetsheld (de naam verwijst naar de straatnamen van 

Velsense verzetshelden) betreft 24 sociale levensloopbestendige 

huurwoningen. Beide complexen waren bij de oplevering volledig 

verhuurd. Ook heeft AWV Eigen Haard in Duinwijk in IJmuiden 

groot onderhoud verricht aan 70 van de 118 woningen. Van deze 

woningen is het bitumen dak vervangen door een geïsoleerd pan-

nendak en is dubbel glas geplaatst. De overige 40 woningen zijn 

begin 2014 aan de beurt. 

Tenslotte is veel geïnvesteerd in het planmatig onderhoud aan 

onze woningen.

Landelijke	ontwikkelingen
De ontwikkelingen in onze sector blijven zich aandienen. De afge-

lopen jaren kwam een aantal woningcorporaties in opspraak. Niet 

alleen heeft dit tot lokale problemen geleid, maar ook landelijk 

zijn de gevolgen groot en staat de positie van de corporaties door 

negatieve berichten onder druk. Gelukkig is er, zeker lokaal, vaak 

ook aandacht voor de positieve resultaten die woningcorporaties 

boeken. 

Naast hierboven genoemde ontwikkelingen uit Den Haag is in het 

verslagjaar de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (PEW) 

van start gegaan en loopt door tot medio 2014. In oktober 2014 

worden de resultaten verwacht. Het WSW heeft aangegeven dat zij 

door de PEW zijn benaderd om gegevens aan te leveren over AWV 

Eigen Haard. Er is geen reden aangegeven, vermoedelijk heeft dit 

te maken met de bestuurscrisis van 2007 en 2008. 

Financieel
Onze financiële positie is goed. 2013 hebben we afgesloten met 

een positief resultaat van € 2,1 miljoen. De huurinkomsten zijn 

met ruim 0,4 miljoen gestegen, vooral door de oplevering van 

nieuwbouw woningen en de reguliere huurstijging. AWV Eigen 

Haard is solvabel, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw hebben een positief oordeel 

afgegeven.  We zijn financieel gezond. In 2013 hebben we besloten 

om onze “verkoopvijver” te vergroten. We hebben ook gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om de huren extra te verhogen. 

Beide maatregelen waren nodig om in de toekomst te kunnen 

blijven investeren in Velsen. De afdrachten voor de komende jaren 

van  de verhuurdersheffing, maar ook de saneringssteun zullen 

een groot effect hebben op de financiële positie van de organisa-

tie. Het is dan ook belangrijk om ons “huishoudboekje” goed op 

orde te houden.

Overleg	en	samenwerking	met	de	gemeente	
Velsen	en	de	collega-corporaties
Als woningcorporatie met de gehele woningvoorraad binnen de 

gemeente Velsen is overleg en afstemming van onze werkzaam-

heden met de gemeente en de collega-corporaties noodzakelijk 

en vanzelfsprekend. We zijn partners op het brede terrein van 

wonen en leven. Met de wethouder Wonen en bestuurders van 

Woningbedrijf Velsen, Kennemerhave en Brederode Wonen vindt 

elk kwartaal overleg plaats in het Bestuurlijk Overleg Wonen. Met 

het college van B&W vindt er tweemaal per jaar overleg informeel 

plaats over bijvoorbeeld de landelijke ontwikkelingen rondom de 

woningcorporaties, de prestatieafspraken, investeringen en de 

Velsense woonvisie. Daarnaast is er veelvuldig overleg tussen ge-

meente en corporaties over allerlei zaken die zowel de gemeente 

als de corporatie aangaan. In 2013 zijn we er niet in geslaagd 

om te komen tot prestatieafspraken. De verwachting is dat deze 

afspraken in 2014 worden gerealiseerd.

Naast bovengenoemd overleg vindt geregeld overleg plaats met 

andere stakeholders, waaronder de stichting Welzijn Velsen en 

diverse zorgpartijen. 

Met	het	oog	op	de	toekomst
2014 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van het 

integreren van de twee gefuseerde woningcorporaties. Daarnaast 

hebben wij een permanente focus op kostenreductie vanwege 

verhuurdersheffing en saneringsbijdrage, die ook gevolgen kunnen 

hebben voor onze huren en investeringen. 

Al met al ziet de nieuwe fusiecorporatie Velison Wonen zich 

geplaatst voor een groot aantal uitdagingen. Als echte volkshuis-

vesters willen we er zijn voor onze (toekomstige) huurders, zodat 

we mensen met een bescheiden inkomen goed en betaalbaar 

wonen kunnen blijven bieden. 

Peter van Ling

directeur-bestuurder Velison Wonen

Mei 2014
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AWV	Eigen	Haard	is	als	woningcorporatie	actief	in	de	gemeente	Velsen	

en	verhuurt	woningen	in	de	sociale	en	vrije	sector	in	IJmuiden,	

Velserbroek	en	Velsen	Noord.	AWV	Eigen	Haard	heeft	19	medewerkers	

en	biedt	circa	1570	woningen	voor	zo’n	6.400	bewoners.		De	organisa-

tie	heeft	oog	voor	zowel	de	individuele	wensen	van	haar	bewoners	als	

voor	de	ontwikkeling	van	buurten	in	een	vitaal	Velsen	en	streeft	naar	

mensenwerk	en	klantvriendelijkheid.	In	het	verslagjaar	is	het	besluit	

genomen	om	te	fuseren	met	Wooncorporatie	Kennemerhave.	

Missie
Prettig wonen in Velsen, dat is wat ons drijft. Dat kunnen en willen we 

nadrukkelijk niet alleen. We willen samen met lokale partijen en vanuit 

lokale initiatieven goede huisvesting bieden en een bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling van buurten en een vitaal Velsen.

Wat	zien	we	in	Velsen,	in	het	woningaanbod	en	bij	onze	bewoners?

We zien met name in IJmuiden een eenzijdig en verouderd woningaan-

bod. Er is weinig doorstroming en een weinig gevarieerde bevolkings-

samenstelling. Het voorzieningenaanbod sluit onvoldoende aan. We 

constateren dat de economische potentie of de kracht van Velsen 

nauwelijks wordt gezien, laat staan benut. Doelgroepen die we met het 

oog op het voorzieningenaanbod graag zouden aantrekken, kiezen niet 

voor Velsen; het vestigingsaanbod is voor hen niet aantrekkelijk. 

Bovendien hebben de economische ontwikkelingen en bezuinigings-

ronden in negatieve zin invloed op de mogelijkheden van onze (kwets-

bare) bewoners. Steeds vaker horen we in het maatschappelijk veld dat 

de kwetsbaarheid van mensen en het gat tussen rijk of hoogopgeleid 

en arm of laagopgeleid groter worden en de vraagstukken steeds com-

plexer. Met de toenemende individualisering verwachten we dat de be-

hoefte aan maatwerk - voor alle doelgroepen - zal toenemen. Daarnaast 

vraagt de toenemende vergrijzing aandacht, in het woningaanbod en 

onze dienstverlening, maar bijvoorbeeld ook op de arbeidsmarkt of 

het voorzieningenniveau. Samen met lokale partijen op het terrein van 

wonen zorg en welzijn, werken wij aan een kwalitatief en kwantitatief 

goed woonklimaat, met ruimte voor maatwerk.

Specifieke	doelgroepen

Wij willen prettig wonen mogelijk maken. Perspectief bieden voor een 

brede doelgroep, met speciale aandacht voor de kwetsbaren in de 

samenleving. Dit betekent dat we ons richten op het creëren van een 

passend woningaanbod voor ouderen en gezinnen, voor starters en 

studenten. Daarnaast bieden wij ook aan prettig wonen gerelateerde 

producten en diensten aan, die passen bij de vraag en het budget van 

onze klanten. 

Om te bevorderen dat gezinnen zich (blijvend) in Velsen vestigen, be-

nutten wij de mogelijkheden in het woonruimteverdeelsysteem, zodat 

eengezinswoningen specifiek voor deze groep worden aangeboden. 

Met het oog op het ruime aanbod aan portieketageflats én de positieve 

stimulans die jonge aanwas op het vestigingsklimaat zal hebben, pro-

beren we meer studenten naar Velsen te trekken. 

Qua inkomensgroepen zijn we er, vanuit de bestaande regulering, 

uiteraard voor de groep met een inkomen tot € 34.614,= Om een goed 

woonklimaat te behouden, willen wij een bredere groep aantrekken. 

We verruimen het aanbod om die reden tot woningzoekenden met een 

inkomen tot € 43.000. 

Om onze wensen en die van onze huurders te kunnen vervullen, 

zoeken we de grenzen van bestaande wet- en regelgeving op. 

Het nieuwe huurbeleid met Europese regelgeving vraagt ons onze 

strategie te herijken. Aan de hand van scenario’s geven we invulling 

aan ons sociale en vrije sectoraanbod en realiseren we, daar waar dat 

wenselijk is, commerciële en maatschappelijke ruimtes. 

Visie
We willen goede huisvesting bieden in een prettige woonomgeving. 

We willen de aantrekkingskracht van Velsen en het vestigingsklimaat 

versterken. Zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun eigen 

buurt kunnen wonen.

We kunnen dat niet alleen vanuit onze woningvoorraad, maar 

kijken bewust vanuit een breder perspectief. We willen een 

bijdrage leveren aan de Velsense opgave, samen met lokale 

partijen en nadrukkelijk met onze collega-corporaties.

Als woningcorporatie richten we ons nadrukkelijk op mensen die niet 

zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Dat betekent wat ons 

betreft dat we zoeken naar mogelijkheden om niet alleen de meest 
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kwetsbare groepen, maar ook mensen met een middeninkomen, die 

net buiten de inkomensgrenzen vallen, kansen te bieden. Bijvoorbeeld 

door koopconstructies. Daarbij is het niet uitgesloten dat wij onze 

verkoopdoelstelling (moeten) verruimen. 

We zijn lokaal betrokken en willen dat ook in Velsen laten zien. 

We richten ons de komende jaren op vijf speerpunten, waarmee we 

onze ambities waar willen maken. 

Fusie	met	Kennemerhave
Na de ondertekening van de intentieovereenkomst in oktober 2012, 

is op 1 juli 2013 door de bestuurders van Kennemerhave en AWV Eigen 

Haard het besluit genomen om per 1 januari 2014 te fuseren. Zowel de 

ondernemingsraden en huurdersraden als de gemeente Velsen hebben 

hierover positief geadviseerd en het belang onderstreept van een 

krachtige huisvestingspartner voor Velsen. 

Het besluit om te fuseren is genomen op basis van het haalbaarheids-

onderzoek ‘Verschil in Velsen’, waarin de meerwaarde van de fusie is 

beschreven. Het haalbaarheidsonderzoek toonde bovendien aan dat 

met de fusie de kwaliteit van de dienstverlening op niveau gehouden 

zou kunnen worden en waar nodig verbeterd, gegeven de volkshuis-

vestelijke opgave in Velsen, de kwetsbaarheid in schaalgrootte van twee 

afzonderlijke corporaties en hun beider ambitieniveau.  

Als bouwstenen voor het rapport Verschil in Velsen zijn de onderstaan-

de zeven onderzoeken verricht:

• Belanghouders: een onderzoek hoe de belanghouders op het  

 terrein van wonen, zorg en welzijn van AWV Eigen Haard en  

 Kennemerhave aankijken tegen de voorgenomen fusie (ook in  

 relatie tot de individuele corporatie) 

• Contracten en verbindingen (juridisch): een onderzoek op de 

 lopende contracten, overeenkomsten, deelnemingen en 

 samenwerkingsverbanden inclusief eventuele consequenties. 

• Financiën: een onderzoek naar de toekomstige financiële 

 positie vanuit een doorrekening van de huidige financiële 

 situaties, gekoppeld aan de meerjarenbegroting en uitgewerkt 

 in een aantal scenario’s. 

• ICT: een inventarisatie op de gebruikte en te gebruiken hard- 

 en software. 

• Klanten en dienstverlening: een onderzoek naar de wijze van 

 omgang met klanten en dienstverlening van elke corporatie 

 (o.a. klantmeting, toewijzing, ZAV-beleid, reparatie, etc.), 

 vertaald naar de meerwaarde voor de fusiecorporatie. 

• Medewerkers: een inventarisatie op het geschreven en 

 ongeschreven personeelsbeleid, aangevuld met een 

 vergelijking op de secundaire arbeidsvoorwaarden en 

 regelingen.

• Vastgoed: een overzicht van de beide vastgoedportefeuilles 

 vertaald naar een eerste aanzet voor een gezamenlijke 

 wensportefeuille, inclusief risico’s en financiële consequenties. 

In het haalbaarheidsonderzoek is tenslotte een aanzet gegeven voor 

de visie, de missie en de hoofdstructuur van Velison Wonen. Na het 

definitieve besluit en de goedkeuring van de beide raden van commis-

sarissen, is het voornemen tot fusie ter goedkeuring aan het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voorgelegd; deze 

goedkeuring is in december 2013 verkregen.

Beide organisaties hebben hard gewerkt om de fusie per 1 januari 2014 

te kunnen laten plaatsvinden:  

• Het proces van inplaatsing: Met als uitgangspunt het sociaal plan is 

na de zomer gestart met het proces van inplaatsing. Aan de hand van 

een organisatie-formatieplan met een beschrijving van de functiekarak-

teristieken, zijn hiertoe definitieve profielen opgesteld met een functie-

handboek. In augustus hebben alle medewerkers het functiehandboek 

met een belangstellingsregistratieformulier ontvangen. Vervolgens 

zijn alle gesprekken met medewerkers  gevoerd en heeft iedereen een 

functieaanbod gekregen. 

• De huisvesting: Velison Wonen werkt vanuit het  kantoor aan het 

Sluisplein. In de voorbereiding heeft een werkgroep zich bezig gehou-

den met de indeling van het pand, als onderdeel van de integratie van 

beide organisaties. Het functionele inrichtingsplan heeft uiteindelijk 

geleid tot een opdracht voor verbouwing, die is afgerond in december. 

De werkgroep coördineerde zowel de uitverhuizing van kantoor Plein 

1945 als de ‘in-verhuizing’ van kantoor aan het Sluisplein.  

• ICT: In september is het  traject van informatisering en automatise-

ring (I&A) gestart. 

• Naamgeving, logo en huisstijl: Vanaf het begin is ingezet op een 

nieuwe, passende naam voor de fusiecorporatie. Een naam die ver-

bindt en die de nieuwe corporatie in Velsen op de kaart zet. Deze naam 

’Velison Wonen’ is in november zowel in- als extern bekend gemaakt. 

Vervolgens is en bijpassend logo en een bijpassende huisstijl 

ontwikkeld. 

• Ondernemingsplan: Met input van alle documenten is gestart met 

het op papier zetten van de eerste strategische denklijnen, dat uitein-

delijk begin 2014 heeft geresulteerd in het ondernemingsplan voor 

2014-2017. Hierin is onder meer de positionering, de ontwikkeling van 

de vastgoedportefeuille en de  professionalisering van de organisatie 

opgenomen. 

• Samenstelling raad van commissarissen (RvC): De samenstelling 

van de RvC van de fusieorganisatie is in het verslagjaar nagenoeg rond. 

Na intensief overleg met de huurdersraden is besloten dat zij twee 

leden voor de RvC voordragen, die passen in het functieprofiel. 

Dit brengt de totale RvC in de startsituatie op 5 leden.  
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De	organisatie		
In 2013 zijn er geen wijzigingen geweest binnen het bestuur.   

Bestuur

Voorzitter  directeur  P.H.M. van Ling MBA

Lid   plv. directeur S.J. van den Berg

De heer Van Ling heeft naast zijn functie als directeur-bestuurder 

ook een eigen BV voor organisatieadvies en management. In 2013 

heeft hij vanuit deze BV geen werkzaamheden verricht.

Het MT bestaat uit de volgende leden.

Managementteam

P.H.M. van Ling,  directeur

S.J. van den Berg,   plv. directeur, manager Financiën

D.E.M. Metten,  manager Wonen

03
De	organisatie

In	dit	hoofdstuk	gaan	we	in	op	de	structuur	van	onze	organisatie,	op	

de	belangrijkste	ontwikkelingen	die	zich	in	het	verslagjaar	hebben	

voorgedaan	en	de	voorzieningen	die	wij	op	het	gebied	van	arbeidsom-

standigheden	treffen	om	onze	medewerkers	prettig	te	laten	werken.

Directeur-
bestuurder

Directie-
secretariaat

P&O en
communicatie

Manager
Wonen

Projectleider
Vastgoed

Manager Financiën/
Plaatsvervangend

directeur

Senior
Woonconsulent

Coördinator 
dagelijks onderhoud

Mutatie 
Opzichter

Allround
vakman

Financieel 
medewerker

Woonconsulent

Administratief
medewerker

Financieel 
administratief 

medewerker

Receptioniste

Administratief 
medewerker 

bedrijfsbureau
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Beeld	van	onze	medewerkers
Fulltime Parttime Totaal FTE’s	2013 Fulltime Parttime Totaal FTE’s	2012

Mannen 7 1 8 7.89 6 1 7 6.89

Vrouwen 2 11 13 9.70 2 10 12 9.14

Totaal 9 12 21 17.59 8 11 19 16.03

Werving	en	selectie
Ter ondersteuning van de afdeling Vastgoed is (in verband met ziekte) tijdelijk een mutatieopzichter in dienst geweest tot 31 december. 
Op de afdeling Wonen is tijdelijk een senior medewerker wonen aangesteld voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof.
Op de afdeling Wonen zijn in 2013 twee werkervaringsplekken aangeboden.

In november is er een werving- en selectieprocedure opgestart voor de werving van een coördinator dagelijks onderhoud. 

ARBO-zaken
Ziekteverzuim

	2013 	2012

 6,91 % *)  5,19%*)

*) excl. gedeeltelijke re-integratie

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

In het voorjaar van 2013 is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn in april tijdens een personeels-

bijeenkomst bekend gemaakt. Onderdelen van het onderzoek waren vitaliteit, bevlogenheid, de werk-taakeisen, de werk-hulpbronnen, 

de organisatie en de arbeidsvoorwaarden. De antwoorden op de vragen zijn vergeleken met die van de gehele beroepsbevolking en met 

die van andere woningcorporaties. De medewerkers van AWV Eigen Haard bleken tevreden over het werken bij AWV Eigen Haard en de 

goede beloning. Ook zelfstandigheid en bevlogenheid scoorden hoog. Ongunstig scoorden het werktempo, de werkhoeveelheid en de 

onzekerheid over de toekomst. Gezamenlijk spannen wij ons in hierin verbetering aan te brengen.

Ontruimingsplan

Om te controleren of medewerkers goed op de hoogte zijn en de regels op dit punt nog actueel zijn heeft in 2013 een onaangekon-

digde ontruimingsoefening plaatsgevonden. Eind 2013 zijn er in verband met de interne verbouwing nieuwe ontruimingsplattegronden 

geplaatst op alle afdelingen. Een extern bureau heeft de brandveiligheid van het pand en de hulpmiddelen gecontroleerd en, waar nodig, 

aangepast. 

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlener heeft een jaarlijkse bijscholing gevolgd.

Secundaire	arbeidsvoorwaarden
Na overleg met de Ondernemingsraad zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden opgesteld die vanaf 1 januari 2014 voor de nieuwe organi-

satie gelden. Hierin zijn opgenomen de zakelijke reiskosten, vergoeding woon-werkverkeer, vergoeding aanvullende verzekering ziekte-

kosten, een verplichte vrije dag van de werkgever, de eindejaarsuitkering en de feestdagenregeling.

In 2013 hebben 16 medewerkers van AWV Eigen Haard gebruik gemaakt van de financiële regeling voor de aanvullende verzekering ziek-

tekosten. Deze vergoeding is maximaal € 40,=. AWV Eigen Haard wil medewerkers stimuleren zich goed te verzekeren.

Fusie
Vanwege de fusie met Kennemerhave hebben er met medewerkers individuele gesprekken plaatsgevonden. Er is ook een sociaal plan 

opgesteld. Belangrijk uitgangspunt was hierin dat alle medewerkers baangarantie hadden. Daarnaast zijn de bestaande rechten, behoud 

van dienstjaren en de pensioenopbouw vastgelegd.

In een organisatieformatieplan zijn de uitgangspunten voor de formatie vastgelegd en zijn de gemaakte keuzes onderbouwd. Ook zijn 

functiekarakteristieken per afdeling en het aantal fte’s benoemd. Dit formatieplan is vervolgens uitgewerkt en functieprofielen zijn 

volledig uitgewerkt. Alle medewerkers hebben een passende functie gekregen. 
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Opleiding	en	loopbaanontwikkelingsbudget
AWV Eigen Haard hecht veel belang aan de opleiding en ontwikke-

ling van haar medewerkers. Het is belangrijk dat zij kansen krijgen 

om zich professioneel te ontwikkelen en om hun kwaliteiten en 

competenties zo goed mogelijk te benutten. 

Onze medewerkers hebben op grond van de sectorbrede CAO 

ook de mogelijkheid om vanuit hun persoonlijke behoefte een 

persoonlijk loopbaanbudget te gebruiken. Medewerkers hebben 

recht op een maximaal bedrag van € 4500,= dat in vijf jaarlijkse 

termijnen van € 900,= mag worden ingezet.

In 2013 hebben vijf medewerkers van 55 jaar en ouder uren ge-

kocht vanuit het loopbaanontwikkelingsbudget.

Zelfroosteren
Medewerkers krijgen de gelegenheid om hun werktijden flexibel in 

te delen als de werkzaamheden dit toelaten.

Vertrouwenspersoon
Indien een medewerker behoefte heeft een vertrouwenskwestie 

te bespreken kan hij of zij hiervoor intern terecht bij een van de 

medewerkers van de afdeling Personeelszaken die daarvoor een 

training hebben gevolgd. Extern kan men terecht bij de ARBO-

dienst. 

Integriteit
AWV Eigen Haard vindt het belangrijk dat de medewerkers integer 

zijn, hun functie adequaat en zorgvuldig uitoefenen, met inacht-

neming van hun verantwoordelijkheden en de geldende regels. De 

regels zijn vastgelegd in een integriteitbeleid dat alle medewerkers 

in hun bezit hebben. Een klokkenluidersregeling is onderdeel van 

het integriteitbeleid.

De	ondernemingsraad	
De ondernemingsraad van AWV Eigen haard bestond in 2013 uit 

twee leden: Meta Jongejans, voorzitter en Gerda Taag, secretaris. 

De ondernemingsraad blikt terug op een jaar dat geheel in het te-

ken stond van de voorgenomen fusie tussen AWV Eigen Haard en 

Wooncorporatie Kennemerhave. Hierbij heeft de ondernemings-

raad zich laten ondersteunen door een externe adviseur. 

De ondernemingsraad heeft geadviseerd over de volgende 

deelonderwerpen:

- voorgenomen besluit tot fusie;

- hoofdstructuur, opzet directie, management en verhuizing;

- financiële aspecten van de fusie;

- benoeming Raad van Commissarissen;

- benoeming Bestuurder;

- statuten;

- inrichting nieuwe organisatie;

- nieuwe functiebeschrijvingen.

Na het vaststellen van het Sociaal Plan heeft de ondernemings-

raad positief geadviseerd over de fusie.

In het vierde kwartaal 2013 heeft de ondernemingsraad ingestemd 

met de secundaire arbeidsvoorwaarden en wijziging Arbodienst.

Interne	communicatie
AWV Eigen Haard organiseert met regelmaat medewerkersbijeen-

komsten over uitlopende onderwerpen die de organisatie 

betreffen. Op afdelingsniveau hebben teams afdelingsoverleg en 

het Managementteam overlegt eens per twee weken.

Externe	communicatie
AWV Eigen Haard vindt het belangrijk om effectief te communiceren 

met huurders, kopers en andere belanghebbenden. Dit doen wij 

onder andere via onze website, de nieuwsbrief en de krant. 

Op de website staat informatie over de activiteiten van 

AWV Eigen Haard, de woningen, het onderhoud en het beleid. 

Via de site is het ook mogelijk om de huur op te zeggen, iets te 

melden of informatie te downloaden.

De nieuwsbrief is in 2013 drie keer verspreid onder huurders en 

andere belanghebbenden. Onderwerpen als leefbaarheid, veilig-

heid, onderhoudswerkzaamheden, voortgang en festiviteiten 

rondom bouwprojecten en handige informatie voor huurders 

kwamen aan bod.

AWV Eigen Haard voert een actief persbeleid. In 2013 is er regel-

matig aandacht geweest in de lokale pers voor visie, projecten en 

activiteiten van AWV Eigen Haard. 

Belangrijke momenten voor AWV Eigen Haard waren de opleve-

ring van De Melkfabriek en die van De Verzetsheld. Deze werden 

feestelijk gevierd met belanghebbenden en bewoners. Aan de start 

van het groot onderhoudsproject in Duinwijk werd ook de nodige 

aandacht besteed. 
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AWV	Eigen	Haard	wil	voorzien	in	goede	en	betaalbare	woningen	in	een	prettige	woonomgeving,	voor	mensen	die	moeite	hebben	om	die	

op	de	vrije	markt	te	vinden.	Een	groot	deel	van	de	bestaande	woningvoorraad	bestaat	uit	eengezinswoningen,	deels	naoorlogs	en	deels	

daterend	uit	de	jaren	negentig.	Het	aantal	vooroorlogse	woningen	is	nihil.	Er	is	weinig	hoogbouw	in	het	bezit.	

Totale	woningbezit	naar	soort	woning

Type	woning Aantal	VHE’s

Eengezinswoning 818

Atelierwoningen 7

Benedenwoning 64

Bovenwoning 124

Flat zonder lift 274

Flat met lift 235

Totaal 1532

Type woning Aantal VHE’s

Zorgappartementen 50

Studentenhuisvesting 3

Maatschappelijk vastgoed (Sluisplein 25) 1

Garages 82

Winkelpand 3

Totaal 139

Verdeling	naar	huurklasse   

Categorie Aantal Percentage

< € 374 182         12 %

€ 374 - € 575 853         56 %

€ 575 - € 681 418         27 %

> € 681 79           5 %

Totaal 1532 100,00	%

Volgens de prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporaties heeft gemaakt, moet AWV Eigen Haard 60% van het bezit 

binnen de kernvoorraad houden. De kernvoorraad is de voorraad goedkope huurwoningen die beschikbaar is voor huishoudens met een 

laag inkomen. AWV Eigen voldoet daaraan in ruime mate met 93%. 

04
Prettig	wonen
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Ontwikkelingen	in	de	woningvoorraad	
Verkoop van bestaand bezit

In 2013 zijn negen woningen verkocht aan zittende huurders of 

bij mutatie. Het betreft zeven woningen in Velserbroek en twee 

woningen in IJmuiden (Duinwijk).

De verkoopportefeuille bestaat eind 2013 nog uit 91 woningen.

Opgeleverde nieuwbouw

In Heuvelwijk zijn in 2013 De Melkfabriek en De Verzetsheld 

opgeleverd. Daarmee zijn 24 appartementen toegevoegd aan de 

kernvoorraad. Ook zijn er 14 zorgappartementen opgeleverd die 

worden verhuurd aan stichting De Waerden.

DAEB en vrije sector

Het beleid is erop gericht om 10% van onze totale woningvoor-

raad in de vrije sector huur te verhuren (huurprijs boven de 

€ 681,02 peiljaar 2013). Dit realiseren we door een woning bij 

mutatie naar een streefhuur te brengen boven de DAEB-grens. Als 

gevolg van het meerekenen van het energielabel zijn er veel wonin-

gen, met name in Velserbroek, die een hogere streefhuur hebben 

gekregen en dus bij mutatie in de vrije sector terecht komen.

Om uiteindelijk de target van 10% te halen zullen in verschillende 

complexen bij mutatie de huren moeten worden afgetopt. De 

streefhuur zal in die individuele gevallen worden verlaagd om de 

woningen in de kernvoorraad te houden. Ook bij zelfaangebrachte 

voorzieningen, aangevraagde voorzieningen en labelverbeteringen 

zullen de streefhuurpercentages verder moeten worden verlaagd. 

Gevolg hiervan is dat de investeringen die AWV Eigen Haard in dit 

verband doet niet kunnen worden terugverdiend.

De woningen van de volgende complexen bevinden zich of komen 

bij mutatie in de vrije sector:

331 Galle Promenade;

357 Eengezinswoningen Velsen Noord;

316  Eengezinswoningen Lierstraat IJmuiden;

354 Eengezinswoningen Plandeel K Velserbroek;

361 Appartementen De Vrijheit;

363 Eengezinswoningen Oud IJmuiden.

In de overige complexen toppen we de huur bij mutatie af op de 

DAEB-grens.

Woonruimteverdeelsysteem
Woningtoewijzing

Voor de woningtoewijzing hanteren wij met de Velsense corpora-

ties het optie/winkelmodel. Vanaf 1 januari 2014 zullen we over-

stappen op het aanbodmodel. In 2013 is een aantal leveranciers 

gevraagd om offertes uit te brengen aan de hand van het opge-

stelde Programma van Eisen. Op basis hiervan is de opdracht 

verleend aan Zigweb, het bedrijf dat ook verantwoordelijk was 

voor de realisatie en onderhoud van het vorige systeem. In het 

nieuwe systeem wordt van de woningzoekende een actievere rol 

verwacht. Ook leegstand als gevolg van lange en vervuilde lijsten 

met woningzoekenden zijn dan verleden tijd. Op basis van het 

nieuwe systeem zal de daadwerkelijke druk op de woningmarkt 

inzichtelijker worden. De corporaties hebben een flinke inspan-

ning geleverd en ervoor gezorgd dat het systeem vanaf 1 januari 

2014 operationeel is. 

Optiemodel

Via het optiemodel kunnen woningzoekenden via woneninvelsen.

nl een optie nemen op een type woning in een bepaalde huurprijs-

klasse in een bepaalde buurt (een cluster). De woningzoekende 

komt vervolgens op een wachtlijst. Op het moment dat een 

woning vrij komt voor verhuur en bestemd is voor het optiemodel, 

dan wordt deze woning automatisch aangeboden aan degene die 

bovenaan in de wachtrij staat voor het cluster waarin deze woning 

ligt. In 2013 is 45,3% van de via het woonruimteverdeelsysteem 

aangeboden woningen door middel van het optiemodel aange-

boden. Woningen die worden toegewezen via bemiddeling en 

garages vallen buiten dit systeem.

Winkelmodel

Het winkelmodel is een lotingsmodule. Via het winkelmodel 

worden elke dag woningen aangeboden waarop woningzoekenden 

direct kunnen reageren via de website van Wonen in Velsen. Foto’s 

en omschrijvingen van de woningen hangen ook op het kantoor 

van de corporatie. De woningen worden na drie dagen onder de 

belangstellenden verloot. In 2013 is 18,7% van de vrijgekomen 

woningen via het winkelmodel aangeboden.

Door het niet schonen van het automatiseringssysteem van de 

woonruimteverdeling zijn de wachtlijsten met woningzoekenden 

niet meer up-to-date, wat leidt tot vertragingen in het verhuur-

proces. Het aantal mensen dat niet reageert of weigert is groot. 

Ook is er geen sprake van sancties bij het weigeren waardoor de 

wachtlijsten gevuld zijn met mensen die bij aanbieding van een 

woning niet geïnteresseerd zijn. De gemiddelde verhuurleegstand 

bedroeg in 2013 4,79 dagen.
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Verhuur vrije sector-woningen

De verhuur van de vrije sector-woningen via Wonen in Velsen 

verloopt moeizaam. Om de potentiële klant in de middeninko-

mensgroep beter te bereiken is naast het adverteren op de Wonen 

in Velsen-site makelaarskantoor Van Waalwijk van Doorn een 

aantal keer ingeschakeld. De makelaar zet de betreffende woning 

op Funda om zo een andere doelgroep te kunnen benaderen. Voor 

woningen op de Galle Promenade en de appartementen op de 

hogere verdieping in complex De Vrijheit heeft dit geresulteerd in 

daadwerkelijke verhuur. De benedenappartementen in De Vrijheit 

staan nog steeds leeg.

Verhuur	
In 2013 hebben er 139 mutaties (woningen en  garages) in de 

woningvoorraad plaatsgevonden (inclusief nieuwbouw). In 2012 

waren dat er 92 (86 woningen en zes garages). De nieuwbouw 

bestond uit 24 appartementen in de sociale huur en 15 zorgappar-

tementen.

Toewijzing naar inkomen 

De EU heeft de woningcorporaties verplicht om vanaf 1 januari 

2012 90% van de vrijgekomen huurwoningen met een huurprijs 

tot € 681,02  toe te wijzen aan kandidaten met een (gezamenlijk) 

jaarinkomen tot € 34.229,= (prijspeil 2013). Iedere woningzoe-

kende met een (gezamenlijk) jaarinkomen hoger dan € 34.229,= 

komt alleen in aanmerking voor een vrije sector-huurwoning met 

een huurprijs vanaf € 681,02. In 10% van de gevallen mag hiervan 

worden afgeweken. In 2013 heeft AWV Eigen Haard in haar toewij-

zingsbeleid bepaald dat deze ruimte van 10% gebruikt zal worden 

voor de middeninkomenshuishoudens (inkomen tot € 43.000,=) 

met een zorgindicatie, herstructureerders en urgenten. 

Toewijzing binnen de 10% vindt pas plaats na realisatie van vol-

doende mutaties.

In 2013 werden (inclusief de toewijzingen van nieuwbouwwo-

ningen) 131 woningen toegewezen. De 10% woningen met een 

huurprijs hoger dan € 681,02 werden, conform het eigen toe-

wijzingsbeleid, toegewezen aan huurders met een jaarinkomen 

boven de € 34.229,=.

Van de toegewezen woningen had 92,37% een huurprijs onder de 

€ 681,02. Hiervan werden vijf woningen toegewezen aan kan-

didaten met een inkomen boven de € 34.229,=. Van de sociale 

huurwoningen is 95,86% toegewezen aan kandidaten met een 

gezamenlijk jaarinkomen tot € 34.085,=.

Pilot toewijzing

In het nieuwbouwcomplex De Verzetsheld in IJmuiden Noord zijn 

als pilot zes nieuwbouwappartementen met voorrang aangebo-

den aan de bewoners van de eengezinswoningen van AWV Eigen 

Haard uit het naastgelegen Heuvelwijk. De oude woningen in 

Heuvelwijk konden op deze manier bij mutatie worden opgeknapt 

en doorverhuurd worden tegen de streefhuur. Hier is door drie 

bewoners gebruik van gemaakt.

Toewijzing	naar	leeftijd
Categorie 1e	kwartaal 2e	kwartaal 3e	kwartaal 4e	kwartaal Totaal

t/m 23 jaar 4 4 5 6 19

24 t/m 30 jaar 9 13 7                6 35

31 t/m 64 jaar 14 9 13 23 59

> 65 jaar 2 3 2 11 18

Totaal 29 29 27 46 131

Doelgroepen 

Wij willen prettig wonen mogelijk maken voor een brede doelgroep, met nadruk op de kwetsbaren in de samenleving. Dit betekent dat 

we ons richten op het creëren van een passend woningaanbod voor ouderen en gezinnen, maar ook voor jongeren en studenten. 

Woningzoekende met bescheiden inkomen

Het bezit van AWV Eigen Haard bestaat voor 93% uit woningen voor de primaire doelgroep (huurders met een inkomen onder de € 

34.229, =). Voor de middeninkomens (huurders met een inkomen tussen de € 34.229, = en € 43.000, =) was in 2013 slechts 7% van het 

bezit beschikbaar. 
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Woningzoekenden in kwetsbare posities (aandachtsgroepen)

AWV Eigen Haard verhuurt woningen buiten het woonruimteverdeelsysteem aan woningzoekenden in een kwetsbare positie door middel 

van bemiddeling. De gemeente is verantwoordelijk voor het bijhouden van de bemiddelingslijsten. In 2013 is er bij 50 verhuringen sprake 

geweest van bemiddeling.

De zogenaamde aandachtsgroepen zijn:

• woningzoekenden met een zorgvraag (senioren, mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking, mensen uit de 

 verslavingszorg, etcetera);

• asielzoekers;

• herstructureringskandidaten;

• overige woonurgenten.

Ook verhuurt AWV Eigen Haard woonruimte aan organisaties die doelgroepen in kwetsbare posities ondersteunen. Deze woningen 

worden niet via het woonruimteverdeelsysteem aangeboden; de organisaties zorgen zelf voor geschikte kandidaat-huurders. Het betreft 

de volgende instanties:

Organisatie Locatie Vhe’s Bijzonderheden

AWV EH Grote en Kleine Beer in IJmuiden 40 Toewijzing via de gemeente

Stichting Philadelphia Duinpan in IJmuiden 16

Brijder Vrouwenwijk in Velserbroek 4 2 woningen komen vrij 1e kwartaal 2014

De Waerden Vrijheit in Oud-IJmuiden 15

De Waerden

Nova college

Phil zorg Velsen

Melkfabriek in IJmuiden

Kanaalstraat(5), Planetenweg(1), 
v. Leeuwenstraat(1) in IJmuiden

Joke Smitkade Vrouwenwijk

14

6

4

Verhuurt iedere vhe aan 3 studenten

Statushouders

In 2013 zijn er vier woningen aan statushouders toegewezen. 

Kanswoningen

In 2010 is een convenant afgesloten door alle (zorg)partijen die bij het Noodteam  zijn aangesloten. In dit convenant zijn afspraken vast-

gelegd over de voordracht en toewijzing van zogenaamde kanswoningen aan kandidaten met urgentie of die een ‘laatste kans’ krijgen. 

In het convenant zijn ook afspraken opgenomen over de mogelijke contractvormen (op naam van kandidaat of gemeente eventueel met 

begeleidingsovereenkomst) bij de kans- en contingentwoningen. In 2013 heeft AWV Eigen Haard twee kanswoningen toegewezen aan 

een kandidaat met een laatste kans. 
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Huur	
De huurprijzen worden ieder jaar aangepast op 1 juli. De maxima-

le huurverhoging per 1 juli 2013 bedroeg 4%. Dit is gelijk aan het 

inflatiepercentage over 2012 van 2,5% plus 1,5% ruimte voor een 

extra huurverhoging. Daarnaast was er de mogelijkheid om een 

inkomensafhankelijke huurverhoging op te leggen: voor de inko-

mens tussen de 33.614,= en 43.000,= 0,5% en voor de inkomens 

boven de 43.000,= 2%. De inkomensafhankelijke huurverhoging 

is door problemen bij de gegevensuitwisseling met de Belasting-

dienst niet gerealiseerd.

De grens voor de huurprijsliberalisatie werd op 1 januari 2013 ver-

hoogd naar € 681,02. De huur van een woning mag niet hoger zijn 

dan het via het woningwaarderingstelsel vast te stellen maximum, 

de zogenaamde maximale huurprijsgrens. 

De huurprijzen voor onroerende zaken, niet zijnde woningen en 

woningen in de geliberaliseerde prijsklasse, zijn per 1 juli 2013 met 

2,5% (inflatievolgend of conform contractafspraken) verhoogd.

Harmonisatie bij mutatie

Bij mutaties worden de huren naar het streefhuurpercentage 

gebracht. De streefhuur is de maximale huurprijsgrens (maximaal 

redelijke huur) voor een woning, minus de door de corporatie 

verleende huurkorting. De streefhuurpercentages zijn per com-

plex/product-marktcombinatie vastgesteld. Dit levert gevarieerde 

huren op. AWV Eigen Haard hanteert huurkortingen tussen de 0% 

en 38%. Alleen in complex 329 (Gildenlaan te Velsen Noord) zijn 

er nog een paar woningen die een huurkorting krijgen van 38%. 

Deze woningen zijn gelabeld voor verkoop. Van de appartementen 

in Oud IJmuiden die in 2011 opgeleverd zijn, wordt de maximale 

huurprijsgrens van 100% gehanteerd.

Huurachterstanden en huurincasso 

Het kan gebeuren dat een huurder de huur niet op tijd betaalt. 

Huurders zijn daar natuurlijk zelf verantwoordelijk voor, maar toch 

probeert AWV Eigen Haard er alles aan te doen om problemen te 

voorkomen. 

Huurverhoging

In verband met het niet betalen van de huurverhoging zijn in 

augustus 2013 aan 31 bewoners rappelbrieven verstuurd met het 

verzoek de huurachterstand aan te zuiveren en akkoord te gaan 

met het huurverhogingvoorstel. Er is één bezwaar tegen de huur-

verhoging ingediend. De Huurcommissie heeft deze bewoner in 

het ongelijk gesteld.

Na realisatie van het groot onderhoud in Duinwijk (complex 303) 

zullen de huren worden verhoogd met € 7,= extra i.v.m. de gereali-

seerde energielabel verbetering.

Resultaten in cijfers

Op 31 december 2013 heeft AWV Eigen Haard een gemiddeld 

huurachterstand van 0,97 %. In 2012 was dit 0,78%. 

In 2013 waren er gemiddeld 102 huishoudens met een huurachter-

stand (2012: 100 huishoudens). AWV Eigen Haard moest 39 keer 

de deurwaarder inschakelen (2012: 47 keer). Hierbij zijn ook de 

huurders meegerekend die na het opzeggen van de huurovereen-

komst vertrokken zijn met een huurachterstand of nog openstaan-

de facturen (de zogenaamde niet actieve contracten). 

Er zijn in 2013 vijf woningen ontruimd. 

Deurwaarder

Maandelijks ontvangen wij van de deurwaarder een overzicht 

van alle dossiers die in behandeling zijn. De rendementsanalyse 

wordt per kwartaal door de deurwaarder aangeleverd. Hierin wordt 

o.a het aantal zaken, de looptijd en het financieel rendement per 

kwartaal vermeld. 

Schuldhulpverlening

Huurders kunnen door Socius doorgestuurd worden naar Schuld-

hulpverlening, maar zij kunnen zelf ook Schuldhulpverlening 

benaderen, waardoor wij niet weten welk percentage van onze 

huurders bij deze instantie bekend is. 

Als preventieve maatregel is zeven keer Socius (Maatschappelijke 

Dienstverlening) ingeschakeld voor begeleiding van huurders met 

dreigende betalingsproblemen (in 2012 elf). Socius bepaalt of de 

betalingsproblemen oplosbaar zijn dan wel of de problematiek 

groter is en de huurder daarom doorgestuurd moet worden naar 

Schuldhulpverlening. 

Betalingsregelingen

De woonconsulentes hebben een actieve rol bij het beperken van 

de huurachterstanden. Zij hebben met 35 huurders een betalings-

regeling kunnen treffen. 
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Bewoners	zijn	de	belangrijkste	stakeholders	van	een	corporatie.	Juist	

met	hen	wil	AWV	Eigen	Haard	samen	werken.	Er	wordt	ingezet	op	

versterking	van	die	samenwerking.	AWV	Eigen	Haard	ging	daarom	

bewust	op	zoek	naar	alternatieve	vormen	van	participatie.	We	onder-

steunen	en	faciliteren	de	Huurdersraad	en	de	bewonerscommissies.	

Leefbaarheid
Leefbaarheidsprojecten

Met leefbaarheidsprojecten dragen we bij aan prettig wonen. 

Wij streven naar buurten die schoon, heel en veilig zijn en waar bewo-

ners zich thuis voelen. 

Seniorencheck

Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. Maar de mobiliteit 

neemt vaak wel af en de kans op een val- of struikelpartij toe. AWV 

Eigen Haard heeft in 2013 haar huurders van 85 jaar en ouder (leeftijd 

hoofdbewoner) een gratis seniorencheck aangeboden. Hierbij wordt 

gekeken naar de veiligheid van de woning en eventuele knelpunten in 

het onderhoud. De senioren krijgen advies over de mogelijkheden om 

zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in de woning en 

wat ze kunnen doen als dat steeds moeilijker wordt.

Door de seniorencheck kreeg AWV Eigen Haard inzicht in de staat 

van de woning en de doorstromingswensen van de bewoners. 

Huurders in het zonnetje

AWV Eigen Haard zet bijzondere huurders graag in het zonnetje. 

Bijvoorbeeld huurders die al 50 jaar trouwe huurders zijn van de 

corporatie.

Tuinonderhoud

Er is veel aandacht besteed aan tuinonderhoud. AWV Eigen Haard 

heeft haar huurders gewezen op de eigen verantwoordelijkheid voor 

het tuinonderhoud. Huurders die hun tuin niet goed onderhielden, 

hebben een brief ontvangen waarbij werd aangedrongen op beter 

onderhoud. In een aantal gevallen is een kapvergunning aangevraagd 

bij de gemeente Velsen om bomen weg te laten halen. In 2013 is de 

laatste opgeknapte binnentuin in Heuvelwijk opgeleverd. Het project 

is daarmee afgerond.

Jongerenoverlast

In september is er een bijeenkomst geweest over het leren aanspre-

ken van hangjongeren.

Overlast

AWV Eigen Haard wil dat haar huurders ongestoord van hun woning 

kunnen genieten, maar soms krijgen bewoners te maken met overlast 

vanuit hun woonomgeving. AWV Eigen Haard ontving klachten die 

varieerden van overlast door hangjongeren, huisdieren en ongedierte 

tot geluidsoverlast van personen. 

Voor	en	met	bewoners
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Aard	van	Klacht Melding Doorverwezen	naar	
buurtbemiddeling

Totaal

Geluidsoverlast 29 2 29

Schotelantenne 2 2

Overlast huisdieren 2 2

Overlast ongedierte 1 1

Vervuiling portieken/galerij 7 7

Hangjongeren 2 2

Woonfraude/niet betrekken woning 4 4

Burenruzie (verbaal) 9 9

Agressie/intimidatie 6 6

Drugs/alcohol 2 2

Tuinonderhoud 29 29

Overige 3 3

Hennepteelt 1 1

Vandalisme 6 6

Totaal 103 2 103

 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van 

vrijwillige bemiddelaars. Begin 2013 is buurtbemiddeling vier jaar actief in Velsen. In het verslagjaar zijn in totaal 97 meldingen bij Buurtbemid-

deling binnengekomen; 8% daarvan kwam van AWV Eigen Haard. De 18 vrijwillige bemiddelaars hebben in 59% van het totaal aantal gevallen 

de melding tot een oplossing weten te brengen. 

De meest voorkomende oorzaak van overlast is geluidoverlast door personen en dieren (42 meldingen). Opvallend is het aantal bedreigingen, 

intimidatie en lastigvallen (151 meldingen). Het grootste aantal meldingen (48) kwam uit IJmuiden. 

Woonfraude

Met het oog op prettig wonen, zet AWV Eigen Haard zich onder andere in voor het voorkomen van woonfraude. Er waren in 2013 geen meldin-

gen van mogelijke woonfraude. Wel is er een gegevensuitwisseling geweest met het GBA van de gemeente Velsen. Dit heeft niet tot onderzoek 

geleid.

Betrekken	van	bewoners	bij	beleid	en	beheer
Huurdersraad

In 2013 werd vier keer regulier overleg gevoerd met de Huurdersraad. Ook is er het jaarlijkse overleg geweest met de Huurdersraad en de Raad 

van Commissarissen. Daarnaast zijn er extra overleggen geweest met de directie en de Raad van Commissarissen in de voorbereiding op de 

fusie. Tijdens het reguliere overleg zijn diverse agendapunten behandeld:

• huurbeleid;

• verkoop woningbezit;

• asbestbeleid;

• projecten;

• woonruimteverdeelsysteem Wonen 2.0.

Daarnaast is de Huurdersraad gevraagd om advies uit te brengen over onderstaande onderwerpen: 

• verkoop woningbezit Velserbroek;

• asbestbeleid;

• woonruimteverdeling Wonen 2.0;

• huurverhoging 2013.
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Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is belangrijk als spreekbuis voor het complex dat zij vertegenwoordigt. De commissie kan aangeven welke problemen 

er in de buurt spelen en/of welke ideeën er leven om de buurt leefbaarder te maken. AWV Eigen Haard kan op haar beurt zaken signaleren en 

aan de bewonerscommissie melden.  

Overleg met bewonerscommissies

Kwartaal Bewonerscommissie Onderwerp

1e kwartaal Alle bewonerscommissies Servicekostenafrekening 2012

2e kwartaal BC Vreede, Vrijheit, Galle Promenade Voorbereiding VVE jaarvergadering

3e kwartaal BC Vrijheit Aftreden lid BC

4e kwartaal Geen overleg Geen overleg

Bewonerscommissie Duinwijk

In verband met de plannen voor groot onderhoud in Duinwijk is er vijf keer een aanvullend overleg geweest met de bewonerscommissie 

Duinwijk. De bewoners zijn door middel van nieuwsbrieven tussentijds op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. 

Wonen	en	zorg
Participatie

Door goede participatie krijgt de afdeling Wonen:

• een goed beeld van de wensen van haar (toekomstige) klanten;

• inzicht in de waardering van de dienstverlening om zo verbeterpunten aan te pakken;

• draagvlak bij bewoners voor haar plannen.

De middelen die de afdeling daarvoor in heeft gezet zijn:

• contacten met de bewonerscommissies;

• projecten initiëren en uitvoeren met projectcommissies;

• contacten met de Huurdersraad;

• inzetten van social media zoals Facebook voor advertenties van vrije sector woningen;

• klantinformatiesysteem;

• after sales (schriftelijke navraag bij huurders naar tevredenheid afhandeling reparatieverzoek).

Dienstverlening
KWH-label

AWV Eigen Haard heeft in 2013 vooruitlopend op de fusie geen KWH-meting laten uitvoeren. 

Huurcommissie

Een huurder in complex 304 heeft in verband met onderhoudsklachten aan de woning een verzoek ingediend bij de huurcommissie voor huur-

verlaging. De bewoner is in het gelijk gesteld. Het achterstallige onderhoud moet worden uitgevoerd. De huur wordt verlaagd tot dit is afgerond 

(eind 2013). 

Geschillencommissie

Er zijn geen zaken bij de geschillencommissie terecht gekomen in 2013.

Prestatieafspraken 

In 2013 is er op ambtelijk niveau een projectgroep gestart met de voorbereiding van de prestatieafspraken. De projectgroep spreekt de 

onderwerpen door die een plek in de prestatieafspraken moeten krijgen. Eind 2013 is er ook op bestuurlijk niveau gestart met overleg over de 

prestatieafspraken. De afspraken zullen vermoedelijk in 2014 worden afgerond.
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Projectmatig werken

De afdeling Wonen heeft een notitie opgesteld waarin een project-

structuur is vastgelegd en waarin is beschreven wie in welke project-

groep zou moeten plaatsnemen. De lopende projecten zijn volgens 

deze structuur vormgegeven. Hierdoor zijn de onderlinge samenwer-

king en de taakverdeling verbeterd.

Wijkteams
De kennis uit de organisatie brengt AWV Eigen Haard bijeen in in-

terne wijkteams. De woonconsulenten, wijkopzichter en vaklieden co-

ordineren de verschillende werkzaamheden in de wijken. Het streven 

is daarbij gericht op schone, veilige en prettige buurten. Daarnaast 

werkt AWV Eigen Haard samen met andere professionele organi-

saties en bewoners in Velsen. Gezamenlijk vormen zij de externe 

wijkteams. AWV Eigen Haard participeert in de externe wijkteams 

voor Velserbroek en IJmuiden Noord. 

De wijkteams waar AWV Eigen Haard niet actief aan deelneemt hou-

den haar op de hoogte van ontwikkelingen en nodigen haar medewer-

kers uit als input van AWV Eigen Haard gewenst is.

Duurzaamheid
AWV Eigen Haard wil bijdragen aan perspectiefvol wonen voor al 

onze klanten. Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Wij zien 

het als onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de 

duurzaamheid in onze gemeenschap. Daar hoort ook verantwoord 

omgaan met het milieu bij. 

FSC

AWV Eigen Haard is een van de ondertekenaars van het FSC-conve-

nant waarin staat dat bij nieuwbouw en groot onderhoudsprojecten 

FSC-hout wordt toegepast. De FSC, de Forest Stewardship Council, 

zet zich in voor wereldwijd verantwoord bosbeheer. 

Milieuvriendelijk vervaardigd papier 

Het drukwerk van AWV Eigen Haard wordt gedrukt op 

FSC-gecertificeerd papier.

Welkomstpakket

Alle nieuwe bewoners ontvangen bij het tekenen van hun contract 

een energiefolder en een welkomstpakket. Dit  welkomstpakket be-

staat uit een spaarlamp, een waterbesparende kraan en een tijdklok, 

om de klanten bewust te maken van de mogelijkheden voor energie-

besparing. 
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Onze	woningen	moeten	van	goede	kwaliteit	zijn.	Dat	is	een	van	

onze	speerpunten.	In	totaal	hebben	we	daarom	in	2013	ruim

€ 1,3	miljoen	uitgegeven	aan	planmatig	onderhoud		

(exclusief	de	dotatie	aan	planmatig	onderhoud	in	VvE’s).

Investeringsprojecten	en	planmatig	onderhoud
De kwaliteit van de woningvoorraad wordt in belangrijke mate 

bepaald door het onderhoudsbeleid. In 2013 is voor veel van onze 

complexen het Meerjarenonderhoudsplan (MJP) nader uitgewerkt. 

Het MJP vormt de basis voor de onderhoudsbegroting 2014 en de 

meerjarenbegroting 2014-2019. 

Naast onderhoud zijn investeringen in nieuwbouw belangrijk 

om een bijdrage te leveren aan de veranderende eisen die onze 

klanten stellen aan een woning en aan de noodzakelijke herstruc-

turering van de woningvoorraad in Velsen. 

Bij onze investeringen kijken we verder dan een woning alleen. De 

wijk staat centraal in ons presteren. Een van onze kerndoelstellin-

gen is het bevorderen van prettig en goed wonen in de gemeente 

Velsen. We realiseren ons goed dat elke wijk een andere aanpak 

nodig heeft.

Met onze aanpak werken we aan de leefbaarheid in wijken. We 

doen daarbij een nadrukkelijk beroep op de eigen inzet van de 

bewoners. Want zelfredzaamheid staat voor ons centraal. Wij 

faciliteren het liefst initiatieven van bewoners zelf. En als wij het 

initiatief nemen, zorgen we er voor dat de bewoners een belangrijke 

rol spelen. Wij zijn er van overtuigd dat de bewoners de sociale 

eigenaren van de buurt zijn. Onze inzet in de wijk is gericht op 

het teruggeven of versterken van de verantwoordelijkheid voor de 

wijk aan haar bewoners. Wij gaan zorgvuldig om met financiële 

middelen. Wij realiseren onze nieuwe (sociale) huurwoningen zo 

rendabel mogelijk. Bij alle investeringen zoeken wij naar de juiste 

balans tussen investering en opbrengst. Hierbij zorgen we er altijd 

voor dat de huur- of koopprijs van de woning past bij het kwali-

teitsniveau.

 

AWV Eigen Haard heeft de kwaliteit van het bestaand bezit het 

afgelopen jaar verder verbeterd door investeringen in groot on-

derhoud/renovatie in Duinwijk, het vervangen van verbrandings-

toestellen en het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen bij 

mutaties. 

Nieuwbouw
Met het realiseren van nieuwbouwwoningen zorgt AWV Eigen 

Haard dat haar totale bezit niet veroudert en dat zij een antwoord 

heeft op de veranderende vraag naar woningen in de toekomst. 

Als er voldoende nieuwbouwwoningen zijn, kan AWV Eigen Haard 

bovendien bestaande huurwoningen verkopen. 

De volgende nieuwbouwprojecten zijn in 2013 opgeleverd aan 

AWV Eigen Haard

- locatie Melkfabriek, 14 zorgappartementen. 

- locatie Verzetsheld, 24 appartementen met ondergronds 

 24 parkeerplaatsen; 

Beide complexen zijn ontworpen door MB architecten uit Bloe-

mendaal. De woningen zijn gebouwd door Bouw- en aannemings-

bedrijf Lokhorst B.V. uit Beverwijk. 

De Melkfabriek:

De 14 appartementen op de locatie van de voormalige Melkfabriek 

zijn bestemd voor bewoners met een verstandelijke beperking 

De	kwaliteit	van	onze	woningen
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onder de paraplu van Stichting De Waerden. Deze zorginstel-

ling begeleidt mensen met een verstandelijke handicap bij het 

zelfstandig wonen. In de naastgelegen woning zijn twee van de 14 

zorgappartementen gevestigd, alsmede een kantoorruimte voor 

medewerkers van De Waerden. Elf zorgappartementen zijn met 

woon- en slaapkamer gesitueerd aan de Wijk aan Zeeërweg en de 

van Linschotenstraat. Hierdoor is een L-vorm ontstaan die een 

binnenterrein creëert voor de bewoners van het appartementen-

complex. Op dit terrein is de gezamenlijke huiskamer gesitueerd 

die gericht is op de tuin. Hierboven bevindt zich het laatste 

appartement.

De Verzetsheld:

De Verzetsheld beschikt over 24 levensloopgeschikte sociale huur-

appartementen en een parkeergarage. De naam van het gebouw is 

een verwijzing naar straatnamen in het gebied. De 24 appartemen-

ten zijn met woon- en slaapfuncties op de straat gericht, waardoor 

aan de galerijzijde een compact en gezellig binnenhof ontstaat. 

Op de kruising Wijk aan Zeeërweg en Houtmanstraat is de entree 

van het binnenhof gesitueerd. De begane grond heeft een groen-

zone van 1,5 meter rondom het gebouw als tuin ten behoeve van 

de appartementen op de begane grond. 

Herstructurering
Naast nieuwbouw investeert  AWV Eigen Haard door middel van 

herstructureringsprojecten en verkoop in een gedifferentieerde 

en aantrekkelijke woonomgeving met kwalitatief hoogstaande 

woningen. In de Gildenbuurt, Vrouwenbuurt, plandeel K en Galle 

Promenade worden woningen bij mutatie te koop aangeboden. 

Alle activiteiten ontwikkelen wij mede in het kader van leefbare 

wijken en conform de afspraken met de gemeente Velsen.

Groot	onderhoud	en	renovatie	in	Duinwijk
Aan de rand van het bos en de duinen heeft AWV Eigen Haard 

118 grote eengezinswoningen. Met vier tot vijf kamers en gun-

stig gelegen aan een brede straat zijn ze uitermate geschikt voor 

gezinnen met jonge kinderen. AWV Eigen Haard heeft onderzoek 

gedaan naar de kwaliteit en levensbestendigheid van de woningen. 

Om deze ook in de toekomst nog goed te kunnen verhuren en het 

woongenot blijvend voldoende te houden is besloten om fors in 

de woningen te investeren. 

Daarnaast is besloten om van de 118 woningen er 20 (namelijk die 

in de Poolsterstraat) bij mutatie te gaan verkopen. Ook zittende 

huurders hebben de mogelijkheid om hun eigen huurwoning te 

kopen. Zo creëert  AWV Eigen Haard met haar verkoopbeleid meer 

variatie in de buurt. 

Voorbereiding bouw

De voorbereiding van de bouw heeft in goed overleg met de bewo-

nerscommissie plaatsgevonden. Met de investering van ruim € 8 

miljoen worden de binnen- en buitenkant van de woning op een 

goed kwalitatief niveau gebracht en de levensduur van de wonin-

gen verlengd. Hiermee investeert AWV Eigen Haard in duurzaam-

heid en energiebesparende maatregelen waardoor het energielabel 

minimaal twee stappen verbetert. 

Vanwege de energiebesparende maatregelen, waarmee de be-

woners hebben ingestemd, is na afronding van het project een 

beperkte maandelijkse huurverhoging van € 7,= toegepast.

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan de buitenzijde 

van de woningen. Door een nieuwe kleurstelling krijgt de wijk een 

frisse en moderne aanblik. 

Met het project is een bedrag gemoeid van circa € 7,5 miljoen

Overleg en communicatie

In 2013 is er geregeld overleg geweest met de zeer betrokken 

bewonerscommissie en zijn nieuwsbrieven verstuurd om de 

bewoners op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. 

De bewonerscommissie heeft een positief advies gegeven over het 

plan ‘groot onderhoud in Duinwijk’, maar heeft hierbij aanvul-

lende wensen geuit.  Deze aanvullende wensen zijn grotendeels 

gehonoreerd. 

Bewonersavonden

Per woonblok is er een bewonersavond georganiseerd. Tijdens 

deze informatieavonden werden de bewoners geïnformeerd de 

werkzaamheden die aan hun woningen verricht zouden gaan 

worden en de startdatum daarvan. Elke bewoner is bovendien 

individueel benaderd om afspraken te maken over de werkzaam-

heden, waaronder het verwijderen van asbest. 
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Planning

In april 2013 zijn de werkzaamheden gestart op de Poolsterstraat. De eerste fase (70 woningen) is in december 2013 afgerond. 

De tweede fase (48 woningen) staat gepland voor 2014.

Revitalisatie	Kanaalstraat	en	
Keizer	Wilhelmstraat	Oud	IJmuiden
Revitaliseren betekent letterlijk  ‘nieuw leven in blazen’. En dat is ook de bedoeling geweest van de opknapbeurt die de buitenkant van 

de appartementengebouwen aan de Kanaalstraat en Keizer Wilhelmstraat heeft gekregen. Na de zomer is AWV Eigen Haard gestart met 

onderhoudswerkzaamheden aan de buitengevels van de 42 etagewoningen. Hierdoor heeft het complex, dat gebouwd is rond 1960, weer 

een nieuwe, frisse en vitale uitstraling gekregen.

AWV Eigen haard heeft de bewoners tijdig geïnformeerd over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Ook zijn de bewoners in 

de gelegenheid gesteld om de kleur van het schilderwerk te bepalen. De bewoners van de Keizer Wilhelmstraat kozen voor rood, die van 

de Kanaalstraat voor groen.  

De bewoners konden tijdens de werkzaamheden gewoon in hun woningen blijven wonen. AWV Eigen Haard heeft maatregelen getroffen 

om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden zijn in december 2013 afgerond.

Studentenhuisvesting
In het complex Kanaalstraat stelt AWV Eigen Haard woningen beschikbaar voor leerlingen van de Maritieme Academie  in IJmuiden 

die niet dagelijks van school naar huis kunnen reizen. Voor de huisvesting van deze studenten worden de woningen opgesplitst in vier 

kamers. Op die manier zijn al 16 studenten gehuisvest, met toezicht. Deze samenwerking tussen de Maritieme academie en AWV Eigen 

Haard zorgt ervoor dat studenten kiezen voor de  opleiding in IJmuiden en niet uitwijken naar een soortgelijke opleiding elders in Neder-

land. 

Asbest	
AWV Eigen Haard is als eigenaar van woningen verantwoordelijk voor het beheren, verhuren en verkopen van woningen waar asbest in 

aanwezig kan zijn. De schadelijkheid van asbest, de opinie over asbest in woningen en de voornemens voor strengere regelgeving heb-

ben AWV Eigen Haard doen besluiten hierover een beleid te formuleren. AWV Eigen Haard heeft, binnen de geldende wetgeving, als doel 

te voorkomen dat bewoners en in- en externe medewerkers blootgesteld worden aan losse en loskomende asbestvezels. 

Op 1 juli 1993 is het verwerken van asbest in woningen bij wet verboden. Van elke woning en van elk complex van voor die datum heeft 

AWV Eigen Haard laten onderzoeken of er asbest in aanwezig is. De bewoners van alle geïnventariseerde complexen zijn geïnformeerd 

over het resultaat met een ‘meterkastkaart’. Op deze kaart staat op welke plekken in de woning hecht gebonden asbest aanwezig is met 

een omschrijving en een advies. Deze kaart kan in de meterkast worden opgehangen, zodat de huidige en eventuele volgende bewoners 

deze informatie altijd terug kunnen vinden.

Planmatig onderhoud

Het planmatig onderhoud van AWV Eigen Haard komt voort uit het meerjarenonderhoudsplan. Dit is een lange termijnplan voor het 

uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud aan onze woningen en de daarin aanwezige installaties. 

Planmatig onderhoud (inclusief BTW)

2013 2012	

  Kosten planmatig onderhoud € 1.356.608 € 1.240.337

Het woongenot van onze huurders is ons veel waard. We onderhouden onze woningen goed. We voeren dagelijks kleine reparaties uit, 

maar kijken ook naar de staat van de woningen. Voor het grotere onderhoud stellen we jaarlijks een plan op. Hierbij pakken we meestal 

een heel huizenblok of wijk aan. 
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Enkele belangrijke werkzaamheden in dit kader zijn: 

Complex Naam Uitgevoerd

Diverse complexen Asbest 10% opname asbest inventarisatie en meterkastkaarten verstuurd aan bewoners.

Diverse complexen Velsen 110 CV ketels vervangen

301 Heuvelwijk 1 Badkamers kitwerk herstellen
Speeltoestellen keuring uitvoeren
Vervangen dakbedekking bergingen

302 Heuvelwijk 2 Na rooi werkzaamheden schilder
Badkamers kitwerk herstellen

304 Kzr Wilhelmstraat, 
Kanaalstraat

Badkamers kitwerk herstellen
Upgraden van het complex (schilderen en houtrot herstel)

305 De Kamp Asbestriolering vervangen
Kitvoegen badkamers herstellen

307 Kitvoegen badkamers herstellen

308 Broerskamp Schilderwerk en houtrot herstel
Mechanische ventilatie reinigen.

311 Flora ronde Badkamers  kitwerk vervangen

312 Waterscheerling Mechanische ventilatie reinigen

314 Schelde en Vechtstraat Badkamers kitwerk herstellen
Badkamers kitwerk herstellen
Badkamers kitwerk herstellen

316 Sterrenwijk Schoorstenen herstellen.

318 Orionweg Badkamers kitwerk herstellen
Badkamers kitwerk herstellen

321 Zilvermeeuw Badkamers kitwerk vervangen
Controle badkamers

321 Centrumplan Schilderwerk achterzijde complex uitgevoerd

322 Botenbuurt Badkamers kitwerk herstellen

323 Vrouwenbuurt Badkamers kitwerk herstellen
Mechanische ventilatie reinigen

324 Etta Palmplantsoen Badkamers kitwerk herstellen

331 Galle Promenade Badkamers kitwerk herstellen

335 Grote, Kleine Beer Liggend schilderwerk en houtrot herstel
Badkamers kitwerk herstellen

355 Duinpan Badkamers kitwerk herstellen
Buitenriolering aangepast (lag op tegen schot)

356 Stratingsplantsoen Liftdeuren vervangen
Mechanische ventilatie gereinigd.
Voor Legionella waterleidingen aangepast
Noodverlichting ge-update.
Tegelwerk op bordessen vervangen van 2 trappenhuis

Contractonderhoud
Contractonderhoud wordt verdeeld in onderhoud waarvan de kosten als servicekosten aan huurders in rekening worden gebracht en 

onderhoud waarvan de kosten ten laste komen van AWV Eigen Haard.

Onder de eerste categorie vallen:

• onderhoud geisers;

• schoonmaken/ramenlappen trappenhuizen.
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Onder de tweede categorie vallen:

• onderhoud automatische deuren;

• onderhoud cv-installaties;

• onderhoud liftinstallaties;

• onderhoud drainagesysteem.

Onder de tweede categorie valt ook het onderhouds- en storingscontract voor de geisers en cv-installaties in de woningen. 

Aan contractonderhoud is in 2013 een bedrag van € 151.187,=  besteed.

Dagelijks	onderhoud
Dagelijks onderhoud is het onderhouden en/of repareren van plotseling geconstateerde kleine gebreken en storingen aan de woning, die 

op korte termijn gerepareerd moeten worden. Dagelijks onderhoud wordt gesplitst in mutatieonderhoud en reparatieonderhoud.

Bij mutatieonderhoud gaat het er om een woning zo snel mogelijk verhuurbaar maken. Het kan een ingrijpende opknapbeurt zijn in het 

kader van dynamisch woningonderhoud, of alleen het nalopen van de standaard servicepunten. Het doel is dat de woning zo snel moge-

lijk, keurig schoongemaakt, klaar staat voor verhuur aan een nieuwe bewoner.

Mutaties 2013 2012

Kosten mutatieonderhoud
Aantal mutaties
Gemiddelde kosten per mutatie
Mutatie percentage

 €  130.949
 103

 € 1.271 
6,7%

 €  132.057
 92

 €  1.435
 5,9%

In 2013 zijn er 103 mutaties geweest. Dit is inclusief de nieuwbouw. Deze worden bij vastgoed niet meegerekend omdat er geen mutatie-

kosten en er geen kosten mutatieleegstand onderhoud zijn. De gemiddelde kosten per mutatie vallen lager uit dan in 2012. Dit geeft een 

wat vertekend beeld, omdat mutatiekosten boven het vastgesteld onderhoudsbudget planmatig geboekt worden.

Het reparatieonderhoud, dat op verzoek van bewoners plaatsvindt, is gecentraliseerd om nog directer op vragen in te kunnen spelen. 

Reparatieverzoeken 2013 2012

Kosten reparatieverzoeken
Aantal reparatieverzoeken
Gemiddelde kosten per melding
Aantal reparatieverzoeken per eenheid

 € 220.685
 2.087

 € 105,75 
 1.36

 €  269.253
 1.664

 € 161,81
 1.07

De meldingen bestaan uit kleine, standaard klachten. Indien er grotere werkzaamheden verricht moeten worden, worden deze planmatig 

geboekt (dit zijn reparatieverzoeken boven de € 500,=). Er wordt dan gekeken of deze klacht bij meerdere woningen in het complex 

voorkomt, zodat deze volgend jaar (of eventueel verspreid over meerdere jaren) planmatig kan worden opgenomen.

Het aantal klachten is toegenomen, maar het bedrag per klacht is juist weer afgenomen. 

 

De klachtenmeldingen worden behandeld door onze eigen vaklieden. Zij beoordelen of  de klacht door henzelf of door derden moet 

worden afgehandeld. Bij onduidelijke klachtenmeldingen voeren de eigen vaklieden eerst een inspectie uit bij de bewoner alvorens zij de 

klacht zelf verhelpen of deze opdragen aan een co-maker. 

Woningaanpassingen in het kader van de WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt er onder meer voor dat mensen met beperkingen door ouderdom of handicap of 

een chronisch psychisch probleem zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente heeft eind 2012 diverse kleine woningaanpassingen 

uit het WMO-pakket gehaald. Bewoners worden geacht zelf de kosten voor deze aanpassingen voor hun rekening te nemen. Alleen grote 

aanpassingen kunnen nog worden uitgevoerd. In 2013 betrof het 35 aanpassingen.
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WMO 2013 2012

Aantal aanpassingen
Kosten aanpassingen

 35
 € 23.162    

 45
 € 27.830

Huurdersonderhoud	en	service
Service Abonnement Klein Onderhoud

AWV Eigen Haard biedt de bewoner een extra service aan voor een gedeelte van de reparaties/onderhoud waarvoor de huurder 

verantwoordelijk is. Dit is het zogeheten Service Abonnement Klein Onderhoud. Voor het bedrag van € 4,= per maand is de bewoner ver-

zekerd van vakkundige reparaties. Als de bewoner een abonnement heeft, worden de arbeidsloonuren en voorrijkosten niet in rekening 

gebracht. Zij betalen wel de kosten van het gebruikte materiaal. In het eerste kwartaal van 2013 hadden 685 huurders een onderhouds-

abonnement; eind 2013 waren dit er 686. 

Glasverzekering

Bij glasschade biedt de glasverzekering van AWV Eigen Haard uitkomst. Als de bewoner een glasverzekering heeft van AWV Eigen Haard, 

dan maakt deze onderdeel uit van de huurovereenkomst. De verzekeringskosten worden in de maandelijkse huur verrekend. In alle nieuwe 

huurcontracten wordt de glasverzekering standaard aangeboden en opgenomen. De bewoners betalen maandelijks een klein bedrag aan premie.

Boodschappendienst

Buiten onze kantoortijden en in het weekeinde wordt er gebruik gemaakt van de Boodschappendienst Amsterdam B.V. Het verhelpen van storin-

gen op of aan ons woningbezit die echt niet kunnen worden uitgesteld tot de volgende werkdag, worden via deze Boodschappendienst opgedra-

gen aan een externe wachtdienstmedewerker. Deze komt alleen in actie als op hem een beroep wordt gedaan door de Boodschappendienst.
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07

Financiële	resultaten	en	risicomanagement
Ontwikkelingen

Woningwet

Op 5 juli 2012 is de herziene Woningwet aangenomen door de 

Tweede Kamer. De Minister is met een Novelle gekomen, waar-

mee de maatregelen van het regeerakkoord verwerkt worden in 

de herziene Woningwet. In de woningwet zijn de wijzigingen als 

gevolg van de EU-beschikking, het BBSH en de bestaande MG’s 

opgenomen (MG’s zijn circulaires van de Rijksoverheid voor 

gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe 

wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of 

inlichtingen of advies of informatie).

Corporaties moeten scheiding aan gaan brengen (administratief of 

juridisch) tussen de taken die met staatssteun worden uitgevoerd 

en de taken die zonder staatssteun worden uitgevoerd.  In de 

Novelle wordt tevens gesproken over de verdere inperking van de 

werkzaamheden van de toegelaten instellingen en het concentre-

ren van toezicht bij de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Betalingsverkeer (Sepa/Iban)

Vanaf 1 februari 2014 is het gebruik van Sepa verplicht. Nieuwe 

standaarden in het betalingsverkeer voor het rekeningnummer, 

incasso’s en overschrijvingen om er voor te zorgen dat de euro 

betalingen op dezelfde manier zullen plaatsvinden.   

Vanaf 1 februari zijn de huidige rekeningnummers en de huidige 

standaarden voor overschrijvingen en incasso’s niet meer te ge-

bruiken. Voor AWV Eigen Haard betekent dit aanpassingen in de 

administratie, software en bedrijfsvoering. 

Fusie met Stichting Wooncorporatie Kennemerhave

2013 heeft in het teken gestaan van de fusie tussen AWV Eigen 

Haard en Kennemerhave. Voor wat betreft de financiële ontwik-

kelingen en prognoses heeft BDO in het due diligence onderzoek 

een aantal onderdelen geanalyseerd en vergeleken; solvabiliteit, 

ontwikkeling van de kasstromen en een renterisico analyse. De 

solvabiliteitsontwikkeling heeft laten zien dat de toekomstige cor-

poratie vanaf 2013, boven de gestelde norm uitkomt. De toekom-

stige corporatie heeft positieve kasstromen zodat aan de 

2% fictieve lening aflossing kan worden voldaan. Tussen de waar-

deringsgrondslagen en uitgangspositie van beide corporaties zit 

een groot verschil in het continuiteitsoordeel van het CFV. 

AWV Eigen Haard heeft een A1-oordeel ontvangen en Kenne-

merhave een B2-oordeel. Het in 2012 ingediende herstelplan van 

Kennemerhave heeft in 2013 tot voldoende solvabiliteit geleid. 

De financiële beoordeling van de nieuwe organisatie is dan ook 

positief.

Financieel beleid

De hoofddoelstelling is investeren in Velsen en het op langere 

termijn kunnen voldoen aan afgesproken maatschappelijke pres-

taties. Voor de financiële continuïteit van AWV Eigen Haard is het 

van belang dat wij aan onze financiële verplichtingen op korte en 

lange termijn kunnen voldoen.

De hoogte van de solvabiliteit en een positieve cashflow zijn be-

langrijke pijlers om deze doelstellingen te realiseren. De solvabi-

liteit en de cashflow zijn tevens van belang voor de  financierings-

beoordeling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw beoordeelt AWV Eigen Haard 

als kredietwaardig. De operationele resultaten in de prognose 

2012-2016 voldoen aan de WSW-eisen. Per 16 augustus 2013 heeft 

het WSW een faciliteringsvolume vrijgegeven van 

€ 6.7 miljoen voor de periode 2013-2015.  Aan de hand van 

(nieuwe) prognoses, feiten en omstandigheden kan het 

Waarborgfonds de stand van het faciliteringsvolume bijstellen. 

Oordeelsbrief Ministerie van Wonen en Rijksdienst

Het ministerie van Wonen en Rijksdienst stuurt jaarlijks aan de 

corporaties de zogenaamde oordeelsbrief; hierin zijn oordelen en 

signaleringen opgenomen over de volgende twee gebieden:

• De financiële positie van de corporatie;

• De mate waarin wet- en regelgeving is nageleefd.

Beoordeling financiële positie

Met ingang van 2013 maakt het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

(CFV) geen gebruik meer van de continuïteits- en 

Onze	financiële	positie
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solvabilitetisoordelen, er is sprake van een integrale beoordeling. De beoordeling richt zich op het kwalitatief en kwantitatief duiden van 

risico’s  en het plegen van interventies om deze risico’s te verkleinen of te voorkomen.  

Op grond van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) beoordeelt het CFV jaarlijks de financiele continuïteit van de corporatie. 

Op basis van de ingediende prognosegegevens 2013-2017 , de dVi 2012 en meerdere informatie heeft het CFV risicogericht onderzoek 

gedaan op een zestal toezichtterreinen die van invloed kunnen zijn op de financiële continuïteit. 

Deze toezichtsterreinen worden als volgt onderscheiden:

• Kwaliteit financiële informatie;

• Behoud maatschappelijk verbonden vermogen;

• Financieel risicobeheer;

• Liquiditeit;

• Solvabiliteit;

• Draagkracht vermogen.

Het onderzoek van het CFV op de zes toezichtterreinen vindt plaats aan de hand van signalen en heeft geen aanleiding tot opmerkingen, 

nader onderzoek of tot het doen van interventies geleid.

Ten tijde van de beoordeling was AWV Eigen Haard in een vergevorderd stadium van het fusieproces met Stichting Wooncorporatie Ken-

nemerhave. Het CFV heeft de minister van Wonen en Rijksdienst positief geadviseerd over de voorgenomen fusie. 

Beoordeling rechtmatigheid

Ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving heeft de minister op basis van de beoordeelde stukken als volgt gereageerd. In de 

oordeelsbrief zijn, voor zover van toepassing, geen opmerkingen gemaakt over in het verleden geconstateerde onrechtmatigheden.

De accountant heeft kunnen vaststellen dat de toewijzingen van woongelegenheden met een maandhuur tot € 664,66 voor meer dan 

90% is gedaan aan huishoudens met een inkomen beneden de inkomensgrens van € 34.085,=. Hiermee voldoet AWV Eigen Haard aan 

de staatssteunregeling.

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in de oordeelsbrief verzocht om aanvullende informatie over verleende steun ten behoeve 

van activiteiten in het buitenland.  Stichting AWV Eigen Haard heeft geen activiteiten in het buitenland en heeft dit aan het Ministerie 

toegelicht.  Het Ministerie heeft bevestigd dat dit verzoek achterwege had moeten blijven.

AWV Eigen Haard hanteert (intern) een minimale norm van 15% solvabiliteit.

Solvabiliteit 2013 2012

Eigen vermogen (EV) (x1000) 23.463 13.245

Totaal vermogen (x1000) 84.982 75.642

Solvabiliteit		 EV/TV 27,60	% 17,51	%	

De solvabiliteit is door het positieve resultaat ten opzichte van 2013 gestegen.

Liquiditeit/current ratio

De liquiditeitspositie dient zodanig te zijn dat steeds kan worden voldaan aan de betalingsverplichtingen op korte termijn (werkkapitaal). 

De verhouding tussen de vlottende middelen en kortlopende schulden is de current ratio. Idealiter dient deze zich rond de 1% te bevinden.

Current	ratio 2013 2012

Vlottende middelen (x1000) 618 3.561

Kortlopende schulden (x 1000) 5.846 6.308

Werkkapitaal (x 1000) 5.228 2.747

Current	ratio	(%) 0,11 0,56
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Bedrijfswaarde 

Voor het beoordelen van de financiële positie is ook de bedrijfswaarde in relatie tot de schulden van de corporatie van belang. De bedrijfs-

waarde wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige 

exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering.

De complexindeling is gebaseerd op vier kernen en sluit aan bij de nieuwe indeling van de fusiestichting Velison Wonen.

Bedrijfswaarde	versus	schuldpositie	(	x		€	1.000.000) 2013 2012

Bedrijfswaarde 95,1 99,1

Schulden lange termijn 47,9 48,3

Liquide middelen 0,1 2,6

Schulden lange termijn -/- liquide middelen 47,8 45,7

Bedrijfswaarde -/- schuldpositie 																											47,3 53,4

Resultaat 2013 na belasting

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering komt voor vennootschapsbelasting uit op een bedrag van 

€ 10.219.080,=  positief. Dit betekent ten opzichte van 2012 een toename van € 10.920.744,= Het resultaat van 2013 is ten gunste van het 

eigen vermogen gebracht.

Overige

Batige saldi komen ten goede aan werkzaamheden voor de volkshuisvesting.

AWV Eigen Haard heeft geen verbindingen en biedt geen financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen.

 

Begroting versus realisatie 2013

In 2013 is een winst gemaakt van € 10.219.080,= In de begroting voor 2013 is rekening gehouden met een positief resultaat van 
€ 1.047.644,= . De belangrijkste oorzaken van de verschillen zijn verkopen, onderhoudslasten, waardeveranderingen m.v.a. saneringssteun 

en financiële baten en lasten.

• Huren 49.000 (voordelig)

• Verkopen 514.000 (voordelig)   

• Onderhanden werk 41.000 (voordelig)

• Waardeveranderingen M.v.a. 8.095.000 (voordelig)

• Personeelslasten 81.000 (nadelig)

• Lasten onderhoud 252.000 (voordelig)

• Leefbaarheid 41.000 (voordelig) 

• Overige bedrijfslasten 25.000 (nadelig)

• Saneringssteun 154.000 (voordelig)

• Financiële baten en lasten 123.000 (voordelig)   

Huren

De netto huren vallen hoger uit dan begroot. Het percentage huurderving is hoger dan voorgaande jaren, de extra huurverhoging van 1,5% 

compenseert de hogere huurderving.

Verkopen

In de begroting is uitgegaan van vijf te verkopen woningen vanuit het bestaande bezit. In 2013 zijn negen woningen verkocht. Twee wonin-

gen van het bestaande bezit worden per 31 december te koop aangeboden.  

Onderhanden werk

In 2013 is een vergoeding uitgekeerd door Bouwfonds ontwikkeling ter compensatie van de financiële schade die ontstaan is door het faillis-

sement van Panagro de bouwer van de door ons aangekochte woningen in Oud-IJmuiden (De Voorwaarts). 
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Overige waardeveranderingen materiele vaste activa

In 2014 zal de complexindeling aangepast worden, uitgaande van 

de complexindeling van de fusiecorporatie Velison Wonen (de com-

plexen, boekwaarden en bedrijfswaarden van de fusiepartners

Gezamenlijk is de bedrijfswaarde ruim hoger dan de boekwaarde. 

De in eerdere jaren verantwoorde waardeverminderingsverliezen 

zijn in de jaarrekening 2013 teruggenomen.

Personeelslasten

De post personeelslasten bestaat uit de posten salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten. In 2013 zijn de lasten hoger uitgevallen 

dan begroot, door vervanging tijdens ziekte,  hogere premie ziekte-

kostenverzekering en een reservering van vakantiedagen.

Lasten onderhoud

De onderschrijding komt hoofdzakelijk door lagere kosten van de 

reparatieverzoeken en contractonderhoud. De kosten van arbeid 

zijn belast met 6% btw, in de begroting 2013 is rekening gehouden 

met een btw percentage van 21%.

Overige bedrijfslasten

Dit betreft een samengestelde post. Het algehele beeld van de overi-

ge bedrijfslasten laat het beeld zien dat de lasten conform begroting 

2013 zijn. De posten overige algemene kosten, KWH, drukwerk

en saneringskosten vallen voordelig uit, de kosten van het woon-

ruimteverdeelsysteem, accountantskosten samenwerking laten  

daarentegen een overschrijding zien.  De restitutie van omzetbe-

lasting over de algemene kosten (pro rata regeling) compenseert  

grotendeels de overschrijding.

Financiële baten en lasten

In de begroting voor 2013 is uitgegaan van het aantrekken van 

5 miljoen aan leningen tegen een rentepercentage van 5,0%. In 

2013 is voor een lager bedrag gefinancierd en de leningen zijn met 

een lager rentepercentage aangetrokken, dit vertaalt zich in lagere 

rentelasten. 

Risicomanagement

Het bestuur is verantwoordelijk voor het risicomanagement. Het ri-

sicomanagement moet in de governancestructuur van de corporatie 

geborgd zijn.

Stakeholders (overheid, externe toezichthouders, de maatschap-

pij) hebben steeds hogere verwachtingen in een werkomgeving, 

die door wet en regelgeving van de overheid complexer wordt.   

Gezocht moet worden naar de balans tussen het te nemen risico en 

het rendement.

Risicoanalyse

AWV Eigen Haard maakt onderscheid tussen verschillende risico’s: 

Strategisch, Rapportering, Bedrijfsprocessen, Wet- en regelgeving. 

Strategisch
  

Woningmarktrisico

Huurmarktontwikkelingen:

Hieronder vallen risico’s als huurderving wegens leegstand, ver-

huurbaarheid en huurprijsontwikkeling. 

Het huidige woningaanbod sluit voldoende aan op de vraag.  De 

huur marktontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd door de afdeling 

Wonen. 

Financieel risico

Renteontwikkeling:

Renteontwikkelingen zijn van invloed op het resultaat, het rende-

ment en de waarde van het onroerend goed. Het treasurybeleid ligt 

vast in het door de directie vastgestelde en door de Raad van Com-

missarissen goedgekeurde treasurystatuut. Uitvoering van beleid 

conform het statuut vindt plaats op de afdeling Financiën. 

(Her)financieringsrisico:

Hieronder wordt verstaan het risico dat financiering niet of slechts 

tegen ongunstige voorwaarden kan worden aangetrokken dan wel 

verlengd. Het risico wordt beperkt door het hanteren van solide 

vermogensverhoudingen, de beschikbare borgingsruimte (WSW) 

en het onderhouden van relaties met banken. De nieuwe beleidsre-

gels beperken de mogelijkheden om gemengd te investeren. WSW 

maakt onderscheid tussen Daeb- en niet Daeb activiteiten. Indien 

er niet te borgen projecten gefinancierd dienen te worden, zal dit 

inhouden dat leningen tegen een hoger rentepercentage zullen 

moeten worden aangetrokken. Niet-Daeb-activiteiten zullen niet 

meer met WSW-borging gefinancierd kunnen worden. 

Rapportering

Rapporteringsrisico

Het gaat hierbij voornamelijk om de mogelijke risico’s van een niet 

betrouwbare informatievoorziening in geval van een ontoereikend 

stelsel van administratieve organisatie en interne beheersing. Ter be-

perking van deze mogelijke risico’s maakt AWV Eigen Haard gebruik 

van de volgende beheersingsinstrumenten:

• kwartaalrapportage, directieverslag en overige rapportages;

• functie- en taakomschrijvingen; 

• procesbeschrijvingen;

• integriteitscode en klokkenluidersregeling;

• treasury jaarplan;

• bevoegdhedenoverzicht met grenzen voor 

 opdrachtverstrekkingen en mandateringen.
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Bedrijfsprocessen

Projectrisico

AWV Eigen Haard onderkent dit risico en maakt indien nodig ge-

bruik van externe adviseurs. Per project wordt er een risico-analyse 

gemaakt, dat tijdens de voortgang van het project actueel gehouden 

wordt. Rapportage over de voortgang van de projecten vindt plaats 

in de kwartaalrapportages en is een vast agendapunt in de MT-

vergaderingen.

Onderhoudsrisico

Technische staat van de gebouwen:

Hieronder vallen risico’s als het geheel of gedeeltelijk teniet gaan 

van gebouwen en het risico van verborgen gebreken. Al het onroe-

rend goed is verzekerd via de opstalverzekering. Terrorisme is door 

verzekeraars uitgesloten.

Jaarlijks wordt aan de hand van een aangepaste meerjarenprognose 

de portefeuille op technische staat onderzocht.

Overige processen

Operationele risico’s:

Hieronder wordt verstaan de risico’s die voortvloeien uit het feit 

dat een bedrijf een samenwerkingsverband met mensen is, waarbij 

feilbaarheid en kwetsbaarheid van mensen in processen niet valt uit 

te sluiten. AWV Eigen Haard biedt haar medewerkers kansen om 

zich op hun vakgebied voortdurend bij te scholen en om in het werk 

de vinger goed aan de pols te houden en te leren van fouten. Zij 

stimuleert een open cultuur waarbij men elkaar kan aanspreken op 

risico’s, elkaar alert houdt en kan ondersteunen in verbetering van 

de werkprocessen. AWV Eigen Haard staat open voor opmerkingen 

en klachten van klanten en andere belanghebbenden met als doel 

voortdurende verbetering van het resultaat.

Continuïteit:

Er is een actief ziekteverzuimbeleid, dat effectief blijkt te werken. 

Door organisatieaanpassingen is de kwaliteit van de functies verbe-

terd en de kwetsbaarheid door uitval van medewerkers afgenomen. 

Gedrag:

AWV Eigen Haard heeft een passende administratieve organisatie 

opgezet, waarin de interne controle is verankerd. Er is een strikte 

scheiding tussen uitvoering, registratie en betaling. Betalingen wor-

den te allen tijde door twee bevoegde functionarissen ondertekend.

Informatiesysteem:

Het risico bestaat uit ontoereikende beschikbaarheid en betrouw-

baarheid van het informatiesysteem. Van de databestanden wordt 

dagelijks (zowel bij het NCCW als de applicaties in eigen beheer) 

een back-up gemaakt. 

Nakomingsrisico huurders:

Het risico wordt gevormd door de huurbetaling en de verhaals-

mogelijkheden van schade aan het gehuurde. De afdeling Wonen 

rapporteert maandelijks een debiteurenoverzicht waarin oplopende 

betalingsachterstanden worden gesignaleerd. AWV Eigen Haard 

hanteert een sociaal incassobeleid met huisuitzetting als uiterst 

middel.

Nakomingsrisico leveranciers:

Wanneer werkzaamheden worden uitbesteed, vormt de nakoming 

van afspraken door de wederpartij een risico. AWV Eigen Haard 

streeft naar bestendige relaties met haar leveranciers, waardoor het 

risico op niet deugdelijke nakoming wordt verkleind. Zij toetst haar 

inkoop- en aanbestedingsbeleid en controleert opgeleverd werk en 

facturen nauwlettend. Jaarlijks worden de huisaannemers geëvalu-

eerd. AWV Eigen Haard is aangesloten bij Craydon; hierdoor heeft 

zij de mogelijkheid haar leveranciers financieel te screenen en te 

monitoren. 

Waardeontwikkeling vastgoed:

Een dalende waarde van het vastgoed heeft een negatieve invloed 

op de vermogenspositie. De waardering van de portefeuille voor het 

sociale vastgoed wordt uitgevoerd op basis van de bedrijfswaarde 

bij de jaarrekening. Het commerciële bezit wordt gewaardeerd tegen 

marktwaarde.

Fiscale risico’s:

Alle afdelingen volgen, onder andere via Aedes, de (voorgestelde) 

wijzigingen in wet- en regelgeving. AWV Eigen Haard schakelt indien 

nodig regelmatig een jurist in om onze situatie en de ontwikkelin-

gen op dit gebied te toetsen. De Aedes- en CAO-helpdesk wordt ook 

regelmatig geraadpleegd. Voor de toetsing van de heffing van de 

vennootschapsbelasting wordt gebruik gemaakt van een fiscalist.

Wet- en regelgeving:

Governance risico

Good Governance is het goed besturen van de organisatie. AWV 

Eigen Haard onderschrijft de Governance Code van woningcorpora-

ties en heeft de Code op de website staan.

Het principe van ‘pas toe of leg uit’ is van kracht met betrekking 

tot de Aedes Code en de specifieke wet- en regelgeving vanuit het 

Bbsh. AWV Eigen Haard heeft een actieve houding in het volgen van 

relevante ontwikkelingen.
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AWV Eigen Haard is in 2013 uitsluitend werkzaam geweest op het gebied 

van de volkshuisvesting, conform artikel 11 van het BBSH. AWV Eigen Haard 

heeft zich gehouden aan de Aedes Code. De jaarstukken zijn opgesteld in 

overeenstemming met de Governance Code. 

P.H.M. van Ling 

directeur-bestuurder Velison Wonen

Verklaring	van	het	bestuur
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Dit is het laatste verslag van de RvC AWV Eigen Haard. Er is dus 

sprake van een historisch moment. Vanaf 1 januari 2014 vormen 

AWV Eigen Haard en Kennemerhave samen een nieuwe corpora-

tie, die onder de naam Velison Wonen de woningbouw en betaal-

bare huur gaat voortzetten in onze regio. 

2013 stond voor AWV Eigen Haard in het teken van deze fusie. Er 

is door het bestuur en de organisatie ongelooflijk hard gewerkt 

om Velison Wonen zo goed mogelijk in de startblokken te krijgen. 

Organisaties hebben hun eigen werkwijze, processen en een 

eigen cultuur. Dat omsmeden naar een nieuwe, eigen identiteit en 

werkwijze vraagt veel.

Vraagt veel van alle betrokkenen: besturen, medewerkers/sters, 

huurders, toezichthouders, gemeente. 

Dat hele proces is goed georkestreerd en heeft geleid tot Velison 

Wonen, harmonisch en welluidend. De RvC AWV Eigen Haard wil 

daar zijn waardering en respect voor uitspreken. Voor onze ‘eigen’ 

mensen, maar evenzeer richting Kennemerhave. De beide RvC’s 

hebben veelvuldig overleg gehad in een open en goede sfeer.

De fusie is de afronding van een proces maar is ook een start, een 

begin en een uitdaging op basis van fikse ambities. De RvC AWV 

Eigen Haard heeft er echt alle vertrouwen in!

Fusie is geen doel op zich, maar een noodzakelijk middel, om de 

woon- en leefkwaliteit van mensen in Velsen, die niet helemaal op 

eigen (financiële) kracht kunnen wonen, veilig te stellen.  Het is 

geen eenvoudige opgave die doelstelling in deze tijd te realiseren.  

De  omstandigheden waren en blijven zwaar. De door de overheid 

ingestelde verhuurdersheffing en ‘solidariteitsheffing’  slaan een 

gat  in de investeringsruimte van de corporaties. 

Velison Wonen zal zich toch inzetten om te blijven investeren, 

in onderhoud en in nieuwe projecten. De afweging tussen onze  

ambities enerzijds  en zekerheid en continuïteit anderzijds, is een 

heel lastige. 

De RvC van AWV Eigen Haard kijkt met heel veel waardering, res-

pect en trots terug op hetgeen AWV Eigen Haard heeft betekend 

voor de leef- en woonkwaliteit van mensen in Velsen. Die prestatie 

staat!

De RvC heeft de afgelopen jaren in een goede onderlinge en pro-

fessionele verhouding heel plezierig en vruchtbaar samengewerkt 

met de mensen in de organisatie en met de bestuurders, Peter van 

Ling en Siebe van den Berg. 

Daar komt nu einde aan. Dat zullen we missen. Het is een gevolg 

van een keuze, een bewuste keuze in het belang van een goed 

woonklimaat in Velsen. 

De Raad van Commissarissen,

J.M. Staatsen, voorzitter

J.P. Zoutberg, vice-voorzitter

R.J.P. Jansen 

Verslag	Raad	van	Commissarissen
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Algemeen
AWV Eigen Haard is een maatschappelijke onderneming die wil 

voorzien in goed wonen. Het leveren van kwaliteit staat daarbij 

voorop. AWV Eigen Haard biedt een breed assortiment woonpro-

ducten en -diensten en maakt zich sterk voor een goed leefmilieu 

in wijken en buurten. AWV Eigen Haard richt zich in het bijzonder 

op mensen die, vanwege hun inkomen of om een andere reden, 

niet in staat zijn om zelfstandig in hun woonwensen te voorzien. 

De Raad van Commissarissen van AWV Eigen Haard is onafhanke-

lijk en volgt de activiteiten van de organisatie op de voet. De Raad 

ziet erop toe dat de organisatie de focus richt op het maatschap-

pelijk terrein en accuraat en efficiënt inspeelt op maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

In dit hoofdstuk legt de Raad van Commissarissen verantwoor-

ding af over de wijze waarop in 2013 inhoud is gegeven aan de 

toezichthoudende taken.

Taak	en	werkwijze
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het 

toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang 

van zaken binnen AWV Eigen Haard. De Raad van Commissaris-

sen ziet erop toe dat het gevoerde beleid bij AWV Eigen Haard 

overeenkomt met wettelijke, statutaire en overige voorschriften en 

dat de continuïteit gewaarborgd is. Daarnaast staat de Raad het 

bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich 

bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de organisatie 

en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functione-

ren.

Vergaderingen
De vergaderingen van de Raad van Commissarissen vinden 

gestructureerd plaats aan de hand van een door de voorzitter en 

bestuurder opgestelde agenda. De voorzitter leidt de vergaderin-

gen van de raad en ziet toe op het goed functioneren. De voorzit-

ter is namens de Raad van Commissarissen het 

voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur. Ongeveer twee 

weken voor een reguliere vergadering plaatsvindt, is er overleg 

tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder over de agenda 

en de stukken voor de vergadering. De vergaderingen zijn 2013 

zowel door interne als externe notulisten genotuleerd.

De Raad van Commissarissen heeft in 2013 zeven keer vergaderd 

in het bijzijn van het bestuur. Daarnaast is er een aantal keer met 

de Raad van Commissarissen van Kennemerhave vergaderd, 

eveneens in het bijzijn van het bestuur. De voorzitter maakte 

gedurende het fusietraject deel uit van de begeleidingsgroep fusie. 

Commissaris Jansen heeft een keer met de OR gesproken over de 

fusie. Er is in 2013 eenmaal met de gezamenlijke Huurdersraden 

van AWV Eigen Haard en Kennemerhave vergaderd. In een apart 

overleg van de Raad van Commissarissen is, buiten aanwezigheid 

van de bestuurder, diens functioneren besproken. 

De taken, mandaten en verantwoordelijkheden van het bestuur 

zijn vastgelegd in de statuten en het directiestatuut.

Onderwerpen	van	overleg
In 2013 zijn de volgende onderwerpen besproken:

Strategie:

-  fusie, recente ontwikkelingen in de sector, jaarplan 2013; 

-  prestatiecontract;

-  landelijke en politieke ontwikkelingen met betrekking tot het 

 Woonakkoord.

Governance Code en interne organisatie:

-  uitvoering beloningsbeleid bestuurder;

-  herbenoeming de heer Staatsen.

Projecten:

-  aanbesteding groot onderhoud Duinwijk, 

 oplevering Verzetsheld en Melkfabriek, Keizer Wilhelmstraat,  

 verkoop.

Financiën:

-  kwartaalrapportages, jaarverslag 2012;  

-  begroting 2014 ( in de gezamenlijke vergadering 

 Raden van Commissarissen AWV Eigen Haard en 

 Kennemerhave), Jaarplan 2014.

-  managementletter accountant, oordeelsbrief Ministerie 2012,  

 faciliteringsvolume Waarborgfonds Sociale Woningbouw,  

 beoordeling CFV, continuïteitsoordeel 2013.

Besluitvorming
De taak van de Raad van Commissarissen is enerzijds om voor de 

directeur-bestuurder als werkgever te functioneren en anderzijds 

om de continuïteit van de organisatie te waarborgen door het 

beoordelen van besluiten. Hierbij hanteert de Raad onder meer 

het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen, de jaarbegroting 2014 

en meerjarenbegroting 2013-2017, het treasurybeleidsplan, de 

Aedescode en de Governance Code Woningcorporaties, het meer-

jarenbeleidsplan 2013-2017, de kennis over de lokale situatie en 

het eigen inzicht van de raadsleden.

Belangrijke besluiten 2013:

• herbenoeming de heer J.M. Staatsen;

• accordering voorgenomen fusiebesluit (april 2013);

• vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2012;

• vaststellen prestatiecontract van het bestuur voor 2013;

• goedkeuring voorgenomen bestuursbesluit betreffende 

 aangaan fusie (juli 2013);
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• goedkeuring voorgenomen besluit tot het aangaan van een  

 fusie met Wooncorporatie Kennemerhave (december 2013);

• begroting 2014 Velison Wonen.

Deskundigheid	en	samenstelling
In de profielschets voor de Raad van Commissarissen zijn de 

kwalificatievereisten en competenties van de individuele leden van 

de Raad benoemd en de randvoorwaarden geformuleerd voor het 

functioneren van de Raad als geheel. 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat 

hij zijn taak goed kan vervullen. Bij een (her-)benoeming wordt 

rekening gehouden met de eisen uit de profielschets. De leden kun-

nen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, 

onafhankelijk en kritisch opereren.

Conform de statuten dient de Raad van Commissarissen uit mini-

maal drie en maximaal vijf personen te bestaan. Leden van de Raad 

worden voor een periode van vier jaar benoemd, met een 

maximum van twee termijnen. Volgens het Besluit Beheer Sociale 

Huursector zullen twee leden op voordracht van de huurders aange-

steld worden. In samenspraak met de Huurdersraad zal 

in de eerst te vervullen vacature worden voorzien door een voor-

dracht van de huurders.

In 2013 is de heer Staatsen herbenoemd voor een volgende termijn 

van vier jaar tot april 2017. 

Gezien de grootte van de corporatie en de samenstelling van de 

Raad van Commissarissen is de keuze gemaakt om geen kerncom-

missies in te stellen. Besluiten worden in gezamenlijkheid genomen. 

Eind 2013 was de samenstelling van de Raad van Commissarissen 

als volgt:

Dhr. J.M. Staatsen, voorzitter, geboren 21 oktober 1947. Lid van 

de Raad van Commissarissen per 31 maart 2009. Aftredend en 

herbenoemd in 2013 tot april 2017. De heer Staatsen beheert de 

portefeuille marketing en communicatie. Beroep: burgemeester van 

Voorschoten. Relevante nevenfuncties: Voorzitter van de Raad van 

Toezicht van Pieter van Foreest.

Drs. J.P. Zoutberg, vice-voorzitter, geboren 12 januari 1953. Lid van 

de Raad van Commissarissen per 31 maart 2009. Aftredend en her-

benoemd in 2012 tot oktober 2016. De heer Zoutberg is benoemd 

op voordracht van de huurders en beheert de portefeuille volkshuis-

vesting, ruimtelijke ordening en betrokkenheid bij lokale gemeen-

schap. Functie: lid van de ledenraad van het Koninklijk Instituut voor 

de Tropen, lid cliëntenraad bij De Thuisapotheek, executive coach 

en counselor bij Instituut voor Bestuurscoaching, Maatschappelijk 

Visitator bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties, 

lid Raad van Toezicht MEE.

Drs. R.J.P. Jansen, geboren 16 februari 1957. Lid van de Raad van 

Commissarissen per 31 maart 2009. Aftredend en herbenoemd in 

2012 tot 16 april 2016. De heer Jansen is benoemd op voordracht 

van de 

medewerkers en beheert de portefeuille financiën, economische 

en juridische zaken. Beroep: bestuursadviseur, zelfstandig geves-

tigd en verbonden met Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. 

Relevante nevenfuncties: Relevante nevenfuncties: plv. voorzitter 

Raad van Toezicht Stichting Greenpeace Nederland, Trustee in 

de Council van Greenpeace International en co-voorzitter van de 

commissie Competition van ICC Nederland (International 

Chamber of Commerce). 

Alle genoemde (neven)functies zijn verenigbaar met het lidmaat-

schap van de Raad van Commissarissen. Alle leden van de Raad 

zijn onafhankelijk.

Risicobeheersing-	en	controlesystemen
AWV Eigen Haard maakt onderscheid tussen de volgende risico-

velden van het werkgebied: omgevingsrisico’s, reputatierisico’s, 

marktrisico’s, projectontwikkelingsrisico’s, exploitatierisico’s, 

personele risico’s, ICT-risico’s, financiële risico’s en organisatieri-

sico’s. De Raad bespreekt de risico’s aan de hand van de door het 

bestuur ingebrachte kwartaalrapportages en is een onderdeel van 

het met het bestuur afgesproken prestatiecontract.

De Raad van Commissarissen laat zich door het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de 

accountant informeren over de beheersing van de bedrijfsrisico’s. 

Vanwege de beperkte omvang van de organisatie is besloten om 

de interne controlefunctie deels ook door de bestuurder te laten 

uitvoeren. De accountant heeft de opdracht om de werking van 

de interne controle te beoordelen en zo nodig meerdere deel-

waarnemingen te verrichten. De bestuurder geeft waar nodig een 

toelichting.

Accountant
De controle over 2013 is uitgevoerd door BDO accountants. Het 

jaarverslag en de jaarrekening 2012 zijn behandeld in de Raads-

vergadering van mei 2013. De accountant heeft een goedkeurende 

verklaring afgegeven. Met de accountant is van gedachten gewis-

seld over de financiële ontwikkelingen en het accountantsverslag. 

De Raad van Commissarissen is tussentijds over het verslagjaar 

2013 geïnformeerd door middel van de Managementletter.

Governance/Governance	Code
Governance 

Raad van Commissarissen en bestuur zijn zich bewust van nut en 

noodzaak van een deugdelijk ondernemingsbestuur. Als maat-

schappelijke organisatie met een maatschappelijke doelstelling 
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heeft AWV Eigen Haard integriteit van en transparant handelen 

door de bestuurder, goed toezicht op het bestuur en het afleggen 

van verantwoording over het gevoerde beleid en het toezicht 

daarop, hoog in het vaandel staan. De bestuurder levert aan de 

Raad van Commissarissen alle informatie die hij nodig 

heeft om zijn rol als toezichthouder te vervullen.

Governance Code

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan transparant 

ondernemerschap. De Governance Code is hierbij leidend. De 

aanbevelingen van de commissies Glasz en Izeboud zijn 

uitgangspunt. De Governance Code Woningcorporaties is geïm-

plementeerd in de organisatie en opgenomen op de website van 

AWV Eigen Haard. AWV Eigen Haard wijkt met het contract voor 

onbepaalde tijd van de directeur-bestuurder af van de Governance 

Code om de continuïteit van de organisatie te borgen.

Informatie
De Raad van Commissarissen ontvangt een groot deel van zijn 

informatie vanuit de organisatie. 

De leden worden voorzien van diverse externe rapportages van 

het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw, het Ministerie van BZK, de Vereniging van 

Toezichthouders bij Woningbouwcorporaties (VTW) en de 

accountant. Alle leden zijn geabonneerd op het vakblad van 

Aedes. De Raad wordt door onder meer kwartaalrapportages 

periodiek door de bestuurder geïnformeerd. In het verslagjaar zijn 

diverse bijeenkomsten en cursussen van de VTW door de leden 

van de Raad van Commissarissen bezocht.

Zelfevaluatie
In 2013 heeft er geen zelfevaluatie door de Raad van Commissaris-

sen plaatsgevonden vanwege de voorgenomen fusie per 

1 januari 2014. De Raad heeft gemeend dat een zelfevaluatie voor 

de huidige Raad niet meer relevant was. Afgesproken is om de 

zelfevaluatie door de nieuwe Raad van Commissarissen,  

die per 1 januari 2014 zitting heeft, op te laten pakken.

Verantwoording	aan	belanghouders
Communicatie van de corporatie met de belanghouders zoals 

gemeente en huurders in het bijzonder en met de maatschappij in 

het algemeen, is voorbehouden aan de directeur-bestuurder. 

Deze vertegenwoordigt de corporatie in en buiten rechte.

Als deze, door welke oorzaak dan ook, niet beschikbaar is voor 

deze taak, zal de plaatsvervangend directeur optreden in zijn 

plaats. 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht zoals statutair en in 

het reglement is bepaald. De Raad van Commissarissen consta-

teert dat de bestuurder bij het uitwerken van de doelstellingen 

aansluiting zoekt bij andere organisaties zoals zorgstellingen, ge-

meente, collega-corporaties en welzijnsinstellingen. De Raad van 

Commissarissen heeft kennis genomen van het jaarverslag van de 

Regionale Geschillencommissie. De Raad heeft geconstateerd dat 

er in 2013 één klacht over AWV Eigen Haard door de Geschillen-

commissie is behandeld.

Integriteit	
AWV Eigen Haard kent een integriteitsbeleid dat is vastgelegd in 

de nota ‘Integriteit en AWV Eigen Haard, bij twijfel niet inhalen!’. 

De integriteitscode is op de website opgenomen. 

De corporatie heeft ook een klokkenluiderregeling. De regeling 

is geïmplementeerd in de organisatie en op de website van AWV 

Eigen Haard geplaatst. De leden van de Raad van Commissarissen 

verklaren dat zij op basis van onafhankelijkheid hun functie vervul-

len. Er hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake 

was van tegenstrijdige belangen en er zijn geen agendapunten 

behandeld waarbij de onafhankelijkheid in het geding zou kunnen 

zijn. Binnen de corporatie zijn in het verslagjaar geen situaties 

geweest waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen van de 

leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur. Aan de 

leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur zijn geen 

persoonlijke leningen of garanties verstrekt. 

Het bestuur heeft geen belangen die in strijd zijn met de 

bedrijfsactiviteiten van AWV Eigen Haard.

Beoordeling	directeur-bestuurder
De taken en bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in 

de statuten en diens arbeidsovereenkomst. In het directiestatuut 

zijn aanvullende zaken geregeld. In 2013 heeft de Raad van Com-

missarissen het functioneren van de bestuurder besproken. De 

beoordeling is gebaseerd op overleg van de drie Raadsleden. Bij 

het opmaken van de beoordeling is rekening gehouden met het 

functieprofiel en de -eisen zoals opgesteld bij aanstelling in 2009. 

De Raad van Commissarissen is positief over het functioneren van 

de directeur-bestuurder.

Beloning	directeur-bestuurder
Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd op een 

functiewaardering conform de adviezen van de commissie-

Izeboud. De bestuurder ontvangt een vast salaris. 

Jaar
Totaal	
inkomen

Belastbare	
onkosten-
vergoeding

Pensioen-
lasten Totaal

2013 € 91.484 € 4.780 € 21.103 € 117.368
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Er zijn geen auto’s aan het bestuur beschikbaar gesteld. Gemaakte 

reiskosten worden aan de hand van het werkelijk gemaakte aantal 

kilometers gedeclareerd conform de afspraken in de CAO-

woondiensten. De directeur-bestuurder ontvangt een maandelijk-

se onkostenvergoeding en heeft een dienstverband van 32 uur.

Honorering	leden	Raad	van	Commissarissen	2013
De leden van Raad van Commissarissen ontvangen jaarlijks een 

bruto vergoeding. Onkosten worden op basis van declaraties ver-

goed. Gemaakte reiskosten kunnen aan de hand van het werkelijk 

aantal gemaakte kilometers worden gedeclareerd conform de 

afspraken in de CAO-Woondiensten. Dit is conform de regeling 

voor de medewerkers van AWV Eigen Haard.

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen 

bestaat uit de volgende componenten:

• vaste bruto vergoeding van € 8000 voor de voorzitter;

• vaste bruto vergoeding van € 6500 voor de overige leden;

De bruto elementen in de beloning worden belast volgens de 

fiscale regels voor een fictieve dienstbetrekking. 

Het lidmaatschap van de VTW voor ieder van de Raadsleden 

wordt rechtstreeks door de organisatie betaald.



37

10

De Raad van Commissarissen spreekt een positief oordeel uit over het gevoerde beleid in 2013 en de 

uitvoering daarvan. Dank is verschuldigd aan de medewerkers. Het resultaat van hun inspanningen 

heeft mede geleid tot het behalen van de gestelde doelen.

Namens de Raad van Commissarissen,

J.M. Staatsen, voorzitter

Oordeel



38

11

De Raad van Commissarissen van de Stichting AWV Eigen Haard verklaart dat hij door het bestuur van 

AWV Eigen Haard is geïnformeerd over de wijze waarop in het jaar 2013 een volkshuisvestingsverslag is 

opgesteld. 

Voorts verklaart de Raad dat hij in zijn vergadering van 28 mei 2014 heeft gesproken over de verantwoording 

van de activiteiten van AWV Eigen Haard zoals deze in 2013 zijn uitgevoerd en vastgelegd in het 

volkshuisvestingsverslag.

De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 28 mei 2014 tevens een oordeel gevormd over 

de jaarrekening van AWV Eigen Haard over 2013. Hierbij zijn het accountantsrapport (toegelicht door de 

accountant) en de reactie daarop van de directeur-bestuurder betrokken. Geconstateerd is dat de accountant 

een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening gaat afgeven.

Op grond van de verstrekte informatie en eigen bevindingen heeft de Raad van Commissarissen van 

AWV Eigen Haard de jaarrekening van AWV Eigen Haard en het Volkshuisvestingsverslag over 2013 

goedgekeurd en verleent hij de directeur-bestuurder décharge.

De Raad van Commissarissen,

J.M. Staatsen, voorzitter

R.J.P. Jansen

Verklaring	van	de	Raad	van	Commissarissen
van	Stichting	AWV	Eigen	Haard
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Balans	per	31	december	2013:	Na	voorgestelde	resultaatbestemming
A	C	T	I	V	A	 Ref 31.12.13 31.12.12

Materiële vaste activa 1.0

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.1 62.831.357 48.751.251

Vastgoed in ontwikkeling 1.2 0 2.458.889

(On)roerende zaken ten dienste
van de exploitatie

1.3 3.325.522 2.906.969

66.156.879 54.117.109

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

2.0
2.1
2.2

10.168.410
7.768.190

17.936.600

10.011.324
7.681.880

17.693.204

Financiële vaste activa 3.0

Te vorderen BWS-subsidie 3.1 0 0

Te ontvangen vorderingen 3.2 271.000 271.000

271.000       271.000

Voorraad te verkopen woningen 4.0 233.336          700.596

Vorderingen 5.0

Huurdebiteuren 5.1 76.249 72.836

Overige debiteuren 5.2 123.965 97.817

Overige vorderingen 5.3 84.058 111.054

284.272 281.707

Liquide middelen 6.0 100.345 2.578.581

   384.617 2.860.288

TOTAAL	 84.982.432 75.642.197
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P	A	S	S	I	V	A	 Ref 31.12.13 31.12.12

Eigen Vermogen 7.0    23.463.787     13.244.707

Egalisatierekening subsidies 8.0 0 0

Schulden op lange termijn 9.0

Leningen overheid 9.1 581.118 680.806

Leningen kredietinstellingen 9.2 47.340.873 47.638.771

Waarborgsommen 9.3 3.552 3.552

Verplichting uit hoofde onroerende zaken 
verkocht

    
9.4 7.746.105 7.766.145

55.671.648 56.089.274

Schulden op korte termijn 10.0

Schulden aan leveranciers 10.1 1.343.838 807.940

Belastingen en premies

Sociale verzekeringen 10.2          102.544 590.260

Aangegane verplichtingen 10.3 0 34.048

Overige schulden 10.4 261.455 168.624

Overlopende passiva 10.5 4.139.160 4.707.344

5.846.997 6.308.216

TOTAAL 84.982.432 75.642.197
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Winst–	en	verliesrekening	2013
Ref. 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten  

Huren  1.0.0 9.326.388 8.895.446

Vergoedingen  1.0.1 138.242 133.081

Overheidsbijdragen  1.0.2 0 635

Verkoop onroerende zaken 1.0.3 1.209.218 145.325

Onderhanden werk 1.0.4 41.292 -357.288

Overige bedrijfsopbrengsten  1.0.5 27.682 40.164

Som der bedrijfsopbrengsten 10.742.822 8.857.273

Bedrijfslasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.0.0 1.862.450 1.811.134

Waardeveranderingen 2.0.1 -8.095.288 0

Erfpacht 2.0.2 147 147

Salarissen  827.616 768.086

Sociale lasten 157.328 136.760

Pensioenlasten 180.868 162.771

Totaal salariskosten 2.0.3 1.165.812 1.067.617

Lasten onderhoud 2.0.4 1.859.429 1.822.437

Leefbaarheid 2.0.5 67.047 78.088

Levering van goederen en diensten 2.0.6 133.339 122.545

Overige bedrijfslasten 2.0.7 1.576.694 1.176.742

Som der bedrijfslasten -1.430.370 6.078.710

Bedrijfsresultaat 12.173.192 2.778.563

Niet gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden 2.0.8       0 -674.120

Waardeveranderingen van verplichtingen verkoop onder voorwaarden 2.0.9 0 589.855

Financiële baten en lasten 2.10.0 -1.954.112 -1.992.634

Resultaat voor vennootschapsbelasting 10.219.080 701.664

Vennootschapsbelasting 2.11.0 0 0

Resultaat na vennootschapsbelasting 10.219.080 701.664
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Kasstroomoverzicht
Kasstroom	uit	operationele	activiteiten 2013 2012

Bedrijfsresultaat 12.173 2.779

Aanpassingen voor:

       - afschrijvingen en waardeveranderingen 6.231 1.811

       - vrijval/dotatie egalisatierekeningen 0 -1

        -6.231 1.810

Veranderingen in werkkapitaal 5.942 4.589

       - vorderingen 465 444

       - kortlopende schulden -509 -3.891

44 -3.447

5.898 1.142

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

       - ontvangen/betaalde interest -1.954 -1.993

-1.954 -1.993

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.944 -851

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -6.467 -5.566

Desinvesteringen materiële vaste activa 443 128

  -6.024 -5.438

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.080 -6.289

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe leningen 2.700 9.500

Aflossing langlopende schulden -3.098 -3.646

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -398 5.854

Afname geldmiddelen 2013 -2.478 -435
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Toelichting	op	de	waarderingsgrondslagen
Balanswaardering

Grondslagen	algemeen

De jaarrekening 2013 is gebaseerd op de geldende Richtlijn voor 

de Jaarverslaggeving 645 ‘Toegelaten Instellingen volkshuisves-

ting’(aangepast 2005). Op 31 januari 2011 heeft de Raad voor de 

Jaarverslaggeving in RJ-uiting 2001-2 de herziene Richtlijn 645 gepu-

bliceerd, die van kracht is voor de boekjaren die aanvangen op of na 

1 januari 2012. Alle bedragen luiden in euro’s tenzij anders vermeld.

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het 

resultaat berusten op de grondslag van nominale waarde, tenzij 

hierna anders is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend 

aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen	algemeen:	Stelselwijziging

In het verslagjaar 2011 is reeds een wijziging doorgevoerd in de 

verslaggeving en presentatie van onroerende zaken verkocht  onder 

voorwaarden. 

Activiteiten

Stichting AWV Eigen Haard is een stichting met de status van ‘toe-

gelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifieke toelating in 

de gemeente Velsen en is werkzaam binnen de juridische wetgeving 

vanuit de Woonwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector. De 

statutaire en feitelijke vestigingsplaats is IJmuiden. De activiteiten 

bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van wonin-

gen in de sociale huursector.

Met ingang van het boekjaar 2011 zijn onroerende zaken, die in 

het kader van verkoop onder voorwaarden zijn verkocht en zijn 

gekwalificeerd als financieringstransactie ‘on balance’ verwerkt als 

‘onroerende zaken verkocht onder voorwaarden’ en gewaardeerd 

tegen taxatieprijs onder aftrek van verleende aankoopkorting. Voor 

de in de regeling opgenomen overdrachtswaarde wordt aan de cre-

ditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. De 

terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan 

de bij overdracht ontstane verplichting.

De stelselwijziging heeft in 2012 een negatief effect van € 84.265,= 

op het eigen vermogen en op het resultaat.

Splitsing van de vastgoedportefeuille in sociaal en commercieel 

vastgoed.Sociaal vastgoed betreft de woningen in exploitatie met 

een huurprijs onder de huurtoeslaggrens € 681,02 (2012 € 664,66), 

het maatschappelijk vastgoed en het overige sociaal vastgoed.

Binnen de herziene richtlijn wordt ten behoeve van de waardering 

onderscheid gemaakt tussen vastgoed dat als bedrijfsmiddel wordt 

ingezet en vastgoed dat als belegging wordt aangemerkt.

AWV Eigen Haard heeft haar bezit deels aangemerkt als sociaal 

vastgoed en deels als commercieel vastgoed. Het commerciële 

vastgoed is een beperkt gedeelte van de totale vastgoedportefeuille 

en wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs. 

Wijzigingen ten aanzien van de kostprijsmethode.

Sinds 2012 schrijft AWV Eigen Haard af op de historische kostprijs 

van de activa. De richtlijn geeft aan dat hierbij de zogenaamde 

‘componentenmethode’ moet worden toegepast. Dit houdt in dat 

er in beginsel moet worden afgeschreven op casco, installaties en 

inrichting. Per component zijn richtlijnen uitgevaardigd ten aanzien 

van de te hanteren afschrijvingstermijnen. Op grond wordt niet 

afgeschreven. 

Regelgeving

De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting 

moet voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in het Besluit Beheer 

Sociale Huursector. In dit besluit wordt in principe BW2 Titel 9 

voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke 

aard. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving en in het bijzonder de 

RJ 645.

Vaste activa

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs 

onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het 

overige sociale vastgoed. De huurgrens is een algemeen huurprijs-

niveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Per 1 juli 2013 

bedraagt deze grens € 681,02 (2012: € 664,66).

Onder maatschappelijk vastgoed wordt bedrijfsonroerend goed dat 

is verhuurd aan maatschappelijke organisaties verstaan (waaronder 

zorg-, welzijn, onderwijs-, en culturele instellingen en dienstver-

leners) en tevens is vermeld in de Beschikking van de Europese 

Commissie d.d. 15 december 2009 betreffende  staatssteun voor 

toegelaten instellingen.

Stichting AWV Eigen Haard kwalificeert haar sociaal vastgoed als 

bedrijfsmiddel.

De woningen met de daarbij behorende installaties, garages en 

aanpassingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardi-

gingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de 

verwachte economische levensduur, danwel lagere bedrijfswaarde. 



44

Tevens wordt hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen; 

de direct toerekenbare, kosten, geactiveerd. 

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de 

geprognotiseerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploita-

tieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte 

resterende looptijd van de investering. Daarbij wordt rekening 

gehouden met de voorgenomen bestemming van het bezit. Jaarlijks 

vindt toetsing plaats van de boekwaarde en de reële waarde. 

De toetsing geschiedt op complexniveau. De complexindeling is 

gebaseerd op beheerkenmerken en locatie en komt overeen met de 

administratieve indeling. Van duurzaamheid is sprake wanneer de 

verwachte reële waarde gedurende een periode van tenminste vijf 

jaar lager is dan de boekwaarde.

Vastgoed in ontwikkeling

Deze betreffen de nog niet in exploitatie genomen onroerende 

goederen en zijn opgenomen tegen nominale waarde van de aange-

gane investeringsverplichtingen, inclusief rente vreemd vermogen 

tijdens de bouw en een dekking van gemaakte kosten. Afschrijving 

vindt plaats nadat de complexen in exploitatie zijn genomen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd 

met de lineair berekende afschrijvingen bepaald op basis van de 

verwachte economische levensduur.

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een 

huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed 

(niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële 

vastgoed. De huurtoeslaggrens bedroeg per 1 juli 2013  € 681,02 

( per 1 juli 2012 € 664,66). 

Commercieel vastgoed in exploitatie

De woningen met de daarbij behorende installaties, garages en 

aanpassingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardi-

gingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de 

verwachte economische levensduur, danwel lagere bedrijfswaarde. 

Tevens wordt hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen; 

de direct toerekenbare, kosten, geactiveerd. 

Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en de marktwaar-

de. De toetsing geschiedt op complexniveau. De complexindeling is 

gebaseerd op beheerkenmerken en locatie en komt overeen met de 

administratieve indeling. Van duurzaamheid is sprake wanneer de 

verwachte reële waarde gedurende een periode van tenminste vijf 

jaar lager is dan de boekwaarde.

Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van 

het saldo van de kasstromen die zijn verbonden met de verwachte 

toekomstige inkomsten en uitgaven over de geschatte resterende 

economische levensduur.

De bedrijfswaardeberekening is gebaseerd op de volgende uitgangs-

punten:

• Jaarlijkse huurverhogingen vanaf 2014-2018 2,75% daarna 2,0%   

 (voorgaand jaar 2,00%);

• Huurverhoging 2013: 3,5%   (voorgaand jaar 2,3%);  

• Jaarlijkse huurderving van 1% (voorgaand jaar 0,5%);

• Harmonisaties worden doorgerekend; voor maximaal 5 jaar

• Jaarlijkse stijging van de variabele lasten van 3,0 % 

 (voorgaand jaar 3,0%);

• Jaarlijkse stijging van onderhoudskosten van 3,00 %;

• Een rekenrente van 5,25% (voorgaand jaar: 5,25%);

• Een restwaarde van de grond op basis van een geschatte  

 grondwaarde op basis van een vergelijkbare kavel voor een  

 (sociale) huurwoning verminderd met verwachte sloopkosten  

 en uitplaatsing aan het eind van de exploitatieperiode, indexatie  

 2,5% en contant gemaakt tegen 5,25% 

• Er is gerekend met 10 jaarlijks te verkopen woningen gedurende  

 eerste vijf jaar.

Exploitatielasten

De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de 

begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014-2018. 

De exploitatielasten bestaan uit de volgende elementen:

• Directe exploitatielasten, onder meer belastingen en 

 verzekeringspremies.

• Indirecte exploitatielasten, die betrekking hebben op het sociaal  

 vastgoed. Deze kosten bestaan onder meer uit algemene 

 kosten, beleid, automatisering.

• Heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het sociaal  

 vastgoed in exploitatie, zijn conform de wens van het 

 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de accountant  

 ingerekend tot einde levensduur.

Levensduur

De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende 

levensduur zijn:

• Bij de geschatte resterende economische levensduur wordt 

 rekening gehouden met marktomstandigheden, het 

 waliteitsbeleid van de corporatie en de feitelijke staat van het 

 onderhoud. De levensduur vormt de basis voor de looptijd van 

 de verwachte kasstromen.
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• Jaarlijks wordt vastgesteld of aanpassing van de 

 levensduurinschatting noodzakelijk is.

• Bij sociale huurwoningen wordt van een economische 

 levensduur van 50 jaar uitgegaan met een minimale 

 levensduur van 15 jaar en als uitgangspunt dat er geen 

 sloopbesluiten zijn genomen.

De bedrijfswaarde voor sociaal  (€ 82,0 miljoen) en commercieel 

vastgoed (€ 13,1 miljoen) bedraagt voor 2013 € 95,1 mln. 

(2012 € 99,1 miljoen) Hierbij is rekening gehouden met 

maximalisatie van de opbrengsten en planmatig onderhoud 

volgens de meerjarenonderhoudsplanning. Eventuele ingrepen 

naar aanleiding van het strategisch beleidsplan zijn hierin verwerkt. 

Levensduurverlening heeft voor diverse complexen plaatsgevonden, 

op basis van een technische analyse van de kwaliteit van de com-

plexen. Dit is geformaliseerd in een bestuursbesluit.

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken die onder voorwaarden aan een derde zijn 

verkocht (VOV) onder de regeling Koopgarant, waarvoor 

AWV Eigen Haard een terugkoopplicht kent, zijn aangemerkt als 

financieringstransactie. De betreffende  onroerende zaken zijn 

gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde met de koper overeen-

gekomen contractprijs bij eerste waardering en de marktwaarde 

bepaald conform de contractvoorwaarden bij latere waardering. Bij 

eerste waardering is sprake van herclassificatie van de onroerende 

zaken, zodat de herwaardering naar actuele waarde rechtstreeks in 

het eigen vermogen worden verwerkt, tenzij sprake is van eerder 

genomen waardeverminderingen.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt 

aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opge-

nomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op 

de actuele waarde van de verplichting, rekening houdend met de 

contractvoorwaarden.

Financiële vaste activa

Te vorderen BWS-subsidies

De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden 

Subsidies toegezegde bedragen wordt jaarlijks verminderd met de 

door de budgethouders beschikbaar gestelde bedragen. De uitbe-

talingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet en 

beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie maximaal 16 jaar.

Te ontvangen vorderingen

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De maximale looptijd van de overige vorderingen bedraagt naar 

verwachting een jaar.

Voorraad te verkopen woningen.

Dit betreft vastgoed bestemd voor verkoop (te koop staande 

woningen per 31 december). De woningen zijn gewaardeerd tegen 

vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 

en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Op de 

post huurdebiteuren is een voorziening voor mogelijke oninbaar-

heid in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis 

van een statische benadering: Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen debiteuren worden direct voorzien. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en internetspaar-

rekeningen met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide 

middelen staan tenzij anders vermeld ter vrije beschikking van de 

stichting.

Vaste activa

Egalisatierekening subsidies

De subsidies vallend onder het Besluit Woninggebonden Subsidies 

worden verantwoord in het jaar van ontstaan. De bijdragen worden 

jaarlijks ten gunste van het resultaat gebracht, conform de uitbeta-

lingstermijn. Jaarlijks wordt rente toegevoegd.

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen 

nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in mindering 

gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investerin-

gen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de 

boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor 

dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen 

wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle 

investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te rekenen 

ontvangsten.

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplich-

tingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden 

gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd. 

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn 

gedaan naar huurders, gemeenten en overige stakeholders aan-

gaande verplichtingen betreffende toekomstige herstructureringen 

en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting 

is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie 

rondom projectontwikkeling en herstructurering. 

Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van 

de definitieve ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouw-

vergunning hebben plaatsgevonden.
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of dis-

agio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de 

bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt 

samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat 

de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de 

winst- en verliesrekening wordt verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komende jaar van de langlopen-

de schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden 

(VOV) heeft AWV Eigen Haard een terugkoopverplichting die mede 

afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de betreffende 

onroerende zaken in het economische verkeer. De terugkoopver-

plichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting is dat 

de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting 

onder de kortlopende schulden verantwoord. 

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden 

activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt 

op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens 

mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. De maximale loop-

tijd bedraagt naar verwachting een jaar.

Resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde 

van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het 

jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Huren

Deze opbrengsten betreffen de netto huren (exclusief vergoedingen 

voor levering van zaken en diensten in het boekjaar na aftrek van 

huurderving leegstand en oninbaarheid. De kosten voor oninbaar-

heid worden met ingang van 2013 gepresenteerd onder de huurop-

brengsten, daar waar zij in voorgaand boekjaar werden gepresen-

teerd onder de post overige bedrijfslasten.

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan 

een maximum. In 2013 bedroeg dit maximumpercentage 4,0%  

(2,5% reguliere verhoging en 1,5% extra huurverhoging) voor huis-

houdens met een inkomen tot € 33.614,=

Voor huishoudens met een inkomen tussen € 33.614,= - € 43.000,= 

is een maximale huurstijging per 1 juli 2013 van inflatie en 2% 

toegestaan.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000,= is per 1 juli 

2013 een maximale huurstijging van inflatie en 4% toegestaan, te 

weten 6,5%.

Overheidsbijdragen

Onder deze post zijn de volgende elementen opgenomen:

• vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen;

• overige overheidsbijdragen.

Verkoop onroerende zaken

De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de behaal-

de verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit). Win-

sten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 

transportakte). Resultaten voortvloeiend uit verkopen koopgarant 

worden onder deze post verantwoord.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op 

basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden 

plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte eco-

nomische levensduur. Op grond wordt niet afgeschreven. Met een 

mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden.

Overige waardeverandering materiële vaste activa

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op 

de afboeking uit hoofde van een lagere bedrijfswaarde ten opzichte 

van de historische kostprijs.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids-

voorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze 

verschuldigd zijn aan werknemers.

Wet normering topinkomens (WNT)

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfuncti-

onarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de instelling 

zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT. De instelling 

heeft de Beleidsregels toepassing WNT, waaronder het wetsvoorstel 

Aanpassingswet WNT, als normenkader bij het opmaken van deze 

jaarrekening gehanteerd. Eerder genoemd wetsvoorstel mag op 

grond van de mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijkrelaties van 12 februari 2014 worden toegepast als ware 

de wettekst reeds in werking getreden.

Pensioenen

AWV Eigen Haard heeft een pensioenregeling met SPW. Dit betreft 

een toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. 

Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioenge-

rechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.

Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn 



47

van een toegezegde bijdrageregeling. Voor de pensioenregeling 

betaalt AWV Eigen Haard op verplichte basis premie aan het pensi-

oenfonds. Behalve de betaling van premies heeft AWV Eigen Haard 

geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. 

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze 

verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien deze tot een terugstorting leiden of tot 

een vermindering van toekomstige betalingen. 

Lasten onderhoud

Hieronder wordt verstaan de kosten ten behoeve van het reparatie-, 

mutatie-, contract en planmatig onderhoud. Het reparatieonder-

houd wordt onderscheiden in de kosten van derden en de doorbe-

rekende kosten van de werkorganisatie. Reeds aangegane ver-

plichtingen worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen.

Overige bedrijfslasten

Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt 

in het kader van de reguliere bedrijfsvoering zoals huisvestingskos-

ten, kosten Raad van Commissarissen, algemene kosten, overige 

personeelskosten, belastingen, verzekeringen, levering goederen en 

diensten. 

Onder de post overige bedrijfslasten wordt ook de saneringssteun 

en verhuurdersheffing gepresenteerd.

Financiële baten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, reke-

ninghoudend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa 

en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 

leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

Bij deze methode wordt het bedrijfsresultaat aangepast voor de 

posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben 

op de ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de 

balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan 

de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende 

tot operationele activiteiten.

Resultaatbestemming 2012

Het positieve resultaat 2012 ad € 701.664,= is na vaststelling van de 

jaarrekening 2012 door de Raad van Commissarissen definitief in de 

jaarrekening verwerkt.

Resultaatbestemming 2013

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Raad 

van Commissarissen is het positieve resultaat na belasting 2013 ad 

€ 10.219.080,= ten gunste van het resultaat gebracht. 
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Toelichting	Balans	en	Winst–	en	Verliesrekening	2013
Toelichting	op	de	balans

Activa

1.0 Materiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.13 31.12.12

Sociaal vastgoed in exploitatie 62.831.357 48.751.251

Vastgoed in ontwikkeling 0 2.458.889

(On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 3.325.522 2.906.969

Totaal	per	31	december 66.156.879 54.117.109

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 

Woningen	en	woongebouwen Onroerende	Zaken	
niet	zijnde	woningen

Totaal

Saldo per 1 januari 2013:

Aanschafwaarde 63.390.077 155.764 63.545.841

Cumulatieve afschrijving 14.685.628 108.962 14.794.590

Boekwaarde 48.704.449 46.802 48.751.251

Mutaties boekjaar:

Investeringen nieuwbouw 5.440.262 0 5.440.262

Investeringen                2.905.244 0 2.905.244

Herclassificatie                  -372.879 0                -372.879

Waardeveranderingen en terugnemingen 8.095.288 8.095.288

Desinvesteringen

- aanschafwaarde 489.515 0 489.515

- cumulatieve afschrijvingen                     48.489                  48.489

Afschrijvingen 1.543.221 3.562 1.546.783

Saldo per 31 december 2013:

Aanschafwaarde 78.968.477 155.764 79.124.241

Cumulatieve afschrijving 16.180.360 112.524 16.292.884

Boekwaarde	per	31	december	2013 62.788.117 43.240 											62.831.357

1.2 Vastgoed in ontwikkeling

31.12.13 31.12.12

Project De Verzetsheld en De Melkfabriek 0 2.304.988

Project Duinwijk 0 153.901

Totaal	per	31	december 0 2.458.889

Verloop staten vastgoed in ontwikkeling:  

Project	De	Verzetsheld	en	De	Melkfabriek

Stand	per	1	januari	2013 2.304.988

Investeringen 3.135.274

In exploitatie -5.440.262

Stand	per	31	december	2013 0
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Project	Duinwijk Bedrag

Stand per 1 januari 2013 153.901

Investeringen                                                     2.446.385                                             

In	exploitatie -2.600.286

Stand	per		31	december	2013 0

1.3 (On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Auto’s Gebouwen
en	inrichting

Overige
inventaris

Totaal

Saldo per 1 januari 2013

Aanschafwaarde 47.958 2.967.917 287.197 3.303.073

Cumulatieve afschrijving 32.075 133.280 230.749 396.104

Boekwaarde 1 januari 2013 15.883 2.834.637 56.448 2.906.969

Boekwaarde

Mutaties boekjaar

Investeringen 30.544 389.183 100.224 519.951

Desinvesteringen:

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen    

Afschrijvingen 6.531 59.233 35.633 101.397

Saldo per 31 december 2013

Aanschafwaarde 78.502 3.357.100 387.421 3.823.023

Cumulatieve afschrijving 38.606 192.513 266.382 497.501

Boekwaarde	31	december	2013 39.896 3.164.587 121.039 3.325.522

Afschrijvingen

De auto’s worden, rekening houdend met een restwaarde, in vijf jaar lineair afgeschreven. 

Het kantoorpand van AWV Eigen Haard wordt in 40 jaar afgeschreven, met een maximum van 50% van de WOZ-waarde. De interne 

verbouwing van het kantoorpand zal in 25 jaar worden afgeschreven.

De overige inventaris wordt in vijf jaar lineair afgeschreven.

2.0 Vastgoedbeleggingen

Deze post is als volgt samengesteld:

31.12.13 31.12.12

Commercieel vastgoed in exploitatie 10.168.410 10.011.324

Onroerende zaken Verkoop onder Voorwaarden 7.768.190 7.681.880

Totaal	per	31	december 17.936.600 17.693.204
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2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie

Woningen	en	woongebouwen	

Saldo per 1 januari 2013:

Aanschafwaarde 10.413.159

Cumulatieve afschrijving 401.835

Boekwaarde 10.011.324

Mutaties boekjaar:

Herclassificatie 372.879

Desinvesteringen:

Aanschafwaarde -1.524

Cumulatieve afschrijvingen 0

Afschrijvingen 214.269

Saldo per 31 december 2013:

Aanschafwaarde 10.784.513

Cumulatieve afschrijving 616.104

Boekwaarde	per	31	december	2013 10.168.410

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed 

(niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed. De huurtoeslaggrens bedroeg per 1 juli 2013 € 681,02 

( per 1 juli 2012 € 664,66). 

Voor de toepassing van de minimumwaarderingsregel wordt de realiseerbare marktwaarde vergeleken met de boekwaarde. Er is sprake 

van bijzondere waardeverminderingen als de realiseerbare waarde (de hoogste van de directe dan wel indirecte opbrengstwaarde) lager 

is dan de boekwaarde.

Voor de geschatte marktwaarde van de commerciële huurwoningen, zijn als basis  gerealiseerde verkoopprijzen van verkochte woningen 

en taxaties aangehouden.

Het bezit is verzekerd via het Noord-Hollands collectief, bij verzekeraar Raetsheren van Orden. De verzekerde som bedraagt 

€ 128.675.050,= (prijsafspraak). In 2013 is de waardering aangepast met CBS prijsindexatie. Het feitelijk verzekerde bedrag ligt hoger; 

Raetsheren van Orden vergoedt bij schade de werkelijke herbouwwaarde van het perceel.

De WOZ-waarde van het sociale en commerciële bezit, peildatum 01-01-2012, bedraagt € 274.154.000,=.

Afschrijvingstermijnen sociaal en commercieel vastgoed

Grond n.v.t.

Bouw 50 jaar

Aangekocht bezit 25 jaar

Warmwatervoorziening 25 jaar

Geisers 15 jaar

Woningaanpassingen 20 jaar

Cv-ketel 15 jaar

Cv-leidingen 25 jaar
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Bedrijfswaarde

Per 31 december 2013 bedraagt de gecalculeerde bedrijfswaarde voor het sociaal vastgoed € 82,0 mln.( in 2012 € 87,2 mln.)  

In de bedrijfswaarde is  rekening gehouden met de bijdrage verhuurdersheffing tot einde levensduur.. De bedrijfswaarde voor sociaal en 

commercieel vastgoed bedraagt € 95,1 mln. (in 2012 € 99,1 mln.)

Rekening is gehouden met het aangepaste planmatige onderhoud volgens de meerjarenonderhoudsplanning. Eventuele ingrepen naar 

aanleiding van het strategisch voorraadbeleidsplan zijn hierin verwerkt. 

Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de reële waarde van het sociale vastgoed met € 5,2 mln. gemuteerd. 

Bij de terugneming van de waardeverandering op basis van het verschil tussen de bedrijfswaarde en boekwaarde van een PMC is uitge-

gaan van de complexindeling van fusiecorporatie Velison Wonen. De bedrijfswaarde van de complexen van de fusiepartners gezamenlijk 

ligt ruim hoger dan de boekwaarde. De eerder verantwoorde waardeverminderingsverliezen dienen dan ook in de jaarrekening 2013 te 

worden teruggenomen.

2.2 (On) roerende zaken Verkoop onder Voorwaarden

31-12-13 31-12-12

12 Woningen Velsen-Noord 1.974.400 1.974.400

27 Woningen De Vrijheit 2.613.630 2.693.720

14 Woningen De Vreede 2.174.560 2.174.560

5 Woningen De Voorwaarts 1.005.600 839.200

Stand	per	31	december 7.768.190 7.681.880

AWV Eigen Haard heeft een terugkoopverplichting voor 58 koopgarantwoningen. Eén koopgarantwoning in het complex De Vrijheit staat 

per 31 december 2013 te koop en wordt verantwoord onder voorraad te verkopen woningen. De woning zal niet worden verkocht met een 

terugkoopverplichting. De woningen zijn verkocht met 20% korting en de verdeling van de waardeverandering bedraagt 70% voor de 

koper en 30% voor AWV Eigen Haard. Volgens de herziene richtlijn RJ 645 worden de verkopen onder voorwaarden vanaf 2012 verplicht 

on-balance verantwoord.  De woningen worden gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde op basis van contract) De jaarlijkse muta-

tie van de actuele waarde van de woningen verkocht onder voorwaarden wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de post 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

3.0 Financiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

31-12-13 31-12-12

Te vorderen BWS subsidie 0 0

Te ontvangen vorderingen 271.000 271.000

Stand	per	31	december 271.000 271.000

3.1 Te vorderen BWS-subsidie

31-12-13 31-12-12

Stand per 1 januari 0 610

Toegevoegde rente 0 26

Ontvangen bijdrage 0 -636

Stand	per	31	december	 0 0

Het betreft BWS-subsidies voor drie appartementen aan de Kadestraat in Oud-IJmuiden. In 2012 is de laatste termijn van de subsidie 

voldaan, de subsidie kent een rentepercentage van 4,375%
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3.2 Overige

31-12-13 31-12-12

Te ontvangen vorderingen 271.000 271.000

Stand	per	31	december 271.000 271.000

Dit betreft vorderingen  als het gevolg van de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders in Velsen-Noord.  

De regeling is met toestemming van het toenmalige Ministerie van VROM, gedateerd 11 april 2003, uitgevoerd.

4.0 Voorraad te verkopen woningen

Voorraad	te	verkopen 																																	31-12-13																											31-12-12

Projecten Vrijheit en Voorwaarts                                             0                              577.060                            

Voorraad te verkopen woningen bestaand bezit                             233.336                              123.536                                      

Stand	per		31	december	2013																																										 233.336																														700.596																												

Voorraad te verkopen woningen nieuwbouwprojecten

De per 31 december 2012 te koop staande woningen van de nieuwbouwprojecten “de Vrijheit”en de “Voorwaarts”  zijn alle in 2013 

verkocht.

 

Voorraad te verkopen woningen bestaand bezit

AWV Eigen Haard heeft besloten om de woningen van de Galle Promenade (VVE de Witte Toren) bij mutatie te verkopen.

De Vereniging van Eigenaren bestaat uit 26 appartementen, waarvan AWV Eigen Haard 22 appartementen bezit, al deze woningen zijn 

voor verkoop gelabeld. De boekwaarde van deze woningen bedraagt € 1.985.096,=.

Per 31 december 2013 staat één  woning (boekwaarde € 97.170,=), waarvan de huur is beëindigd, te koop. De marktwaarde van deze 

woning bedraagt € 210.000,=.

In het kader van het wijkontwikkelingsplan Velsen-Noord worden de woningen in de Gildenbuurt bij mutatie verkocht. AWV Eigen haard 

bezit in dit complex 17 voor verkoop gelabelde woningen met een totale boekwaarde van € 375.624,=. Eén woning staat per 31 december 

2013 te koop (boekwaarde € 26.365,=), de markwaarde bedraagt € 160.000,=. 

De te verkopen woningen uit het bestaand bezit worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

In 2013 staat één teruggekochte koopgarantwoning te koop, de woning zal in de vrije sector verkocht worden, de marktwaarde van de 

woning bedraagt € 130.000,=.

5.0 Vlottende activa

Vorderingen 31-12-13 31-12-12

1. Huurdebiteuren 76.249 72.836

2. Overige debiteuren 123.965 97.817

3. Overige vorderingen 84.058 111.054

Totaal	per	31	december 284.272 281.707

5.1 Huurdebiteuren

31-12-13 31-12-12

Huurachterstanden 113.545 112.071

Af: voorziening -37.296 -39.235

Stand	per	31	december 76.249 72.836
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De huurachterstanden van huurders die in 2013 de wet schuldsanering natuurlijke personen terecht zijn gekomen, zijn als verlies geno-

men. In het verslagjaar zijn er enkele mutatiewoningen geweest waarbij de kosten niet te verhalen waren op de voormalig bewoner, deze 

kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Verloop voorziening dubieuze debiteuren

31-12-13 31-12-12

Saldo per 1 januari 39.235 26.250

Mutaties -21.332 -20.431

Saldo 17.903 5.819

Toevoeging 19.393 33.416

Stand	per	31	december 37.296 39.235

5.2 Overige debiteuren

31-12-13 31-12-12

Nog te ontvangen debiteuren 123.965 97.817

Totaal	per	31	december 123.965 97.817

5.3 Overige vorderingen

31-12-13 31-12-12

Diversen 84.058 111.054

Totaal	per	31	december 84.058 111.054

  

6.0 Liquide middelen

Direct	opvraagbaar 31-12-13 31-12-12

Bank Nederlandse Gemeenten/Abn-Amro 93.927 2.574.361

Kas 6.223 4.029

Subtotaal 100.150 2.578.390

Internetspaarrekening 195 191

Saldo	per	31	december 100.345 2.578.581

AWV Eigen Haard heeft een bankkrediet bij de BNG ten bedrage van € 1,5 miljoen. 

Passiva

7.0 Eigen Vermogen

31-12-13 31-12-12

Algemene bedrijfsreserve 13.244.707 12.543.043

Resultaat 2013 10.219.080 701.664

Stand	per	31	december 23.463.787 13.244.707

Het saldo van de ongerealiseerde waardestijging onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (resultaat 2012) bedraagt € -84.265,=.

8.0 Egalisatierekening subsidies

BWS 31-12-13 31-12-12

Stand per 1 januari 0 27

Toevoegingen 0 0

Vrijval ten gunste van de exploitatie 0 -27

Stand	per	31	december 0 0
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9.0 Schulden op lange termijn

31-12-13 31-12-12

Leningen overheid 581.118 680.806

Leningen kredietinstellingen 47.340.873 47.638.771

Waarborgsommen 3.552 3.552

Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken verkocht 7.746.105 7.766.145

Stand	per	31	december	 55.671.648 56.089.274

9.1 en 9.2 Leningen

Het verloop van deze posten in 2013 is als volgt:

Leningen overheid Leningen krediet-instel-
lingen

Totaal

Stand per 1 januari 2013

Hoofdsom lening 1.815.121 59.018.527 60.833.648

Cumulatieve aflossing -1.039.519 -7.828.134 -8.867.653

Aflossingsverplichting 2013 -94.796 -3.551.622 -3.646.418

680.806 47.638.771 48.319.577

Aflossingsverplichtingen komend jaar

naar overlopende passiva 99.688 2.997.898 3.097.586

Nieuwe leningen 0   2.700.000 2.700.000

Saldo per 31 december 2013

Hoofdsom lening 1.815.121 61.718.527 63.533.648

Cumulatieve aflossing -1.134.315 -11.379.756 -12.514.071

Aflossingsverplichting 2014 -99.688 -2.997.898 -3.097.586

Stand	per	31	december	2013 581.118 47.340.873 47.921.991

De gemiddelde rentevoet over 2013 bedraagt  4,09% (2012  4,44%).

Op basis van de ingezonden meerjarenprognose met daarin opgenomen de voorgenomen investeringen en herstructureringen heeft 

het WSW een faciliteringsvolume afgegeven van € 6,7 miljoen. Het vrijgegeven faciliteringsvolume is gebaseerd op de investerings- en 

herfinancieringprognose voor de jaren 2013-2015. In 2013 heeft AWV Eigen Haard voor € 2,7 miljoen aan leningen aangetrokken. 

Nieuwe leningen

In 2013 is één nieuwe lening aangetrokken (€ 2,7 miljoen) voor herfinanciering en financiering van investeringen. Het rentepercentage 

van de lening met een looptijd van 15 jaar bedraagt 2,39% .

Aflossingen

De leningen van de overheid worden op basis van annuïteiten afgelost. De leningen van kredietinstellingen en de overige leningen 

worden annuïtair afgelost of zijn fixed leningen. Het aflossingsbestanddeel voor het komende boekjaar bedraagt circa € 3.097.586,=

(in 2013 € 3.646.418,=). Een lening van € 1,5 miljoen zal worden afgelost en geherfinancierd. Het aflossingsbestanddeel van € 

3.097.586,= wordt verantwoord onder de post kortlopende schulden.

De gemiddelde looptijd van de leningen is 8,2 jaar. Binnen een periode van vijf jaar vervalt een bedrag van € 21,9 miljoen aan 

leningen. 



55

Zekerheden

Er zijn geen complexen hypothecair bezwaard.

Waarborgsommen

De waarborgsommen werden geheven op basis van het huurcontract en bedroegen € 22,50 voor een woning en € 11,50 voor een garage.

9.3 Verplichting uit hoofde onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

31-12-13 31-12-12

58 Koopgarantwoningen 7.746.105 7.766.145

Stand	per	31	december	2013 7.746.105 7.766.145

De bij de levering van de woning ontvangen liquide middelen vertegenwoordigen een terugkoopverplichting die wordt opgenomen als 

(langlopende schuld) onder Verplichtingen uit hoofde onroerende zaken verkocht. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd 

op basis van terugkoopprijs per balansdatum.

10.0 Schulden op korte termijn

31-12-13 31-12-12

Schulden aan leveranciers 1.343.838 807.940

Belastingen en premies sociale verzekeringen 102.544 590.260

Aangegane verplichtingen 0 34.048

Overige schulden 261.455 168.624

Overlopende passiva 4.139.160 4.707.344

Totaal	per	31	december 5.846.997			 6.308.216

10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-13 31-12-12

Omzetbelasting 54.580 546.738

Belastingen en premies sociale verzekeringen 47.964 43.522

Totaal	per	31	december 102.544 590.260

10.4 Overige schulden

31-12-13 31-12-12

Accountantskosten 15.500 10.000

Vooruit ontvangen huursubsidie 404 15.219

Pensioenkosten 16.288 39.153

Diversen 229.263 104.252

Totaal	per	31	december 261.455		 168.624

10.5 Overlopende passiva

31-12-13 31-12-12

Niet vervallen rente 838.831 883.587

Niet vervallen aflossing 3.097.586 3.646.418

Vooruit ontvangen huur 106.027 82.538

Servicekosten 2013 15.988 10.908

Nog uit te voeren projecten leefbaarheid 80.728 83.893

Totaal	per	31	december 4.139.160 4.707.344		
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Verplichtingen planmatig onderhoud en nieuwbouw

Voor projecten nieuwbouw zijn verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 1.267.050,=

WSW-deelnemers hebben naar het WSW een obligoverplichting. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen van 

het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, wordt geen beroep gedaan op deze 

obligoverplichting. De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. Per 31 december 2013 heeft de corporatie een obligo uitstaan 

ten bedrage van € 1.964.386,= uit hoofde van de door het WSW verstrekte borgstellingen.

Volmacht WSW

Stichting AWV Eigen Haard heeft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht verstrekt aan het WSW (als bedoeld in het  

Reglement van deelneming stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, artikel 30) zodat het WSW in staat wordt gesteld om,  

wanneer daartoe aanleiding is, over te gaan op hypotheekvestiging op het bezit dat de stichting in onderpand heeft gegeven.

Gebeurtenissen na balansdatum;

Stichting wooncorporatie Kennemerhave en Stichting AWV Eigen Haard zijn per 1 januari 2014 gefuseerd.

2.2	Kengetallen
Boekjaar 2013 2012 2011 2010 2009

Aantal verhuureenheden

Woningen en woongebouwen

In exploitatie   1.532 1.517 1.500 1.452 1.455

Garages 82 82 82 82 80

Zorginstellingen 50 35 35 20 20

Overige objecten (winkels, studentenhuisvestingen kantoor) 7 7 7 7 3

Totaal 1.671 1.641 1.624 1.561 1.558

Balans en W&V - rekening (x €. 1.000)

Eigen vermogen 23.463 13.245 12.543 14.501 13.214

Egalisatierekening subsidies 0 0 1 1 1

Huren 9.326 8.895 8.351 8.118 7.940

Vergoedingen 138 133 109 103 105

Resultaat 10.219 702 -1.957 1.286 25

Financiële continuïteit

Solvabiliteit 27,60 17,51 17,06 22,50 22,70

Liquiditeit 0,11 0,56 0,43 0,89 0,21

Algemeen

Eigen vermogen per verhuureenheid 14.04 8.071 7.721 9.307 8.492

Huurachterstand uitgedrukt in een % van

de huren 0,97 0,78 0,70 0,81 0,73
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Toelichting	op	de	Winst–	en	Verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten

1.0.0 Huren

31-12-13 31-12-12

Woningen en woongebouwen 9.337.574 8.868.909

Onroerende zaken niet zijnde woningen 68.884 66.818

Totaal 9.406.458 8.935.727

af: huurderving  -80.070 -73.697

Totaal	per	31	december 9.326.388 8.862.030

De huuropbrengsten zijn ten opzichte van 2012 met 6,5%  gestegen. De algemene huurstijging is inclusief verbeteringen en harmonisatie 

van voorgaande jaren.

De stijging van de huuropbrengsten kan als volgt worden verklaard:

2013

Algemene huurstijging (medio) 261.929

Harmonisatie bij mutatie 36.167

Nieuwbouw 183.169

Verbeteringen 1.295

Verkopen -13.895

Totaal	 468.665

1.0.1 Vergoedingen

31-12-13 31-12-12

Levering goederen en diensten 139.515 133.321

Af: huurderving -1.273 -240

Totaal	per	31	december 138.242 133.081

1.0.2 Bijdragen

31-12-13 31-12-12

Vrijval BWS-subsidie 0 635

Totaal	per	31	december 0 635

1.0.3 Verkoop onroerende zaken

31-12-13 31-12-12

Resultaat verkoop woningen 1.218.740 157.533

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden -9.522 -12.298

Resultaat	verkopen	2013 1.209.218 145.235

Het verkoopresultaat 2013 heeft betrekking op de boekwinst van verkochte woningen in complex Duinwijk, Vrouwenwijk,

Deelplan K en de deling in de waardevermindering en kosten van de aangekochte en verkochte koopgarantwoningen in 2013.

1.0.4 Onderhanden werk

31-12-13 31-12-12

Mutaties onderhanden werk 41.292 -357.288
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1.0.5 Overige bedrijfsopbrengsten

31-12-13 31-12-12

Adm. Beheer (VVE) 10.239 8.916

Diversen 17.443 31.248

	Totaal 27.682 10.164		

Bedrijfslasten

2.0.0 Afschrijvingen

31-12-13 31-12-12

Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie 1.757.490 1.707.458

Onroerende zaken niet zijnde woningen 3.562 3.562

Overige zaken ten dienste van de exploitatie 101.398 100.114

Totaal	per	31	december 1.862.450 1.811.134

Sinds 2012 schrijft AWV Eigen Haard lineair af op de historische kostprijs van de activa. Volgens de herziene Richtlijn 645 moet de zogenaamde 

componentenmethode worden toegepast. 

2.0.1 Waardeveranderingen (terugneming duurzaam lagere bedrijfswaarde)

31-12-13 31-12-12

Stratingplantsoen (Velsen-Noord) -755.000 0

Ladderbeekstraat (Velsen-Noord) -613.178 0

Vrijheit en Vreede (IJmuiden) -2.400.000 0

Voorwaarts (IJmuiden) -592.110 0

Verzetsheld en Melkfabriek -3.735.000 0

Totaal	per	31	december -8.095.288 0

2.0.2 Erfpacht

31-12-13 31-12-12

Erfpacht, gemeente Velsen 147 147

Totaal	per	31	december 147 147

2.0.3 Salarissen, sociale lasten en pensioen

31-12-13 31-12-12

Salarissen  955.809 843.407

Ziekengelduitkering -36.966 -6.721

Doorbelasting uren Technische dienst -91.227 -68.600

Subtotaal 827.616 768.086

Sociale lasten 157.328 -6.721

Pensioenlasten 180.868 -68.600

Totaal	per	31	december 1.165.812 768.086

Het gemiddelde aantal werknemers omgerekend in fte’s gedurende het boekjaar bedraagt 17,59 (2012 16,03).
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Functie Voorzitter	bestuur Lid	bestuur

Bruto salaris  91.485 88.859

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 4.780 30

Voorziening t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn 21.103 19.627

Totale uit publieke middelen gefinancierde bezoldiging 117.368 108.516

Duur dienstverband in boekjaar 12 12

Omvang van het dienstverband in boekjaar 32 36

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (verder: WNT) in werking getreden.

De beide bestuurders worden op grond van deze wet gezien als topfunctionaris.

Beide bestuurders voldoen aan de regelgeving van de WNT.

De manager financiën is tevens lid van het bestuur. De manager financiën heeft in 2013 een gratificatie ontvangen vanwege zijn 12,5 jarig dienst-

verband. De gratificatie is conform cao-woondiensten bepaald.

Er zijn geen auto’s aan het bestuur beschikbaar gesteld. Gemaakte reiskosten worden aan de hand van het werkelijke aantal kilometers gedecla-

reerd conform de afspraken in de CAO-woondiensten. De pensioenlasten betreffen de werkgeverslasten conform de wettelijke regeling.

2.0.4 Lasten Onderhoud

31-12-13 31-12-12

Reparatieverzoeken

- werkzaamheden door derden 157.779 200.653                

- werkzaamheden door eigen dienst 62.906 68.600

220.685 269.253

Mutatieonderhoud 130.949 132.075

Contractonderhoud 151.187 180.272

Totaal dagelijks onderhoud 502.821                581.600

Planmatig onderhoud t.l.v. exploitatie 1.356.608 1.240.837

Totaal	onderhoud 1.859.429 1.822.437

Voor een toelichting verwijzen wij naar de paragraaf: Kwaliteit van de woningen.

2.0.5 Leefbaarheid

31-12-13 31-12-12

Leefbaarheid 67.047 78.088

Totaal	per	31	december 																		67.047 78.088

2.0.6 Levering van goederen en diensten

31-12-13 31-12-12

Levering van goederen en diensten 133.338 122.545

Totaal	per	31	december 133.338 122.545
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2.0.7 Overige bedrijfslasten

31-12-13 31-12-12

Overige personeelskosten 60.571 50.957

Huisvestingskosten 53.806 66.165

Kosten bestuur en Raad van Commissarissen 37.176 33.984

Algemene kosten 552.225                        401.533

Vervoerskosten 7.250 13.432

Belastingen 498.175 474.520

Verzekeringen 26.872 31.819

Heffing Centraal Fonds Volkshuisvesting 305.600 70.916

Verhuurdersheffing 35.019 0

Totaal	per	31	december 1.576.694 1.143.326

Bezoldiging Raad van Commissarissen 

De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2013 maximaal 5% (lid) of 7,5% (voorzit-

ter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale bezoldiging van de bestuurder. Een commissaris die voor 1 januari 

2013 is benoemd en wiens vergoeding hoger is dan de WNT aangeeft, kan deze vergoeding blijven ontvangen tot het moment van herbe-

noeming op basis van het overgangsrecht.

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2013 € 25.410,=  inclusief b.t.w. (2012 € 21.000,=). De stijging wordt ver-

klaard doordat vanaf 1 januari 2013 over de vergoeding van de commissarissen BTW in rekening wordt gebracht.

Gemaakte reiskosten worden aan de hand van het werkelijk aantal kilometers gedeclareerd conform de afspraken  

in de CO-woondiensten.

Bezoldiging commissarissen 2013 bedragen exclusief b.t.w.

Voorzitter Raad van Commissarissen € 8.000,= 

Lid Raad van Commissarissen € 6.500,= 

Lid Raad van Commissarissen € 6.500,=

Totaal	 € 21.000,=	

Op grond van RJ 645.302 dient de corporatie de accountantshonoraria te verantwoorden in de toelichting op de jaarrekening. 

De accountantskosten zijn een onderdeel van de overige bedrijfslasten en worden verantwoord onder de post algemene kosten.

In 2013 zijn de volgende accountantskosten ten laste van het resultaat gebracht: jaarwerk € 53.389,= fiscale adviesdiensten € 27.403,= 

en overige niet controlediensten € 677,=.

2.0.8 Niet gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden

31-12-13 31-12-12

Waardeveranderingen 2013 0 -674.120

Resultaat	2013 0 -674.120

Bij het waarderen van de woningen die  verkocht zijn onder voorwaarden wordt jaarlijks de mutatie van de actuele waarde (marktwaarde 

op basis van contract) verantwoord onder de post niet gerealiseerde waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden.
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2.0.9 Waardeveranderingen van verplichtingen verkopen onder voorwaarden

31-12-13 31-12-12

Waardeveranderingen 2013 0 589.855

Resultaat	2013 0 589.855

De waardeverandering van de terugkoopverplichting wordt jaarlijks verantwoord onder de post Waardeveranderingen van verplichtingen 

verkopen onder voorwaarden, rekening houdend met de deling van de waarde-ontwikkeling en het terugontvangen van de korting.

2.10.0 Financiële baten en lasten

Rentelasten

31-12-13 31-12-12

Toegevoegde rente egalisatierekeningen

BWS-subsidie 0 -26

Langlopende schulden:

Rente leningen overheid -175.369 -298.325

Rente leningen kredietinstellingen -1.912.632 -1.864.896

Totale rentelasten langlopende schulden -2.088.001 -2.163.247

Rente liquide middelen -2.010 -9.072

Totale	rentelasten -2.090.011 -2.172.319

Rentebaten

31-12-13 31-12-12

Te vorderen BWS-subsidie 0 26

Geactiveerde rente onroerende zaken in  ontwikkeling 135.900                 174.740

Rente liquide middelen 0 4.919

Totaal	rentebaten 135.900 179.685

De geactiveerde rente onroerende zaken in ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van het project Duinwijk en op het 

project van De Verzetsheld en De Melkfabriek.

Renteresultaat

31-12-13 31-12-12

Rentelasten -2.090.011 -2.172.319

Rentebaten 135.900 179.685

Renteresultaat -1.954.111 -1.992.634

2.11.0 Vennootschapsbelasting

31-12-13 31-12-12

Vennootschapsbelasting 0 0

Totaal                            0                          0

Totaal 																											0 																									19.078

Acute vennootschapsbelasting

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst -en verliesrekening, rekening houdend met 

beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) 

en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen in het te 
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hanteren belastingtarief. Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is 

er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2) VSO 1 is eenzijdig 

in 2008 door de belastingdienst opgezegd. Woningcorporatie AWV Eigen Haard heeft VSO 1 en VSO 2 getekend. 

Woningcorporatie AWV Eigen Haard heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2013 en het fis-

cale resultaat 2013 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan 

de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting.

De belastinglast kan als volgt gespecificeerd worden:

2013

Resultaat voor belastingen 10.219.080

Bij: Afschrijvingen woningen 1.746.257

       Bijdrage saneringssteung 
       Representatie- en kantinekosten
       Vrijval agio leningen

305.600
2.000

36.043

2.089.900

12.308.980

Af: Verkoop woningen regulier 865.144

     Verkopen De Vrijheit en de Voorwaarts 126.441

     Waardeveranderingen MVA                  8.095.288

     Investeringsaftrek PM

-9.086.873

3.222.107

Af: Herbestedingsreserve -344.074

Belastbaar bedrag voor afwaardering
Potentieel verlies afwaardering WOZ tot en met aangifte vennootschapsbelasting 2010

2.878.033
-15.059.300

Belastbaar	bedrag	2013 																								 Nihil

4.1 Sponsoring

In 2013 heeft AWV Eigen Haard geen sponsoractiviteiten ontplooid.

5.1 Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het positieve jaarresultaat van 2013 ad € 10.219.080,=  ten gunste van de algemene reserve te brengen.

2013 2012

Jaarresultaat t.l.v. algemene reserve 10.219.080 701.664  

Accountantsverklaring
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De accountantsverklaring is afgegeven.
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