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Voorwoord 

 

Een nieuwe Woningwet die huurders(organisaties) nog meer inspraak geeft in ons beleid en 

corporaties dwingt zich meer te focussen op hun kerntaak. Zo moeten corporaties vanaf 2017 hun 

sociale en vrije sector woningbezit juridisch of administratief hebben gesplitst. Mogen we niet meer 

zomaar investeren in leefbaarheid als het onze huurders niet direct ten goede komt. En de regels 

voor het toewijzen van sociale huurwoningen zijn verder verscherpt.  

In 2015 spraken Seyster Veste en de Kombinatie de wens uit om te fuseren. We denken door onze 

krachten te bundelen meer voor elkaar te krijgen voor onze huurders en het wonen in Zeist. Beide 

corporaties zijn qua grootte en woningbezit vergelijkbaar en we werken in dezelfde gemeente en 

dezelfde wijken. We onderzochten wat de meerwaarde zou zijn als we als één organisatie verder 

gaan. In 2016 ronden we dit onderzoek af en vragen we onze Ondernemingsraden om een advies 

en de gemeente, onze huurdersorganisaties en de minister om in te stemmen met een fusie. 

Met dit jaarverslag richten wij ons vooral tot onze zakelijke belanghouders: lokale en regionale 

organisaties en instellingen op het gebied van welzijn en zorg, onze collega-corporaties in Zeist en 

in de regio, Gemeente Zeist (wethouders, raadsleden en ambtenaren) en Provincie Utrecht. Onze 

huurders en andere geïnteresseerden informeren we via onze website en (digitale) nieuwsbrieven. 
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1 Bestuursverslag 

Stond 2014 nog in het teken van het grote aantal woningopleveringen, verhuisbewegingen en 

organisatieveranderingen, in 2015 zaten we in rustiger vaarwater. Procedures zijn verbeterd, 

overlegstructuren aangepast. Beslissingen verlopen soepel, medewerkers zijn op elkaar ingespeeld 

en vullen elkaar aan. De verstandhouding met de Raad van Commissarissen, OR en BV Seyst is 

goed. We prijzen ons niet alleen gelukkig met deze verstandhouding, maar ook met de 

professionaliteit van deze partijen. Het maakt de samenwerking boeiend en waardevol. Een solide 

basis en goed uitgangspunt om de samenwerking met andere partijen te intensiveren. 

In 2015 hebben we  een aantal renovaties afgerond. We zijn nieuwe renovaties gestart zoals die 

van de Montessoriflat en hebben renovaties in voorbereiding, bijvoorbeeld van de verzetswijk. 

Naast het opknappen van de woningen investeerden we fors in energiezuinigheid. En niet 

onverdienstelijk; de woningen in Geroflat hebben na de renovatie een gemiddeld energielabel A. 

Een flinke stap naar een gemiddeld energielabel B voor ons hele bezit in 2020.  

 

Belangrijke ontwikkelingen 

 

Hieronder ‘een greep’ uit belangrijke ontwikkelingen die 2015 kenmerkten. Ook krijgt u alvast een 

korte indruk van onze projecten. Uiteraard deden we meer; in de volgende hoofdstukken vindt u 

een uitgebreide rapportage van de manier waarop we in 2015 werkten aan het realiseren van onze 

doelstellingen. 

Intentieovereenkomst tot fusie  

De samenwerking tussen de Zeister corporaties is goed. In 2015 spraken Seyster Veste en de 

Kombinatie af, die samenwerking verder uit te breiden. Door krachten te bundelen kun je 

efficiënter werken, heb je meer slagkracht en ben je een stevige partner voor andere partijen. In 

juni werd een intentieovereenkomst tot fusie gesloten. Financiële gegevens werden naast elkaar 

gelegd en met elkaar vergeleken. Bewonersorganisaties en Ondernemingsraad betrokken bij dit 

voornemen. Als de gemeente, vakbonden, huurdersorganisaties en uiteindelijk de minister hun 

akkoord geven, dan gaan we op 1 januari 2017 verder als één bedrijf. 

Nieuwe woningwet en ondertekening Bod  

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Woningwet is ‘het bod’ dat corporaties samen met 

huurdersverenigingen uitbrengen op de woningvraag van de gemeente. Dit jaar werd ‘het bod’ 

voor het eerst uitgebracht. De Zeister corporaties deden dit samen met hun huurdersorganisaties. 

Dat heeft geresulteerd in nieuwe prestatieafspraken met de gemeente. Een vruchtbare en 

constructieve samenwerking die door alle partijen werd gewaardeerd.  

Huurverhoging en verhuisbewegingen 

Het aantal verhuisbewegingen nam af. Ondanks de inkomensafhankelijke huurverhoging, die 

mensen met een hoger inkomen moet stimuleren om te verhuizen. De activiteit op de koopmarkt 

nam wel toe. De lage rentestand en huizenprijzen zorgen voor veel verkopen. Dat heeft gevolgen 

voor de doorstroming op de woningmarkt.  

De extra huurinkomsten die de inkomensafhankelijke huurverhoging opbracht stortten we in ons 

duurzaamheidsfonds. Daarmee doen we extra investeringen in duurzaamheidsmaartegelen, zoals 

bijvoorbeeld het aanbrengen van energiebesparende led verlichting in onze flatgebouwen.  

 

Projecten 

Uitgebreide informatie over de voortgang van onze projecten vindt u in hoofdstuk 5. Hier vindt u 

een korte samenvatting: 
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Kerckebosch. De oud-bewoners van de Prinses Irenelaan verhuisden in 2014 naar hun nieuwe 

woningen, in januari 2015 werd gestart met de sloop van de oude flats. Ook begonnen we met de 

bouw van de tweede fase huurwoningen en namen we het investeringsbesluit voor de volgende 

fase.  

De WOM (Wijk Ontwikkelings Maatschappij), waarin zowel de gemeente als Seyster Veste 

participeert, verkocht bouwkavels aan particuliere bouwers en grondposities aan ontwikkelaars.  

Binnenbos (de multifunctionele accommodatie in Kerckebosch), werd opgeleverd. In het gebouw 

wonen cliënten van Abrona en daarnaast biedt het onderdak aan een muziekschool, huisarts, 

fysiotherapeut en apotheek. De scholen uit de buurt gebruiken de gymzalen en buurtbewoners 

kunnen elkaar ontmoeten in Binnenbos.  

De renovatie van 64 woningen in Gerodorp werd in 2015 afgerond. Metselwerk is hersteld, de 

woningen kregen nieuwe daken en kozijnen en de binnenkant werd – waar nodig – opgeknapt. Ook 

werden de woningen door goede isolatie flink energiezuiniger. 

Ook de renovatie van de Geroflat werd in 2015 afgerond. De renovatie van de 360 woningen en 

het hele gebouw nam veel tijd in beslag. Voor de bewoners van de Geroflat is het fijn dat de rust is 

teruggekeerd.  

Huurders en eigenaren gingen akkoord met de plannen voor de Montessoriflat. In 2015 werd 

gestart met de renovatie van de flat. Huurders krijgen een nieuwe keuken, toilet en badkamer. 

Eigenaren kunnen ‘meeliften’ als zij dat wensen. Verder wordt het hele gebouw grondig aangepakt: 

installaties worden vernieuwd, dakbedekking vervangen en het gebouw wordt geïsoleerd. Daardoor 

hebben de woningen straks een zuiniger energielabel. 

De plannen om Park Boswijk weer toekomstbestendig te maken deden veel stof opwaaien. 

Interventie van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen hielp de relatie tussen de betrokken 

partijen te verbeteren. Seyster Veste beloofde de eerste vijf jaar betrokken te blijven bij Park 

Boswijk.  

Voor het plan om het vroegere Enecoterrein te ontwikkelen liep in 2015 een bestemmingsplan 

procedure. In 2016 verwachten we de uitslag daarvan.  

 

Vooruitblik 

2016 zal voor een deel in het teken staan van de beoogde fusie. Willen we op 1 januari 2017 als 

één organisatie verder gaan, dan moet er nog veel gebeuren. Het optuigen van een nieuwe 

organisatie, overleg met de Vakbonden en OR, afstemming met de huurdersorganisaties kost tijd. 

Personele gevolgen zijn nu nog niet duidelijk, maar houden medewerkers wel bezig. Processen 

moeten worden aangepast en een nieuw ICT systeem geïmplementeerd. Ook veranderingen die de 

Nieuwe Woningwet van ons vraagt – zoals passend toewijzen en scheiding van ons woningbezit in 

Daeb en niet-Daeb kosten tijd. Daarnaast gaat het ‘gewone werk’ natuurlijk gewoon door. Onze 

klanten en partners kunnen op ons blijven rekenen! 

 

Rob Wassenberg, 

directeur-bestuurder  
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2   Verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) 

 

Verantwoording 

Het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 van Stichting de Seyster Veste zijn door accountant 

BDO gecontroleerd en akkoord bevonden. Daarbij heeft de RvC kennisgenomen van de afgegeven 

controleverklaring en de managementletter(s). De RvC heeft in deze jaarverslaglegging over 2015 

haar goedkeuring verleend en de directie decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

Afgelopen jaar heeft de RvC zich met de volgende strategische zaken beziggehouden: 

Voorbereiding op de toekomstige splitsing van Daeb en niet-Daeb woningbezit, consequenties van 

gewijzigde bedrijfswaarde berekeningen van de woningportefeuille en gevolgen van ‘passend 

toewijzen’ voor Seyster Veste. Nieuw was ook het ontwikkelen van de gemeentelijke woonvisie, 

uitmondend in ‘het bod’ dat de drie Zeister corporaties samen met de huurdersverenigingen aan de 

gemeente deden. Allemaal zaken die voortvloeien uit de nieuwe Woningwet. Samen met het 

bestuur is flink ingezet op kwaliteitsverbetering in combinatie met de (rand)voorwaarden van 

betaalbaarheid. Kies je voor nieuwbouw en hoogstaande renovatie of ook voor segmentatie in 

kwaliteit. Dit betekent dat we het woningbezit van Seyster Veste vanuit verschillende invalshoeken 

hebben bekeken, geëvalueerd en consequenties voor het beleid met de directie hebben besproken.  

In 2012 en 2013 waren er veel ontwikkelingsplannen. Sommige plannen/projecten zijn geschrapt 

of aangepast aan nieuwe inzichten, marktontwikkelingen en of aan gewijzigde wettelijke kaders. 

De projecten-portefeuille is verder opgeschoond en daarmee op orde. Dit geeft verdere verlaging 

van het risico profiel en meer ruimte voor nieuw beleid. Over Park Boswijk is intensief gesproken; 

met in achtneming van alle belangen blijven wij de komende jaren eigenaar en gaan we ons 

constructief inzetten voor verbetering van de kwaliteit van wonen.  

 

Ruimte voor samenwerking 

 

De samenwerking met marktpartijen en collega corporaties is verder geïntensiveerd. Gebeurde dat 

in 2014 nog op informele basis, begin 2015 voerden we intensieve gesprekken over een fusie met 

Woningbouwvereniging de Kombinatie. Niet alleen op uitvoerend niveau, maar ook met bestuur en 

RvT van de Kombinatie. Dit leidde in juni 2015 tot intentieovereenkomst om te fuseren per 1 

januari 2017. De RvC ziet voordelen in de fusie; een corporatie met een grotere portefeuille (circa 

8.000 woningen) is minder kwetsbaar. Bovendien geeft het de mogelijkheid om meer specialisatie 

in huis te hebben, wat een kwaliteit slag oplevert. Het stelt de nieuwe organisatie beter in staat om 

te voldoen aan de steeds verdergaande regelgeving. De Raad houdt zich tevens bezig met de 

nieuwe topstructuur van de fusie-organisatie en invulling van het toezicht. 

 

 

Verantwoordelijkheden en taken 

De RvC heeft drie hoofdtaken: is toezichthouder op het bestuur, treedt op als adviseur en is 

werkgever van bestuurder. Dat betekent dat de RvC toezicht houdt op: 

 naleving van de Aedes Governance-code 

 naleving van wet- en regelgeving 

 functioneren van Seyster Veste, hoe zij haar doelstellingen realiseert 

 speelt Seyster Veste adequaat in op regelgeving uit de Nieuwe Woningwet 

 is interne risicobeheersing goed georganiseerd 

 levert Seyster Veste voldoende kwaliteit aan haar bewoners 

 blijft ze financieel gezond 

 



7 

 

Het toezichtkader1 wordt gevormd door de:  

 Nieuwe Woningwet 

 Aedescode, inclusief de Governance-code Woningcorporaties 

 statuten van stichting De Seyster Veste 

 ondernemingsplan en begroting 

 Treasury statuut, Statuut beleggingen en derivaten 

 normen rond vermogenspositie: het gaat om (financiële) randvoorwaarden van de Autoriteit 

Woningcorporaties (AW) en van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en  

(tertiaal)rapportages en jaarplan 

 

 

Onafhankelijk en integer 

Alle leden van de Raad zijn onafhankelijk. Er zijn geen overlappingen met andere functies. Geen 

van de commissarissen is of was in het verleden in dienst van de corporatie en geen van de 

commissarissen onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers. Er is in 

het verslagjaar geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen of transacties bij bestuurder 

en/of (leden van) de RvC.  

 

Vergaderdata, belangrijke agendapunten en besluiten 

De volledige Raad kwam in 2015 zesmaal bijeen. Daarnaast functioneren een Audit-comité en een 

commissie Projecten. In januari 2015 startte Henry Meijdam als voorzitter van de RvC. Hij trok zich 

- om persoonlijke omstandigheden – terug. Carolien Schippers nam daarop met unanieme 

instemming van de overige commissarissen de voorzittersrol op zich. De vacature die daardoor 

ontstond is met de fusie in het vooruitzicht, vooralsnog niet vervuld. De bestaande leden van de 

Raad, hebben de taken herschikt opdat tijdelijk met vier commissarissen toch een complete 

uitvoering aan de toezichthoudende taken kan worden gegeven. 

 

Een selectie uit agendapunten en besluiten 

 

Agendapunten die terugkerend in RvC-vergaderingen aan de orde kwamen zijn projecten waarvoor 

goedkeuring van de RvC vereist is, huurverhoging, tertiaal-rapportages, jaarverslag/jaarrekening, 

meerjarenbegroting 2016-2025, Treasurystatuut en –jaarplan, Managementletter, 

statutenwijziging en Prestatieafspraken met de gemeente.  

Het voornemen tot fuseren met de Kombinatie, kwam elke vergadering aan de orde, met als 

uitgangspunt kwaliteitsverbetering van de organisatie(s) en een betere service aan de bewoners. 

Ook toekomstplannen voor Park Boswijk kwamen veelvuldig aan bod, de aanbevelingen van het 

aanjaagteam dat in opdracht van de minister Blok een inventarisatie uitvoerde, zijn overgenomen.  

De ontwikkelingen in Kerckebosch werden uiteraard gevolgd. De Raad ging op werkbezoek naar 

Binnenbos (multifunctionele accommodatie in Kerckebosch) en maakte een fietstocht door de wijk.  

                                                           

 

1 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen worden bepaald door (externe) wet- en 

regelgeving en (interne) statuten en reglementen. Deze vormen samen het formele toezichtkader. Voor een goed functioneren 

zijn goede communicatie en een sfeer van onderling vertrouwen onontbeerlijk. Zowel tussen de commissarissen onderling als 

tussen RvC en bestuur. Een RvC behoort goed op de hoogte te zijn van wat er speelt. 
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In april nam een vertegenwoordiging van de Raad deel aan een door de drie Zeister corporaties 

georganiseerde bijeenkomst over betaalbaarheid, bestemd voor de stakeholders. Naast de 

RvC/RvT van de drie corporaties waren de bewonersvertegenwoordigers, gemeente, zorg-/ 

oudereninstellingen en schuldhulpverleners aanwezig. 

 

Besluiten 16 maart:  

De RvC: 

- Benoemt Carolien Schippers tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

- Stemt in met de start van de haalbaarheidsfase Groot Onderhoud Verzetswijk e.o., in    

  samenwerking met RK Woningbouwvereniging en de Kombinatie. 

Besluit 17 april:  

De RvC keurt de Statuten Seyster Veste en diverse onder Governance vallende reglementen goed. 

Besluit 25 augustus:  

De RvC besluit in te stemmen met uitvoering van het Groot Onderhoudsplan Montessoriflat. 

Besluiten 4 november:  

De RvC:  

- Stelt de meerjarenbegroting 2016-2025 vast. 

- Stelt het Treasuryjaarplan vast. 

- Gaat akkoord met de start van de haalbaarheidsfase van het groot onderhoud van 12  

   seniorenwoningen aan de Filips van Bourgondiëlaan in Zeist. 

 

Zelfevaluatie RvC 

Op 20 november vond - conform de Aedescode - een zelfevaluatie van de RvC, onder leiding van 

een externe adviseur, plaats. De conclusie is dat de RvC kritisch is, de bestuurder nauwgezet volgt 

en voldoet aan de aan een RvC te stellen voorwaarden. Daarnaast functioneert zij in een open en 

goede sfeer als team en ten opzichte van de bestuurder. De Raad is zich bewust van het feit dat bij 

de Seyster Veste sprake is van één enkele bestuurder. 

 

Hei-dag; RvC met managementteam  

De hei-dagen vonden plaats op 17 april en 20 november. Agendapunten voor deze overleggen 

waren onder andere de goedkeuring van nieuwe statuten en het fusievoornemen van de 

Kombinatie en Seyster Veste. 

Formeel treffen met Bewonersvereniging Seyst en met Ondernemingsraad 

De RvC vergaderde op 4 november met de Ondernemingsraad van Seyster Veste en op 

16 december met de Bewonersvereniging Seyst. Belangrijkste onderwerp van deze bijeenkomsten 

was de voorgenomen fusie tussen de Kombinatie en Seyster Veste. De bijeenkomsten verlopen in 

goede en open sfeer. 

Bijeenkomsten Auditcommissie en Projectencommissie 

De Projectencommissie is in 2015 drie keer bijeengekomen. In de Projectencommissie hebben zitting 

Jolande Gravendeel (voorzitter) en de heer Frank van Beek van de RvC met de bestuurder en 

manager FEZ/Controller van Seyster Veste. Aan de orde is onder meer gekomen de voortgang en 

voorgestelde besluiten van projecten zoals Kerckebosch fase 3, Montessoriflat en studiegebieden. 
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De Auditcommissie is in 2015 twee keer bijeen gekomen in bijzijn van de accountant. In de 

Auditcommissie hebben zitting de heren Jan Hagens (voorzitter) en Frank van Beek van de RvC met 

de bestuurder en manager FEZ/Controller van Seyster Veste. Aan de orde is onder meer gekomen de 

managementletter, het jaarverslag en jaarrekening 2014, het investeringsstatuut, het contract met 

de huisbankier, de meerjarenbegroting 2016-2025 en het Treasuryjaarplan 2016. 

 

Raad van Commissarissen Seyster Veste, 

Carolien Schippers (voorzitter) 

Frank van Beek 

Jolande Gravendeel 

Jan Hagens 

 

 

Vossenburg (Kerckebosch) 
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SAMENSTELLING VAN DE RVC 

 

Leden Branche Achtergrond Competenties Portefeuille Benoeming (Neven)functies 

1e 2e 

Carolien 

Schippers  

 

1969 

 

(Rijks)overheid Ruimtelijke ordening 

met name 

gebiedsontwikkeling 

 politiek- bestuurlijke 

verhoudingen 

 procesmanagement 

 bouw en beheer 

Voorzitter en 

Bewoners zaken 

2011 2015  lid RvT Centrum 

Maliebaan 

 unitmanager 

huisvesting COA  

Jolande 

Gravendeel 

 

1959 

Juridische advisering Ruimtelijke projecten 

met name 

gebiedsontwikkeling 

 strategieontwikkeling  

 pps en bouwcontracten 

 juridische advisering 

 

Juridische zaken 2011 2015  hoofd adviesgroep 

Legal Consultancy 

Royal HaskoningDHV 

 lid Commissie 

bezwaar en beroep, 

Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

 

Frank van Beek  

 

1953 

 

Projectontwikkeling 

en ondernemerschap 

Vastgoed  vastgoedontwikkeling en –

exploitatie 

 vastgoedbelegging 

 volkshuisvesting 

Projectontwikkeling 

en ondernemerschap 

2013 2017  adviseur Urban 

Concepts 

 lid RvC Pré Wonen te 

Velserbroek 

Jan Hagens 

 

1955 

(Rijks)overheid Financiën  financiën 

 risk management 

 politiek- en bestuurlijke 

verhoudingen 

 fusies en overnames 

Financiën 2014 2017  CBG-MEB, cfo 

 Karakter, lid/Vz 

Audit comite 

 Stichting Rotary 

Zeist, Vz 

 Stichting Wijngaard 

Zeist, penn 

 VU Amsterdam, 

extern deskundige 

 

 

RVC VERGOEDING 2015 

(bedragen x €1,-) 

Mw. Schippers Mw. Gravendeel Dhr. van Beek Dhr. Meijdam Dhr. Hagens 

13.135 9.553 9.553 3.584 9.553 
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3 In het kort: Seyster Veste 

 

Seyster Veste is een middelgrote woningcorporatie in de regio Utrecht. Ons woningbezit bevindt 

zich hoofdzakelijk in de gemeente Zeist en haar buurtschappen Austerlitz en Den Dolder. Het is in 

onze gemeente goed wonen: centraal gelegen, middenin het groen en vlakbij Utrecht en 

Amersfoort. Met uitgebreide voorzieningen en goed openbaar vervoer. Zeist is geen goedkope 

plaats om te wonen. Dat maakt het vinden van geschikte woonruimte voor starters en mensen met 

een lager inkomen, lastig.  

Onze aandacht gaat vooral uit naar mensen die zonder onze hulp geen geschikte woning kunnen 

vinden in Zeist. Primair voor mensen met een lager inkomen. Wij zorgen voor voldoende 

huurwoningen in buurten waar het fijn wonen is. Daarvoor werken wij samen met diverse partijen, 

bijvoorbeeld zorgaanbieders, de gemeente en de andere corporaties in Zeist.  

 

Ons woningbezit per wijk 

 

Zeist-Noord    21% 

Zeist-West    44% 

Zeist-Oost    18%
 

Zeist-Centrum     8% 

Huis ter Heide      1% 

Austerlitz     1% 

Den Dolder    3% 

Doorn     4% 

Totaal         100% 

 

 

Aantal woningen per huurprijsklasse 

 

    2015  2014  2013  2012  2011   

Kernvoorraad   2.760  2.555  2.870  2.999  3.143   

Duur        899  1.100     825     751     682   

Vrije sector      355     355     379     353     312  

Totaal    4.014 4.010 4.074 4.103 4.137  
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4 Toegang tot de woningmarkt 

 

Het aantal woningzoekenden in Zeist en onze regio is nog steeds groot. De wachttijd voor een 

sociale huurwoning is lang, vooral voor gewilde eengezinswoningen. 

We schatten dat ongeveer 15% van onze sociale huurwoningen door ‘scheefwoners’ (mensen die 

gezien hun inkomen een te goedkope woning huren), wordt bewoond. Deze groep willen we 

stimuleren om in een passende woning te gaan wonen. Enerzijds door ze te ontmoedigen; zij 

kregen in 2015 door de inkomensafhankelijke huurverhoging een hogere huurverhoging opgelegd. 

Anderzijds door ze een alternatief te bieden. Bijvoorbeeld voorrang bij het kopen van een 

(huur)woning. Maar ook door (een beperkt aantal) vrije sector huurwoningen beschikbaar te 

houden.  

In dit hoofdstuk vindt u het aantal woningtoewijzingen, de gemiddelde wachttijd en het aantal 

actieve woningzoekenden.  

 

Aantal verhuringen 

In 2015 betrokken in totaal 335 huishoudens hun nieuwe huurwoning van Seyster Veste. Het ging 

om 39 vrije sector woningen en 296 sociale huurwoningen. Een groot deel van de verhuringen 

vond plaats aan eenpersoonshuishoudens. Er waren 53 tijdelijke verhuringen aan AK beheer – het 

betreft woningen die in de toekomst gesloopt worden. 12 woningen werden verhuurd aan 

statushouders en 7 woningen aan huurders met een Beter Wonen contract (begeleiding vanuit 

zorginstanties). Naast de 335 ‘normale’ verhuringen werden er nog 12 woningen in het kader van 

projecten (modelwoning, rustwoning) en twee noodwoningen verhuurd. 

In Zeist waren in 2015 bijna 2000 mensen actief opzoek naar een andere woning. Dat zijn 

woningzoekenden die niet alleen staan ingeschreven als woningzoekenden, maar ook actief 

reageren op het woningaanbod op www.WoningNet.nl. De grootste groep (bijna de helft) is 23 tot 

35 jaar en opvallend is dat meer dan de helft van deze groep alleenstaand is. In de hele regio 

Utrecht waren bijna 34.000 mensen actief opzoek naar een woning.  

De gemiddelde wachttijd voor een eengezinswoning van Seyster Veste was 10,7 jaar, voor een 

appartement 6,1 jaar. In de hele regio Utrecht ligt de gemiddelde wachttijd voor een 

eengezinswoning iets lager, voor een appartement juist wat hoger. De slaagkans voor 

woningzoekenden uit de gemeente Zeist boven de 65 jaar is het grootst (zij staan het langst 

ingeschreven als woningzoekende). Voor starters jonger dan 23 jaar, is de slaagkans het laagst. 

Het gemiddelde aantal reacties per aangeboden woning in Zeist was 77. 

 

Doorstroming door verkoop en verloting 

Een huurprijs die in relatie is tot de geboden kwaliteit en meer variatie in ons woningaanbod, kan 

mensen verleiden om te verhuizen en brengt daarmee de doorstroming op gang. Mensen met een 

middeninkomen (‘scheefwoners’) verleiden we met de mogelijkheid van een koopwoning.  

De huidige, historisch lage hypotheekrente en de inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben 

voor extra doorstroming op de woningmarkt gezorgd. Een aantal huurders van Seyster Veste 

besloot in 2015 om te verhuizen of een/hun huurwoning van Seyster Veste te kopen. In 2015 

verkochten we daardoor in totaal 44 woningen waarvan tien woningen aan ‘zittende’ huurders en 

nog eens zes huurders kochten een andere woning van Seyster Veste. Acht van deze huurders 

hadden een jaarinkomen beneden € 43.786 (in 2014) en kregen daarom een korting van 10% op 
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de taxatiewaarde bij de koop van de woning. Een beperkt aantal woningen werd verkocht met 

Koopgarant. 

Het verloten van woningen in plaats van toewijzing op inschrijfduur geeft starters meer kans. In 

2015 heeft Seyster Veste, net als in 2014, 11 woningen toegewezen via deze loting. Het 

experiment is geëvalueerd met de gemeente en de drie Zeister corporaties. Gebleken is dat de 

gemiddelde inschrijftijd één jaar en negen maanden bedraagt en de gemiddelde leeftijd van de 

huurder op moment van aanbieding 29 jaar is. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling om 

starters meer kans te geven op de woningmarkt. 

 

Tijdelijke verhuur 

Om leegstand te voorkomen en daarmee ook de leefbaarheid op peil te houden, verhuurden we 

onze lege woningen – tot aan de sloop of renovatiewerkzaamheden - met een tijdelijk contract of 

een gebruikersovereenkomst (anti-kraak). Bijkomend voordeel is dat we op deze manier 

huurderving beperken en starters of mensen in directe woningnood, kunnen helpen met een 

tijdelijke oplossing. In 2015 verhuurden we een deel van de woningen aan de Prinses Margrietlaan 

met een tijdelijk contract.  

 

Woonkansen voor bijzondere doelgroepen 

In onze regio is een groot aantal zorginstellingen gevestigd. Cliënten van deze instellingen 

wonen steeds vaker zelfstandig. We verhuren daarom diverse zelfstandige woningen aan Abrona, 

Altrecht, Kwintes en andere zorginstellingen. Zij huisvesten hier (onder begeleiding) cliënten. In 

2015 verhuisden cliënten van Abrona naar hun nieuwe woningen in Binnenbos (in Kerckebosch). 

De tijdelijke woningen die zij achterlieten worden gedurende drie jaar gehuurd door Amerpoort. 

Een zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. 

De stichting Beter Wonen geeft urgenties af aan cliënten van zorginstellingen, die de stap naar 

zelfstandig wonen kunnen maken. Wij wezen in 2015 zeven woningen aan ‘Beter Wonen urgenten’ 

toe (in 2014 waren dat er vijf).  

De toewijzing van woningen aan Statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) gaat 

buiten het ‘normale’ woonruimte verdeelsysteem om. In 2015 verhuurden wij 12 woningen aan in 

totaal 45 statushouders. Daarmee voldeden we aan onze taakstelling. Door de flinke stroom 

vluchtelingen, verwachten we in 2016 een toename van het aantal statushouders die we moeten 

huisvesten. Daarover voert de gemeente gesprekken met de Zeister corporaties. 

 

 

Overzichten 

Het aantal woningen in ons bezit is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven (zie het overzicht in 

het vorige hoofdstuk). Op de volgende pagina vindt u overzichten met betrekking tot de 

woningtoewijzing. 
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De tabel toewijzing naar huishouden en inkomen 

1-persoon   Huur <= 

403,06 

Huur 403,07 

t/m 576,87 

Huur > 576,87 Totaal 

<65 <= € 21.950 35 69 18 122 

  > € 21.950 2 12 16 30 

>=65 jaar <= € 21.950 0 8 1 9 

  > € 21.950 0 1 6 7 

Subtotaal   37 90 41 168 

2-personen   Huur <= 

403,06 

Huur 403,07 

t/m 576,87 

Huur > 576,87 Totaal 

<65 <= € 29.800 4 23 16 43 

  > € 29.800 0 0 2 2 

>=65 jaar <= € 29.825 0 0 4 4 

  > € 29.825 0 0 1 1 

Subtotaal   4 23 23 50 

>=3 personen   Huur <= 

403,06 

Huur 403,07 

t/m 618,24 

Huur > 618,24 Totaal 

<65 <= € 29.800 0 25 8 33 

  > € 29.800 0 2 1 3 

>=65 jaar <= € 29.825 0 0 0 0 

  > € 29.825 0 0 1 1 

Subtotaal   0 27 10 37 

  onbekend 0 0 0 0 

Totaal   41 140 74 255 

 

 

In bovenstaande tabel ziet u de verhuringen van onze sociale huurwoningen. Daarnaast heeft 

Seyster Veste 39 woningen in de vrije sector verhuurd. Ook zijn er 42 nieuwbouw zorgwoningen 

verhuurd in Kerckebosch aan Abrona. En heeft Seyster Veste 12 model- en/of rustwoningen 

gehuurd in het kader van projecten. 
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5 Kwaliteit van onze woningen en woonomgeving 

 

Prettig wonen doe je in een fijne woning en goede buurt. In dit hoofdstuk leest u de fysieke 

maatregelen die we in 2015 troffen – zoals renovaties en het bouwen van nieuwbouw woningen - 

maar ook onze sociale activiteiten. Die zijn immers net zo belangrijk om een buurt leefbaar te 

houden.  

 

Veiligheid 

In 2015 werd het camerasysteem in de Geroflat verder uitgebreid. De liften en de ondergrondse 

containers kunnen nu ook online worden bekeken. Dankzij deze uitbreiding is een aantal lastige 

kwesties aangepakt en opgelost. 

In de tweede helft van 2015 werd duidelijk dat het normale toezicht in de nieuwbouw in 

Kerckebosch niet afdoende was. Daarom werd besloten om een drietal woongebouwen te voorzien 

van uitgebreid cameratoezicht. Het aantal incidenten in de algemene ruimtes en op de 

parkeerplaatsen werd meteen beduidend  minder. 

Ook werd er nauw samengewerkt met de politie om de overlast die hangjongeren veroorzaakten 

rond De Grift te bestrijden. De aanpak was succesvol en de rust is weer teruggekeerd. 

In de stallingsgarage van ’t Hof kampten we met vervuiling en vandalisme. Het plaatsen van 

cameratoezicht in goede samenwerking met de VvE hielp dit op te lossen. 

 

Duurzaamheid 

 

In het energieakkoord dat is gesloten door corporaties, huurdersorganisaties en milieuorganisaties 

is de inspanningsverplichting afgesproken om in 2020 een gemiddeld energielabel B te halen. Met 

alle renovaties en nieuwbouw – waarbij Seyster Veste altijd veel aandacht schenkt aan 

duurzaamheid – hebben we al een flinke sprong gemaakt. De woningen in de Geroflat gingen na de 

renovatie bijvoorbeeld van een gemiddeld energielabel E – F, naar een gemiddeld label A. Ook de 

woningen in Gerodorp kregen na de renovatie een zuinige Energieindex van 1,26 (dat staat gelijk 

aan label B). Dat merken huurders niet alleen aan hun energierekening, maar geeft ook meer 

comfort. 

Extra inkomsten die we genereerden door de inkomensafhankelijke huurverhoging, zijn gestort in 

ons duurzaamheidsfonds. Daaruit worden extra duurzaamheiduitgaven bekostigd. Bijvoorbeeld 

de aanschaf van nieuwe lichtarmaturen met led verlichting in Nijenheim. Dit levert een besparing 

op de kosten van de algemene elektra van ongeveer met 50%. Dat merken huurders in een 

verlaging van de servicekosten en woonlasten.  

De wijkvernieuwing in Kerckebosch geldt inmiddels landelijk als voorbeeld als het gaat om 

duurzaamheid. De nieuwbouw is uiteraard goed geïsoleerd en energiezuinig, maar er wordt ook 

gekeken naar andere oplossingen. Zo is er midden in de wijk een energieplein waar energie wordt 

opgewekt door de wortels van planten. Of door te fietsen op de ‘We Watt bike’ waarmee je 

tegelijkertijd je gsm kan opladen. Op het dak van Vossenburg plaatsten we zonnepanelen –

mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie. De bewoners ontvangen allemaal (gratis) 

een evenredig deel van de stroomopbrengst en besparen zo op hun energiekosten. Om deze 

bijzondere initiatieven te laten zien werd er een ‘duurzaamheids fietstocht’ georganiseerd waar 

veel belangstelling voor was.  
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Bij duurzaamheid gaat het natuurlijk niet alleen om fysieke maatregelen zoals isolatie, maar ook 

om gedrag. Wat kun je zelf doen (of laten) om energie te besparen? Soms leveren kleine 

veranderingen van gewoontes al een besparing op. Bijvoorbeeld door oplaadsnoeren waar geen 

apparaat aan vast zit uit het stopcontact te halen. Of door de televisie niet stand-by te laten staan. 

In de Geroflat waren twee huiskamerbijeenkomsten waar bewoners bewust werden gemaakt van 

deze ‘kleine’ besparingsmogelijkheden.  

 

Sociale activiteiten per wijk  

Om de leefbaarheid op peil te houden, ontmoetingen te stimuleren en de sociale cohesie te 

bewerkstelligen, organiseerden we diverse activiteiten. Maar we zijn op basis van de Woningwet 

ook verder gegaan met de versobering van het leefbaarheidsbeleid; beleid dat we in 2014 al 

hebben ingezet. Binnen het Wijkgericht Werken zijn met de partners afspraken gemaakt over de 

specifieke rol van de corporaties in Zeist. Lopende afspraken zijn aangepast. We beperken nu onze 

(financiële) inzet tot activiteiten die in het belang zijn van onze huurders.  

In Zeist-West werden diverse activiteiten ontplooid. De activiteiten in het Nijentje (onderbouw flat 

90 Nijenheim) zijn ook in 2015 voortgezet. Ook werd daar gestart met het mozaïekproject. 

Bewoners van de flats Nijenheim zijn begonnen met het maken van grote mozaïeken die aan de 

buitenkant van het woongebouw worden opgehangen. Hierdoor ontstaan er herkenbare verschillen 

tussen de gebouwen die ook het gevoel van binding positief beïnvloeden (hier woon ik en ik voel 

me betrokken bij mijn flatgebouw). Het project wordt in 2016 afgerond. 

Een belangrijke verbetering bij de flats Nijenheim en Couwenhoven én in de Geroflat is het 

ondergronds opslaan van huisvuil buiten de woongebouwen. De geur van afval in de algemene 

ruimtes, vooral tijdens de zomermaanden, behoort nu tot het verleden. 

In de Geroflat startten we een proef met de FlatApp. Een handige online applicatie waarmee je 

informatie kunt bekijken over het gebouw en razendsnel iets wat kapot is kunt melden bij de 

complexbeheerder. De FlatApp stimuleert de betrokkenheid bij alles wat gebeurt in de Geroflat en 

de directe woonomgeving daarvan. 

In Nijenheim en Kerckebosch werd een nieuwe complexbeheerder aangenomen. Bewoners van 

de Geroflat benoemden voor de wervingsprocedure, de eigenschappen waar een complexbeheerder 

(volgens hen) aan moet voldoen. Zij werden dus actief betrokken bij de aanstelling van ‘hun’ 

nieuwe complexbeheerder.  

Met de sloop van de flats aan de Prinses Irenelaan moest ook het Wijkinloophuis Kerckebosch 

verhuizen. Zij openden hun deuren op een nieuwe centrale plek in de wijk en worden nog steeds 

goed bezocht. 

Het Leger des Heils kreeg een eigen onderkomen in de Geroflat. Vanuit dit steunpunt kunnen ze 

bewoners laagdrempelig bijstaan en nauw samenwerken met de andere organisaties in de wijk.  

Van de gezamenlijke huiskamer in De Grift, wordt dankbaar gebruik gemaakt. Elke maand 

wordt er een maaltijd gekookt voor en door bewoners. Ook werd er achter de flat een heuse 

moestuin gecreëerd, die door bewoners zelf wordt onderhouden. 

Het O-team leverde ook in 2015 weer een aanzienlijke bijdrage aan het schoonhouden van de 

stegen, parkeerplaatsen en het groen rond woongebouwen in diverse wijken. Dit zorgt voor een 

duidelijke kwaliteitsverbetering die wordt gewaardeerd. Daarom gaan we hier ook in 2016 mee 

door. Ondanks het feit dat het schoonhouden vaak eigenlijk de verantwoordelijkheid van de 

bewoners zelf is.  
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Dagelijks-, mutatie- en planmatig onderhoud 

De afgelopen jaren is een groot deel van ons woningbezit gerenoveerd of vernieuwd. Ook ons 

planmatig onderhoud hebben we goed in beeld. Daardoor kon onze onderhoudsnorm voor dagelijks 

(niet planmatig) onderhoud omlaag.  

Periodieke kwaliteitsmetingen en gesprekken met onze bewoners(commissies) geven ons 

belangrijke informatie. Als het nodig is dan halen we onderhoud voor onze complexen naar voren 

in onze Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB).  

Rommelige schuttingen, zijn bepaald geen sieraad voor de buurt. Maar het plaatsen van een 

nieuwe schutting is voor veel mensen een flinke investering. Daarom bieden we de mogelijkheid 

om een huurschutting te plaatsen. Seyster Veste zorgt dan voor een kwalitatief goede schutting, 

de huurder betaalt voor de schutting maandelijks een bedrag in de huur en hoeft dus geen grote 

investering ‘ineens’ te doen. In 2015 maakten 18 mensen gebruik van deze mogelijkheid. 

 

Projecten 

Ook in 2015 hadden we een aantal projecten in uitvoering en werd gestart met de ontwikkeling van 

nieuwe projecten. Hier onder een opsomming: 

De oude flats aan de Irenelaan in Kerckebosch werden gesloopt. Een bijzonder moment waar veel 

belangstelling voor was onder (oud) bewoners van Kerckebosch, Pers en medewerkers aan het 

project. Er werd gestart met de bouw van Kerckebosch fase 2; 10 eengezinswoningen (sociale 

huur) en een appartementengebouw met 50 sociale huurwoningen. Het hoogste punt van de 10 

eengezinswoningen werd hetzelfde jaar nog gevierd!  

Veel aandacht ging uit naar het toewijzen van deze woningen. De toekomstige bewoners verhuizen 

bijna ‘op maat’ naar hun nieuwe woning. Zo konden we tegemoet komen aan specifieke wensen – 

bijvoorbeeld als mensen graag dicht bij elkaar wilden gaan wonen – en krijgen we één van de flats 

waarvan de sloop aanvankelijk later zou zijn, eerder leeg. Dan kan op die plaats worden gestart 

met nieuwbouw. 

Ook werden de bouwplannen voor de derde fase huurwoningen uitgewerkt en werd er een 

aannemer geselecteerd voor de bouw.  

De renovatie van de Geroflat was een omvangrijk project. Het liep vertraging op – onder andere 

door asbest op onvoorziene plaatsen. In 2014 waren alle 360 appartementen al verbeterd, 

voorzien van nieuwe keuken en badkamer én energiezuiniger. In 2015 werd ook het werk aan de 

liften en algemene ruimten afgerond. De rust is hier weer terug gekeerd. 

Voor de Montessoriflat werd een plan voor Groot Onderhoud gemaakt. Huurders stemden in 2014 

al in met de plannen, de VvE begin 2015 ook. In 2015 werd dan ook daadwerkelijk gestart met de 

werkzaamheden. De huurwoningen krijgen een nieuwe keuken, toilet en badkamer, eigenaren van 

een koopwoning kunnen ‘meeliften’ als zij dat willen. Ook wordt het gebouw energiezuiniger, 

worden installaties vernieuwd en asbest verwijderd. Eind 2016 is de Montessoriflat weer uit de 

steigers. 

De renovatie in Gerodorp werd afgerond. De karakteristieke twee-onder-een-kapwoningen kunnen 

weer jaren mee en zijn energiezuiniger geworden. Woningen die leeg waren of vrij kwamen werden 

te koop aangeboden. Huurders mogen hun eigen huurwoning in Gerodorp kopen. Er was veel 

interesse voor.  

Voor de ‘studiedriehoek’ Schaerweijdelaan, Jacob van Lenneplaan, Tollenslaan werden in 

2014 al uitgangspunten geformuleerd. De twee-onder-een-kap woningen worden gerenoveerd, de 
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rijwoningen worden vervangen door nieuwbouw. In 2015 werd er een projectcommissie opgericht 

die meedenkt over de plannen en waren er gesprekken met de gemeente.  

Voor de Verzetswijk en een aantal woningen in Austerlitz met hetzelfde bouw type, worden 

samen met de andere Zeister corporaties renovatiedoelen bepaald. Bewoners krijgen hierin een 

grote mate van inspraak. In 2015 werden de eerste afspraken gemaakt, (interne) projectteams 

geformeerd en een partij gevonden die de planvorming begeleidt.  

In Griffensteyn werd de bouwkundige staat van de woningen onderzocht. Een aantal van deze 

woningen in deze wijk is door de gemeente bestempeld als ‘historisch waardevol’. We brachten 

samen met de Monumentencommissie een werkbezoek aan deze wijk. 

De planvorming voor een renovatie van Park Boswijk kostte ook in 2015 de nodige inspanning. 

Bij Park Boswijk zijn veel partijen betrokken; huurders, eigenaren, erfgenamen, particuliere 

verhuurders, de Stichting Park Boswijk, Seyster Veste, ABC Vastgoed en investeerders. Deze 

partijen op één lijn krijgen voor de noodzakelijke renovatie en de daarbij behorende investering 

was lastig. Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen bemiddelde tussen partijen en vroeg 

Seyster Veste om de eerste vijf jaar haar bezit in Park Boswijk niet te verkopen. De eerste 

schetsontwerpen werden gepresenteerd, de ALV besloot begin 2016 dat deze verder worden 

uitgewerkt. 

Op het voormalige Enecoterrein zijn plannen voor het realiseren van woningen, winkels en een 

horecagelegenheid. In 2015 waren er geen ontwikkelingen, in 2016 verwachten we dat de 

Gemeenteraad instemt met de benodigde bestemmingsplan wijziging.  

In de projecten Dolderse Hille en Sanatoriumterrein maakte Seyster Veste jaren geleden 

afspraken met andere partijen voor het realiseren van nieuwbouw. De economie is in de tussentijd 

veranderd en de behoefte aan zorgwoningen ook. Daarom zijn deze plannen van de baan.  

Meer informatie over onze projecten leest u ook in hoofdstuk 1.  

 

 

  

Eikenveste (Kerckebosch) in aanbouw 
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6 Dienstverlening en beleid 

 

Als organisatie blijf je het beleid toetsen aan de verwachtingen van de omgeving en stuur je bij 

waar nodig. Dat geldt uiteraard ook voor de dienstverlening. Daarom vragen we veelvuldig aan 

onze klanten en partners wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld door na elk onderhouds- of 

sloop/nieuwbouwproject een enquête te sturen.  

 

Huurbeleid 

De Seyster corporaties spraken met de BV Seyst en de gemeente een gematigde huurverhoging af. 

Huurders van een sociale huurwoning van Seyster Veste met een inkomen tot € 43.786 kregen in 

2015 een huurverhoging van 1% (inflatievolgend). Wie meer verdiende kreeg een huurverhoging 

van 5%. De inkomensafhankelijke huurverhoging moet ‘scheefwoners’ motiveren om te verhuizen 

en levert een bijdrage aan de extra heffingen die woningcorporaties moeten betalen. Dat 

betekende onderstaande huurverhoging per inkomenscategorie: 

• 1,0% - huishoudinkomen ≤ € 34.229 

• 1,0% - huishoudinkomen tussen € 34.229 en € 43.786 

• 5,0% - huishoudinkomen > € 43.786 

Voorgaand jaar zijn vooral de ‘middeninkomens’ getroffen door de inkomensafhankelijke 

huurverhoging. Zij komen niet in aanmerking voor huurtoeslag en hebben het in onze woonregio 

vaak moeilijk op de woningmarkt (het kopen van een woning of huren van en vrije sector woning is 

vaak niet mogelijk). Daarom besloten we om deze groep (met een inkomen tot € 43.786) dit jaar 

met de huurverhoging te ontzien. De huurders met een lager- of middeninkomen kregen alleen de 

inflatievolgende huurverhoging van 1%.  

 

Betaalbaarheid 

Met de huurdersverenigingen en de gemeente discussieerden we uitgebreid over betaalbaarheid en 

over de relatie tussen kwaliteit en betaalbaarheid. Een van de uitkomsten is dat segmentatie in 

kwaliteit mag bijdragen aan de betaalbaarheid van onze woningen. Daarbij wordt ook gekeken 

naar de mogelijkheid van huurtoeslag. 

De regels betreffende ‘passend toewijzen’ worden daarom vanaf 2016 door de overheid verscherpt. 

Het zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze primaire doelgroep is daarmee nóg 

belangrijker. In een aantal complexen verlaagden we de huur (bij nieuwe verhuringen), zodat deze 

woningen bereikbaar blijven voor huurders met een laag inkomen, ook als ze huurtoeslag 

ontvangen.  

Als gevolg van de nieuwe woningwaardering zijn de huren van sommige woningen ‘afgetopt’, dat 

betekende voor een kleine groep huurders (25 huishoudens) een huurverlaging. 

 

Vrije sector en bijzonder vastgoed  

De markt voor vrije sector woningen is een bijzondere markt in Zeist. Het segment tussen 710 en 

1000 euro per maand, wordt door de commerciële markt nauwelijks bediend. Seyster Veste ziet 

het ook niet als haar primaire taak – zie ook ons Ondernemingsplan om extra in vrije sector 

woningen te investeren. Geïnteresseerden in een vrije sector woning wensen vaak meer kwaliteit. 

Niet alleen qua oppervlakte van de woning, maar ook qua uitstraling. Een aantal vrije sector 
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woningen werd in prijs verlaagd – in afwachting van een opknapbeurt, andere werden alvast 

opgeknapt. 

Zorginstellingen hebben – in het algemeen - door de extramuralisering van de zorg minder 

zorgvastgoed nodig. Abrona verhuisde in 2015 naar de nieuwbouw in Binnenbos (in 

Kerckebosch). De portocabins die Abrona tijdelijk huurde, kwamen daardoor leeg. Deze zijn voor 

ongeveer twee jaar aan Amerpoort verhuurd. Amerpoort is een regionale zorginstelling die zorg 

biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Communicatie 

Onze klanten ontvangen van ons steeds meer informatie digitaal. Aan het begin van het jaar gaven 

we de BV Seyst een korte presentatie wat we momenteel al doen met het digitaliseren van 

communicatie en waar we naartoe willen.  

Het bewonersblad werd in 2015 geheel vervangen door digitale nieuwsbrieven. En ook projecten 

nieuwsbrieven werden grotendeels vervangen door digitale versies. Het digitaliseren van onze 

communicatiemiddelen levert een flinke kostenbesparing op, is sneller, duurzamer en past ook bij 

deze tijd. 

Met het oog op de voorgenomen fusie, besloten we samen met de Kombinatie een gedeeld 

Intranet te lanceren. Een groot voordeel hiervan is dat alle medewerkers van beide organisaties 

tegelijk over dezelfde informatie beschikken als het de fusie aangaat. Maar ook dat je elkaar beter 

leert kennen. We delen namelijk ook de voortgang in projecten en andere wetenswaardigheden. 

De complexbeheerders communiceren ook steeds meer digitaal met de bewoners uit hun complex. 

In de Geroflat wordt de FlatApp gebruikt, een online community waar bewoners informatie over 

hun complex vinden en rechtstreeks (en snel!) iets kan worden gemeld aan de complexbeheerder. 

Ook van de Facebook pagina’s van verschillende complexen wordt goed gebruik gemaakt.  

 

KWH 

 

In 2015 werden we door het KWH het hele jaar door gemeten op onze kwaliteit van 

dienstverlening. Op alle andere labelonderdelen van het KWH scoorden we minimaal een 7, met 

uitzondering van het onderdeel ontevredenheid. Daarvoor kregen we een 5,9. Op dit onderdeel 

wordt structureel laag gescoord en daarom telt het KWH het niet mee. Gemiddeld scoren we een 

7,5. Met deze scores hebben we het KWH certificaat gehaald. Hieronder vindt u de scores per 

onderdeel: 

 

Totaal 7,5 

Contact 7,7 

Woning zoeken 7,7 

Nieuwe woning 7,9 

Huur opzeggen 7,9 

Reparaties 7,9 

Onderhoud 7,7 

Ontevredenheid 5,9 
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SeysterPanel 

 

We laten onze dienstverlening niet alleen door het KWH meten, maar we vragen onze huurders ook 

zelf regelmatig naar hun mening. Daarvoor gebruiken we het SeysterPanel. In 2015 vroegen we 

huurders van De Grift, Kercekebosch en ’t Hof hoe zij het project en de oplevering van hun nieuwe 

woning hadden ervaren. Onze doelstelling is dat respondenten als algemeen cijfer, een project 

minimaal een zeven geven.  

 

Huurders in ’t Hof, gaven gemiddeld een 7,5. Zij waren het meest tevreden de woning en wisten 

waar ze terecht konden voor informatie. Over de afwerking en de c.v. waren ze minder tevreden.   

 

Respondenten die mee deden aan het onderzoek van De Grift gaven het eindproduct gemiddeld 

een zeven. Zij hadden een hogere verwachting van de afwerking van plinten, vloeren en 

binnendeuren. 

 

De nieuwe bewoners van Kerckebosch (eerste fase) waren het meest tevreden over hun woning, 

zij gaven die gemiddeld een 7,7. Ook wisten ze goed waar ze informatie konden opvragen en 

waren ze tevreden over de communicatie. Als tip werd wel meegegeven om voor een betere 

bereikbaarheid van medewerkers te zorgen.  

 

 

Overlast 

 

In 2015 werden er veel overlast kwesties aangedragen en opgepakt. We merkten dat de cases 

vaak ingewikkelder waren en dat rechters (bij een procedure) steeds meer verantwoordelijkheid 

leggen op de inspanningsverplichting van Seyster Veste en de juiste benadering door onze  

medewerkers. In 2015 waren er 14 ontruimingen, daarvan was er één ontruiming wegens kweek 

van hennep en twee huurders hebben zelf opgezegd omdat wij dreigden met een procedure tot 

ontbinding en ontruiming. 

 

 

Klachten en Geschillen 

Bij goede dienstverlening hoort natuurlijk ook het adequaat afhandelen van klachten. We 

registreren alle klachten en de afhandeling door de verantwoordelijke afdelingen. Wanneer een 

bewoner het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht door Seyster Veste, dan staat de weg 

naar de geschillenadviescommissie open. 

 

In 2015 ontvingen we in totaal 52 klachten waarvan 50 zijn afgehandeld. De aard van de klachten 

is zeer divers: bijvoorbeeld van opleverniveau van een nieuwbouwwoning of bij mutatie, het niet 

vergoeden van overlast in een renovatieproject tot burenoverlast. 

 

De geschillenadviescommissie behandelde in 2015 drie klachten of zaken die betrekking hadden 

op Seyster Veste. De commissie verklaarde na het doorlopen van de voorbereidende procedure alle 

klachten ontvankelijk. Na beoordeling en het toepassen voor hoor en wederhoor zijn twee klachten 

ongegrond en één klacht deels gegrond verklaard. 

 

Naast de eerder beschreven klachten ontvingen we ook bezwaren tegen de huurverhoging. In 

2014 ontvingen we 76 bezwaarschriften tegen de huurverhoging, in 2015 waren dat er 49. Een 

afname dus van 35%. De afname kan worden verklaard doordat bewoners beter bekend zijn met 

de regelgeving en de inkomensafhankelijke huurverhoging als een voldongen feit hebben 

geaccepteerd. Het overgrote deel ging over de inkomensafhankelijke huurverhoging. En de 

afhandeling van deze bezwaren was ook deze keer een omvangrijke klus. Voor elk bezwaar werden 
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brieven verzonden, was er in veel gevallen telefonisch overleg met de huurder, of werden e-mails 

gestuurd.  

 

Twee bezwaren zijn naar de Huurcommissie verzonden: 

1 met als reden onderhoudsgebreken  

1 vanwege twee huurverhogingen binnen 12 maanden  

 

Drie verzoekschriften zijn door de huurder naar de Huurcommissie verzonden: 

1 met als reden toetsing aanvangshuur  

1 met als toetsing onderhoudsgebreken  

1 vanwege de afrekening servicekosten  

 

De aanpak van Buurtbemiddeling, waarbij vrijwilligers buren helpen bij het oplossen van kleine 

ruzies, werkt al jarenlang naar wens. Overzicht verwijzingen: 

   2015 2014 2013 2012 

Verwijzingen Seyster Veste   18 17 19 26 

Verwijzingen door derden   16  7 17 6 

Totaal aantal cases   34 24 36 33 

 

In 2014 was er een moeilijk te verklaren afname van het aantal casussen. In 2015 is het aantal 

casussen weer teruggekeerd naar het niveau van 2012 en 2013.  

 

Het aantal verwijzingen door derden kun je als volgt onderverdelen: 

 

Op eigen initiatief   9 

Politie     5 

Zelf gemeld door het sociaal team 1 

Zelf gemeld door Seyster Veste 1 
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7 Samenwerking, participatie en deelnemingen 

 

In het jaar 2015 is de lijn van doelmatig werken en het scherper neerzetten van onze taken en 

verantwoordelijkheden verder doorgezet. Het letten op de kleintjes is een manier van werken 

geworden om zaken te kunnen regelen tegen een eerlijke prijs en een goede dienstverlening. 

We zijn in samenwerking met BV Seyst gestart met het geven van een extra impuls aan de 

bewonersparticipatie. Er zijn afspraken gemaakt over het periodiek evalueren van de voortgang in 

de contacten tussen de bewonerscommissie en de woonconsulent. De woonconsulent is daarin 

leidend. 

Het beschikbare budget voor bewonersparticipatie is in vergelijking met 2014 in 2015 nagenoeg 

hetzelfde gebleven. 

Eind 2015 is binnen het wijkgericht werken een verandering van rollen begonnen. De corporaties 

zijn bezig om financieel en inhoudelijk hun rol steeds meer te beperken tot zaken die zich binnen 

hun werkgebied afspelen en de gemeente is juist bezig om hun rol te uit te breiden. 

Door de komst van de WMO zijn de sociale aspecten in een wijk onderdeel geworden van de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. De Sociale Wijkteams zijn voor de corporaties de partner in 

de wijk geworden die zorgt voor de aanpak van sociale problematiek (waaronder problematische 

huurachterstanden) en/of psychische problematiek. Deze samenwerking is goed op gang gekomen. 

Op het gebied van het delen van informatie en oog hebben voor elkaars verantwoordelijkheden  

(de fine-tuning) is er nog wel een slag te maken. 

De contacten met het bestuur van BV Seyst zijn verder uitgebreid en verbeterd. Door het in 

werking treden van de nieuwe Woningwet en de fusieplannen zijn met name in de tweede helft van 

2015 de contacten intensiever geworden. Het bestuur stelt zich constructief op, de kennis en 

ervaring nemen toe en daarmee wordt de rol als belangenbehartiger namens alle bewoners steeds 

sterker. 

 

Bewonerscommissies 

 

Het vinden van geschikte kandidaten voor een bewonerscommissie wordt een steeds grotere 

opgave. Voor projecten, zoals renovatie en groot onderhoud, lukt het meestal wel om actieve 

bewoners te vinden die de schouders eronder willen zetten en tijdens de planvorming mee willen 

denken. Het vinden van leden van een bewonerscommissie is een stuk lastiger. Deze ontwikkeling 

is  regelmatig onderwerp van gesprek met BV Seyst. 

In de samenwerkingsovereenkomst die we met de bewonersvereniging hebben afgesloten is ook 

ruimte opgenomen voor alternatieve vormen van bewonersoverleg, zoals bijvoorbeeld een 

klantenpanel.   

Met de bewonerscommissies en projectcommissies in de verschillende complexen vindt 

regelmatig overleg plaats over beheer, plannen voor groot onderhoud en renovatie, sloop en 

nieuwbouw en het vaststellen van sociale plannen en servicebijdragen.  
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In sommige wijken of complexen is geen bewonerscommissie actief. In totaal waren eind 2015, 

2200 van onze huurders vertegenwoordigd via: 

 Contactpersonen Antonlaan 

 Contactpersoon Brugakker Hogerugwoningen 

 Bewonerscommissie Crosestein 

 Bewonerscommissie Filips van Bourgondielaan 

 Bewonerscommissie Austerlitz 

 Bewonerscommissie Verzetswijk 

 Bewonerscommissie Geroflat 

 Bewonersvereniging Montessoriflat Zeist (BMZ) 

 Bewonerscommissie Dolderse Duinen 

 Huurdersvereniging Flats Nijenheim 

 Bewonerscommissie De Grift 

 Bewonerscommissie Oud Kerckebosch 

De overige bewoners worden vertegenwoordigd door de BV Seyst.  

In 2015 waren er ook drie projectcommissies actief: 

 Projectcommissie Gerodorp 

 Project(bewoners)commissie Kerckebosch 

 Projectcommissie Driehoek Schaerweijdelaan 

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Als maatschappelijk ondernemer zijn wij bij verschillende activiteiten en projecten betrokken. Ook 

in 2015 zijn er stageplekken beschikbaar gesteld aan leerlingen en studenten. Daarnaast zijn wij 

partner van ‘Samen voor Zeist’ die bedrijven en maatschappelijke ondernemingen in Zeist helpt om 

met elkaar in contact te komen. In 2015 zijn de volgende maatschappelijke activiteiten uitgevoerd: 

 Stageplek voor een leerling van de Meerklank, speciaal voorgezet onderwijs 

 Diverse stageplekken voor leerlingen van het Seyster College (voorheen 

Dijnselburgschool|Prakticum) 

  

Deelnemingen 

In het belang van het bereiken van haar doelstellingen, neemt Stichting De Seyster Veste deel in 

een aantal rechtspersonen of samenwerkingsverbanden, die mede door Seyster Veste zijn 

opgericht. Daarbij maken we onderscheid in: 

 dochtervennootschappen 

 overige deelnemingen 

 samenwerkingsverbanden in het kader van projectontwikkeling 

 samenwerkingsverbanden in het kader van huisvesting van bijzondere doelgroepen 

 Verenigingen van Eigenaren 

 stichtingen werkzaam op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid 

 

Dochtervennootschappen 

In verband met de ontwikkeling van vastgoedprojecten houdt Stichting De Seyster Veste 100% 

van de aandelen in haar dochtervennootschap Seyster Veste Vastgoed BV. Binnen Seyster Veste 

Vastgoed BV hebben in 2015 geen bijzondere bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden. De jaarrekening 

van Seyster Veste Vastgoed BV is geconsolideerd met die van Stichting De Seyster Veste. De 
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omzet is nihil. Het resultaat van Seyster Veste Vastgoed BV in 2015 is batig € 20.300 (2014 batig € 

19.400) en betreft voornamelijk rentebaten. Het eigen vermogen per 31 december 2014 is  

€ 596.000 (31 december 2014 € 576.000). 

Stichting De Seyster Veste heeft, samen met twee andere woningcorporaties, in het najaar van 

2007 Machado BV (gevestigd te Utrecht) opgericht. Doelstelling van Machado BV is het 

exploiteren en in stand houden van monumenten, waaronder het aankopen, verbouwen, verhuren 

en verkopen daarvan. Daartoe is in 2007 in de gemeente Utrecht een monumentaal pand 

aangekocht. In 2009 en 2010 is het pand verbouwd. Seyster Veste heeft inmiddels 50% van de 

aandelen (één van de deelnemers heeft de aandelen overgedragen) en heeft € 450.000 

aandelenkapitaal gestort. De aandeelhouders verstrekken naast aandelenkapitaal ook leningen, 

waarmee de bedrijfsactiviteiten van Machado BV worden gefinancierd. 

Het belang in de vennootschap is gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De vennootschap 

had in 2015 een omzet van € 92.000 (2014 € 96.000). Het resultaat van Machado BV was in 2015 

€ 18.400 (2014 -/- € 56.800). In 2015 heeft op basis van een taxatie van het pand een 

afwaardering plaatsgevonden van € 25.000. De netto vermogenswaarde bedraagt per 31 december 

2015 € 868.500 (2014: € 859.000). Machado BV heeft ultimo 2015 een kortlopende schuld   

€ 76.000 (2014 € 76.000) bij Stichting De Seyster Veste. De risicobeheersing binnen de BV is een 

aangelegenheid van het bestuur van de BV. De directeur van Stichting De Seyster Veste is een van 

de bestuurders van de BV. 

 

Overige deelnemingen 

Deze betreffen Stichting BSW en WoningNet NV. 

In de Stichting BSW wordt voor 100% deelgenomen. BSW exploiteert het voormalige 

kantoorpand van de rechtsvoorganger van Seyster Veste. Het belang in de Stichting is 

gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. De waarde op 31 december 2015 is € 362.000  

(31 december 2014 € 349.000). 

Seyster Veste is aandeelhouder van WoningNet NV. WoningNet NV verzorgt de inschrijving, 

administratie en andere faciliteiten met betrekking tot de woonruimteverdeling. De aandelen zijn 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en zijn € 36.000 waard. 

 

Buitenlandse instellingen 

Seyster Veste investeerde geen middelen in 2015 als financiële ondersteuning in buitenlandse 

instellingen. 

 

Samenwerkingsverbanden 

Samenwerkingsverbanden in het kader van projectontwikkeling 

Mede met het oog op de beperking van risico’s zoekt Seyster Veste voor het ontwikkelen van 

projecten samenwerking met andere woningcorporaties en marktpartijen. Voor de ontwikkeling en 

de realisatie van het project Dolderse Duinen in Den Dolder hebben Seyster Veste, De Kombinatie 

en Era Contour de VOF Zeicon opgericht. In dit project heeft het samenwerkingsverband 47 

huurwoningen, die Seyster Veste in exploitatie heeft en 88 koopwoningen gerealiseerd. Het project 

is in november 2010 opgeleverd. Ultimo 2012 zijn alle woningen verkocht. Seyster Veste is, naast 

een preferent deel, voor 1/3 deel gerechtigd in het resultaat van het project. Met het batig 

resultaat is het onrendabele deel van de investering in de huurwoningen teruggebracht.  
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De VOF is in de jaarrekening van Seyster Veste gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, te 

weten per 31 december 2015 € 26.000 (31 december 2014 € 25.000). Het resultaat in 2015 was 

nihil. (2014 € 6.000). De VOF had in 2015 geen omzet (in 2014 € 6.000). De risicobeheersing 

binnen de VOF is een aangelegenheid van het bestuur van de VOF. De directeur van Stichting De 

Seyster Veste is één van de bestuurders van de VOF. 

Seyster Veste en Gemeente Zeist zijn in 2010 met elkaar een realisatieovereenkomst aangegaan 

voor de herontwikkeling van de wijk Kerckebosch. Voor de grondexploitatie is een 

Wijkontwikkelingsmaatschappij BV (WOM BV) opgericht waarin Seyster Veste en Gemeente 

Zeist elk 50% aandeel hebben. In 2015 is de grondexploitatie en de realisatieovereenkomst 

geactualiseerd. Seyster Veste neemt de opstalexploitatie voor wat betreft de sociale huurwoningen 

voor haar rekening en risico. De opstalexploitatie van nieuwbouw koopwoningen en dure 

huurwoningen wordt door de WOM aan commerciële ontwikkelaars uitbesteed. 

De WOM BV is in de jaarrekening van Seyster Veste gewaardeerd tegen de netto 

vermogenswaarde, te weten per 31 december 2015 € 9.000 (31 december 2014 € 9.000). Alle 

uitgaven van de WOM BV zijn toerekenbaar aan de grondexploitatie. Ten tijde van het opmaken 

van dit jaarverslag was het definitieve jaarverslag 2015 van de WOM nog niet ontvangen. 

Eind 2015 is de lening met een hoofdsom € 2.300.000 afgelost door de WOM. Seyster Veste heeft 

eind 2015 een vordering op de WOM van € 2.704.000 zijnde de levering van kavels met de slopen 

woningen aan de Prinses Irenelaan. Deze levering heeft in 2015 is plaatsgevonden met een 

uitgestelde betaling tot uiterlijk medio 2019/2020. 

De risicobeheersing binnen de WOM BV is een aangelegenheid van de directie van de WOM BV. De 

organisatie wordt geleid door de project- en tevens statutair directeur die verantwoordelijk is voor 

het uitvoeren van plannen en besluiten. 

Naast deze formele samenwerkingsverbanden werkt Seyster Veste in andere projecten nog samen 

met diverse andere partijen, zoals met zorginstellingen Abrona, Kwintes, Reinaerde en Altrecht in 

het kader van de huisvesting van cliënten van deze instellingen. 

Samenwerkingsverbanden in het kader van de huisvesting van bijzondere doelgroepen 

Voor de huisvesting van studenten hebben woningcorporaties in de regio Utrecht CV Uithof III, 

gevestigd te Utrecht, opgericht. Seyster Veste is één van de commanditaire vennoten en 

participeert met € 650.000 kapitaal (3% belang) in de CV. De CV realiseerde in De Uithof 

studentenflat ‘Casa Confetti’, waarin bijna 400 studenten kunnen wonen in kamers of zelfstandige 

woningen. De studentenflat is eind 2008 opgeleverd, waarna de verhuur is begonnen. Het belang 

in de CV is in de jaarrekening van Seyster Veste gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. 

De omzet van de CV was in 2015 € 1.895.000 (2014 € 1.842.000). Het jaarresultaat in 2015 is -/- 

€ 1.105.000 (2014 -/- € 1.574.000). De waarde van de participatie is ultimo 2015 € 650.000 

(2014 € 650.000). De boekwaarde van de onroerende zaak in exploitatie is € 15.834.000. In 2015 

waren er tussen de CV en Stichting De Seyster Veste geen geldstromen. Ten tijde van het 

opmaken van dit jaarverslag was het definitieve jaarverslag 2015 van de CV nog niet van de 

beherende vennoot ontvangen. De risicobeheersing binnen de CV is een aangelegenheid van de 

beherende vennoot van de CV. 

Naast de participaties in de hiervoor vermelde CV’s, heeft Seyster Veste voor zorginstelling Altrecht 

aan de Keistraat in Utrecht een aantal panden gekocht en verbouwd. Seyster Veste verhuurt deze 

panden aan Altrecht, die daarin onderdak biedt aan dak- en thuislozen. Op deze wijze levert 

Seyster Veste een bijdrage aan het oplossen van de dak- en thuislozenproblematiek in de regio 

Utrecht. 
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8 Een organisatie in beweging 

 

In 2013 en 2014 bespaarden we flink op onze bedrijfskosten. Dat had ook consequenties voor het 

aantal FTE’s. In 2015 konden we zeggen dat de situatie genormaliseerd was. Afdelingen en 

medewerkers zijn goed op elkaar ingespeeld en nemen meer verantwoordelijkheid.  

 

Bestuur en directie 

Rob Wassenberg, man, geboren 20 januari 1960 is directeur bestuurder van Seyster Veste.  

De directeur is belast met het besturen van Seyster Veste en is dus onder meer verantwoordelijk 

voor de continuïteit, voor de strategie en voor de realisatie van de doelstellingen. Strategie en de 

doelstellingen zijn vastgelegd in ons Ondernemingsplan. Bij de voorbereiding van het beleid en de 

uitvoering ervan weegt de directeur de belangen van de belanghouders af. Ook de financiering van 

Seyster Veste, de correcte naleving van wet- en regelgeving en het beheersen van de risico’s die 

zijn verbonden aan de activiteiten, horen tot zijn verantwoordelijkheden. De directeur legt 

verantwoording af aan de RvC.  

De directeur nam deel aan diverse bijeenkomsten. Bijvoorbeeld van lokale politieke partijen, 

regionale samenwerkingsverbanden (RWU) en brancheorganisatie Aedes. Hiermee levert hij mede 

een bijdrage aan de ontwikkeling en beeldvorming van Seyster Veste. Rob Wassenberg had in 

2015 geen nevenfuncties. 

De RvC benoemt de directeur en stelt de honorering vast.  

Governance 

We onderschrijven de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties, inclusief het 

bijbehorende integriteitsbeleid. Vanuit dit kader houden we toezicht op het naleven van wet- en 

regelgeving. In 2015 namen we afscheid van één medewerker op verdenking van 

belangenverstrengeling. 

We hebben een onafhankelijke vertrouwenspersoon; daar is in 2015 geen beroep op gedaan.  

In het kader van integriteit werken we ook met een bestuurlijk vastgesteld 

aanbestedingsreglement bij nieuwbouw, bestaande bouw en bij grote onderhoudswerkzaamheden. 

Onze inkoopvoorwaarden zijn te vinden op onze website. In onze statuten zijn de algemene regels 

vastgesteld over investeringsbeslissingen en vastgoedtransacties en de manier waarop de Raad 

van Commissarissen (RvC) daarbij wordt betrokken. Deze zijn gespecificeerd in werkafspraken 

tussen RvC en bestuurder. We hebben beleid vastgesteld om ook een integere gang van zaken te 

waarborgen bij woningtoewijzing, onrechtmatige bewoning, onderverhuur en gebruik van 

woningen. Van ons mag immers verwacht worden dat we in alle facetten van ons werk integer 

optreden.  

 

Ondernemingsraad 

Eind 2015 bestond de OR uit: 

 Kirsti Hammer (voorzitter) 

 Ellen Bogaerts (secretaris) 

 Henriëtte Hol 

 Niels Mutsaers 
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Het voornemen om te fuseren betekende voor de OR een nieuwe rol die veel werk met zich mee 

bracht. De OR heeft op diverse onderdelen die de fusie aangaan adviesrecht en in sommige 

gevallen ook instemmingsrecht. Zij trokken een onafhankelijke adviseur aan om hun hierbij te 

helpen. Ook traden zij in contact met de Vakbonden en werkten ze samen met de OR van de 

Kombinatie. Daarnaast voerde de OR uitgebreid overleg over het fusie voornemen met de directie 

en de achterban. Natuurlijk hadden de ‘normale’ onderwerpen, zoals bespreken Jaarverslag en 

Arbo regelingen ook de aandacht van de OR.  

 

Arbobeleid 

Eind 2014 werd er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Begin 2015 waren de 

resultaten bekend en werden ze besproken met de medewerkers. Over de hele lijn zijn 

medewerkers meer tevreden dan twee jaar eerder. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten. 

Medewerkers gaven bijvoorbeeld aan dat een complimentje al veel verschil kan maken.  

 

Personeelsbeleid 

In ons personeelshandboek staat een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Medewerkers 

kunnen gebruik maken van een (onafhankelijke) vertrouwenspersoon om melding te maken van 

psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten en/of discriminatie). In 2015 heeft 

niemand hiervan gebruik gemaakt. 

Er is binnen Seyster Veste een actieve personeelsvereniging die regelmatig uitjes organiseert. Zo 

tref je elkaar eens op informele manier wat een goede (werk)relatie ten goed komt. 

 

Benchmark woningcorporaties 

In 2014 publiceerde Aedes voor het eerst de Benchmark Woningcorporaties. Seyster Veste scoorde 

niet goed in deze benchmark. Reden hiervoor waren onder andere de hoge bedrijfslasten maar ook 

onze strikte toepassing van de kengetallen. In het peiljaar (2013) maakten we veel kosten voor de 

reorganisatie en investeerden we fors in ICT. In 2015 kwamen we een stuk beter uit de 

benchmark. We scoorden boven gemiddeld op het onderdeel ‘dienstverlening’ en net onder 

gemiddeld op onze bedrijfslasten. Een mooi resultaat, maar we gaan er vanuit dat in de volgende 

benchmark nog verder te verbeteren.  

 

Overzichten personeelsbestand 

Per 31 december 2015 was de formatie als volgt in de organisatie ingevuld (in fte): 

 Directie 

/ staf 

Finance & 

Control 

& ICT 

Wonen Vastgoed-

beheer 

Projectont-

wikkeling 

Verkoop Conciërge Totaal 

Aantal  

 

5,06 8,23 17,12 3,49 3,45 0,78 0,2 38,33 

 

Per 31 december 2015 had Seyster Veste 42 medewerkers in vaste dienst. Daarvan was 47,62% 

vrouw en 52,38% man. Van de vrouwelijke medewerkers werkte 75% % parttime. Van de 

mannelijke collega’s werkte 13,64% in deeltijd. Onder parttimers verstaan we alle medewerkers 

die minder dan 36 uur per week werken. Op de volgende pagina ziet u de verdeling van het aantal 

FTE’s per afdeling.  
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 Mannen Vrouwen Totaal FTE 

mannen 

FTE 

vrouwen 

FTE 

totaal 

Directie en staf 1 5 6 1 4,06 5,06 

FEZ & Control&ICT 5 4 9 5 3,23 8,23 

Wonen 12 7 18 11,17 5,95 17,12 

Vastgoedbeheer 4 0 4 3,49 0 3,49 

Projectontwikkeling 1 3 4 1 2,45 3,45 

Verkoop 0 1 1  0,78 0,78 

Oproep conciërge    0,2  0,2 

Totaal 22 (23) 20 42 21,86 16,47 38,33 

 

In bovenstaand overzicht is een oproepbare conciërge voor 0,2 FTE opgenomen, deze persoon is 

niet als medewerker meegeteld omdat er geen sprake is van een vast dienstverband. In de andere 

overzichten is deze persoon buiten beschouwing gelaten en wordt er alleen uitgegaan van 

medewerkers met een vast dienstverband.  

 

Eén medewerker heeft een gedeelde functie, te weten parttime op Vastgoedbeheer en parttime op 

Wonen. Bij beide afdelingen staat deze persoon genoteerd, in feite is dat dus 1 medewerker teveel.  

 

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bedraagt 48,05 jaar. Uitgesplitst naar geslacht is de 

gemiddelde leeftijd van de mannen 50,18 jaar en van de vrouwen 45,70 jaar. 

 

 

 <25 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55> 

Mannen 0 1 3 10 8 

Vrouwen 1 0 6 10 3 

 

De gemiddelde diensttijd bedraagt 9,79 jaar. Bij de mannen bedraagt het gemiddeld aantal 

dienstjaren 9,77 en bij de vrouwen 9,80 jaar. 

 

In-en uitstroom 

In november namen we afscheid van een medewerker verkoop omdat zij een andere baan heeft 

geaccepteerd. Zij werd niet vervangen, maar de arbeidsovereenkomst met de andere medewerker 

Verkoop werd uitgebreid met 0,11 FTE. Van het hoofd Vastgoed namen we afscheid, hij werd niet 

vervangen (collega’s kregen wel een uitbreiding van uren). 

 

Stagiaires 

In 2015 startten vier mensen met een stage bij Seyster Veste. Eén studente van de Hogeschool 

Utrecht, studierichting Sociaal Juridische Dienstverlening, begon op de afdeling Wonen. Begin 2015 

werd een stage ingevuld op de afdeling Vastgoedbeheer. Deze stage had als doel de 

arbeidsmarktpositie van deze stagiair te verbeteren. Een studente van Hogeschool INHolland, 

studierichting Bouwmanagement & vastgoed, liep vier maanden stage bij afdeling Wonen. En een 

student van ROC Midden Nederland (MBO Bouwkunde) liep zijn stage bij de afdeling Vastgoed. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg over de periode 01-09-2015 tot en met 31-12-2015 2,87 %.  

 

In de eerste vier maanden van 2015 maakten 3 medewerkers gebruik van hun recht op 

ouderschapsverlof. 
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Ziekteverzuimpercentage     Ziekmeldingsfrequentie      Aantal ziektegevallen 

1e kwartaal 2015 3,15    1,74    26                                    

2e kwartaal 2015 0,99    0,40    7 

3e kwartaal 2015  2,87    1,48    21 

 

Het ziekteverzuimpercentage is tot en met eind april landelijk altijd hoger dan in de andere 

periodes. Dit is een bekend verschijnsel omdat in het begin van het jaar verkoudheden en griep de 

kop op steken.  
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9 Financiële continuïteit, beleid en beheer 

 

Algemeen 

 

Het financieel beleid en beheer van Stichting De Seyster Veste is gericht op het waarborgen van 

het voortbestaan. Voldoen aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en transport autoriteit 

woningcorporaties (ILT Aw) voorheen ‘A’ status en de  borgbaarheidsverklaring van het WSW is het 

doel. De tijdelijk overtollige middelen van de stichting worden ingezet voor de volkshuisvesting.  

 

 

Resultaat over 2015 

 

Het resultaat na belastingen over 2015 is € 10.021.000 (2014: positief € 4.451.000). In de 

begroting 2015 was een resultaat voorzien van € 5.783.000. Het resultaat is als volgt 

gespecificeerd (bedragen x € 1.000): 

 

       2015  2015   2014 

       realisatie begroting realisatie 

Som bedrijfsopbrengsten    38.206  34.068  37.084 

Som bedrijfslasten     24.912  24.006  28.235 

Bedrijfsresultaat     13.294  10.062    8.849 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed      108           2  - 1.760 

Saldo financiële baten en lasten   - 3.737  - 4.311  - 3.792  

Resultaat deelnemingen             9          30         10 

Belastingen           347                     0     1.144 

Resultaat na belastingen    10.021    5.783             4.451 

 

 

De verschillen tussen realisatie 2015,  begroting 2015  en realisatie 2014 worden hieronder per 

post nader toegelicht. 

 

 

Huren en erfpacht 

 

De huuropbrengsten zijn in 2015 € 635.000 hoger dan in 2014. Dit wordt voornamelijk verklaard 

door oplevering nieuwbouw- en renovatieprojecten, hogere huuropbrengsten ten gevolge van 

jaarlijkse huurverhoging, huurharmonisatie, aankopen en wordt verlaagd door verkochte woningen. 

Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de huuropbrengsten € 438.000 lager veroorzaakt door 

hogere leegstand, meer verkopen en een lagere gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2015 dan 

was begroot. 

 

 

Opbrengsten servicecontracten 

 

De opbrengsten servicecontracten zijn in 2015 € 203.000 hoger ten opzichte van 2014. De 

opbrengsten servicecontracten zijn inclusief het te verrekenen bedrag met de huurders.  

 

 

Resultaat verkoop bestaand bezit 

 

In 2015 zijn in totaal 44 woningen uit bestaand bezit verkocht, tegen 40 in 2014. In de begroting 

2014 is rekening gehouden met de verkoop van in totaal 24 woningen uit bestaand bezit. In de 
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jaarrekening 2015 is bij verkoopresultaat het resultaat verantwoord van 38 woningen die tegen 

taxatiewaarde of met een korting van 10% hierop zijn verkocht. Het resultaat van deze verkochte 

woningen bedraagt in 2015 € 8.469.000 (2014: € 5.975.000). 

 

Het resultaat op de 6 verkochte woningen met ‘Koopgarant’ wordt rechtstreeks verantwoord in het 

eigen vermogen en bedraagt in 2015 € 674.000 (2014: € 1.174.000). 

 

 

Resultaat verkoop nieuwbouw 

 

In 2015 zijn nog eindafrekeningen verantwoord voor de in vorige boekjaren verkochte woningen 

van het project ’t Hof en Kerckebosch Fase I van totaal € 21.000. In 2015 is de MFA in 

Kerckebosch opgeleverd, waar naast de 42 (huur) zorgeenheden ook bedrijfsruimte en een 

sportzaal is gerealiseerd. Deze zijn verkocht met een projectresultaat van € 8.000. 

 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 

 

Dit betreft personeelskosten en kosten werkorganisatie die aan projecten zijn toegerekend. In 

2015 is dit  € 681.000 lager dan in 2014. Ten opzichte van de begroting 2015 is het € 584.000 

hoger. Vanaf 2014 wordt een verhoging van toe te rekenen kosten aan projecten toegepast. 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

 

De overige bedrijfsopbrengsten in de jaarrekening 2015 zijn € 229.000 lager ten opzichte van 

2014. Verhuisbewegingen in Kerckebosch in 2014 hebben toen geleid tot hogere opbrengsten. De 

overige bedrijfsopbrengsten in 2015 zijn € 29.000 hoger dan begroot. 

 

 

Afschrijvingen 

 

De afschrijvingen in de jaarrekening 2015 zijn € 445.000 hoger ten opzichte van 2014. Dit komt 

voornamelijk door de opgeleverde nieuwbouw en renovatieprojecten en terugnemingen van in het 

verleden afgewaardeerde posten. De afschrijvingen in 2015 zijn € 100.000 hoger dan begroot. 

 

 

Overige waardeveranderingen 

 

De overige waardeveranderingen in de jaarrekening 2015 zijn per saldo € 2.489.000 lager ten 

opzichte van 2014. De overige waardeveranderingen in 2015 zijn € 1.750.000 hoger dan begroot. 

 

 

       2015  2015   2014 

       realisatie begroting realisatie 

waardeverandering activa in exploitatie  -1.556         0  -3.706 

onrendabele investeringen huurwoningen   4.791  1.628   9.249 

verkochte woningen onder voorwaarden      167         0     324 

totaal       3.402  1.628  5.867 

 

 

In de jaarrekening 2015 is ten gevolge van het toepassen van de minimumwaarderingsregel op 

bestaand sociaal bezit € 1.556.000 aan eerdere afwaarderingen teruggenomen.  

Voor sociaal bezit is de afwaardering verantwoord onder de post ‘overige waardeveranderingen 

materiële vaste activa en vastgoedportefeuille’. Voor commercieel bezit is de afwaardering 
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verantwoord onder de post ‘niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Voor 

2015 was afwaardering of terugname van eerdere afwaardering voor commercieel bezit nihil. 

 

De onrendabele investeringen in huurwoningen in 2015 betreffen voorzieningen voor projecten met 

huurwoningen in de fase van planontwikkeling. Dit betreft voorziening onrendabele top voor de 

projecten Kerckebosch 2 (aanvulling); Kerckebosch Fase 3;  Montessoriflat. In de begroting was de 

verwachting dat het besluit Kerckebosche Fase 3 in 2016  genomen zou worden. 

 

De beëindigde projecten zijn projecten in ontwikkeling die Seyster Veste niet meer in uitvoering 

neemt. Jaarlijks worden de verwachte opbrengsten van het afstoten van deze projecten zo goed 

mogelijk ingeschat. Indien de verwachte opbrengsten lager zijn dan de boekwaarde, dan wordt de 

boekwaarde afgewaardeerd tot de verwachte opbrengsten. Jaarlijks worden de verwachte 

opbrengsten zo goed mogelijk ingeschat. Indien de verwachte opbrengsten lager zijn dan de 

boekwaarde, wordt de boekwaarde afgewaardeerd tot de verwachte opbrengsten. De gemaakte 

kosten en waardeverandering voor het afstoten van deze projecten zijn in 2015 voorzien voor         

€ 420.000. Voor ondermeer het in 2015 opgeleverde project Gerodorp is een terugname geweest 

van in het verleden genomen te hoge afwaardering. 

 

De waardeverandering van de verkochte woningen onder voorwaarden betreft de aanpassing van 

de terugkoopverplichting ten gevolge van wijzigingen in de marktwaarde.  

 

 

Lonen en salarissen inclusief sociale- en pensioenlasten 

 

De lonen en salarissen inclusief sociale en pensioenlasten zijn in de jaarrekening 2015 € 503.000 

lager dan in de jaarrekening 2014. Dit heeft voornamelijk te maken met minder fte. Ten opzichte 

van de begroting 2015 zijn de lonen en salarissen inclusief sociale- en pensioenlasten € 225.000 

lager. Dit heeft te maken met vertrokken personeelsleden. 

 

 

Onderhoudslasten 

 

De onderhoudslasten zijn in de jaarrekening 2015 € 342.000 lager dan in de jaarrekening 2014. 

Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de onderhoudslasten € 790.000 lager. Dit wordt 

voornamelijk verklaard door lagere kosten dagelijks-, mutatie- en contract onderhoud van totaal € 

409.000 en het niet benutten van het totale budget voor planmatig onderhoud. Daarnaast zijn de 

bijdrage onderhoud aan de VvE’s lager uitgevallen dan begroot.  

 

 

Leefbaarheid 

 

De kosten leefbaarheid zijn in de jaarrekening 2015 € 4.000 hoger dan in de jaarrekening 2014. 

Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de kosten leefbaarheid € 47.000 hoger. 

 

 

Lasten servicecontracten 

 

De lasten servicecontracten zijn in de jaarrekening 2015 € 521.000 hoger ten opzichte van de 

jaarrekening 2014. Deze lasten worden met de opbrengsten servicecontracten verrekend met de 

huurders met uitzondering van een betaalde naheffing energiebelasting over voorgaande jaren. 
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Overige bedrijfslasten 

 

De overige bedrijfslasten in de jaarrekening 2015 zijn € 983.000 lager ten opzichte van de 

jaarrekening 2014. Dit wordt voornamelijk verklaard door lagere kosten werkorganisatie en lagere 

heffingen. De overige bedrijfslasten in de jaarrekening 2015 zijn € 683.000 lager dan begroot. Dit 

wordt voornamelijk verklaard door lagere kosten werkorganisatie en exploitatie woningen en 

minder betaalde heffingen dan begroot.  

 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

Dit betreft waardeverandering van de verkochte woningen onder voorwaarden en 

waardeveranderingen in commercieel bezit in exploitatie.  

De eerste waardeverandering bij verkoop onder voorwaarden wordt rechtstreeks in het eigen 

vermogen verwerkt. De volgende jaarlijkse waardeveranderingen worden via de winst- en 

verliesrekening verantwoord. In de jaarrekening 2015 is de waardeverandering van verkochte 

woningen onder voorwaarden € 49.000 lager dan in 2014. In 2014 is op commercieel bezit in 

exploitatie € 1.917.000 afgewaardeerd. In 2015 is dit nihil. 

 

 

Financiële baten en lasten 

 

Het saldo financiële baten en lasten in de jaarrekening 2015 is € 55.000 lager ten opzichte van de 

jaarrekening 2014. Het saldo financiële baten en lasten in de jaarrekening 2015 is € 71.000 lager 

dan begroot. Dit komt voornamelijk door lagere rentebaten deels gecompenseerd door lagere 

rentelasten dan begroot.  

 

 

Resultaat deelnemingen 

 

Het resultaat deelnemingen is in de jaarrekening 2015 € 1.000 lager dan in 2014. Het resultaat 

deelnemingen is in de jaarrekening 2015 € 21.000 lager dan begroot.  

 

 

Vennootschapsbelasting 

 

In de jaarrekening 2015 is de vennootschapsbelastingbaat € 797.000 lager ten opzichte van de 

jaarrekening 2014. In 2014 is opgenomen de verrekening van de vennootschapsbelasting over 

2013. Daarnaast is in 2014 een actieve belastinglatentie gevormd vanwege het ontstane 

verrekenbaar fiscaal verlies.  In de begroting is een bedrag van nihil opgenomen. 

 

 

Financiële positie 

 

De financiële positie van Stichting De Seyster Veste kan worden beoordeeld aan de hand van een 

aantal kengetallen: 

 

 

Weerstandsvermogen 

 

Het weerstandsvermogen is het vermogen van Seyster Veste om ook in ongunstige tijden de 

activiteiten te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de verhouding 

eigen vermogen tot totaal vermogen. De keuze van de waarderingsgrondslag heeft invloed op de 

omvang van het weerstandsvermogen. De jaarrekening van Seyster Veste is opgesteld op basis 
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van waardering tegen historische kostprijs. Daarbij zijn de onroerende zaken in exploitatie 

gewaardeerd op € 154,4 miljoen (2014: € 137,4 miljoen). Bij waardering tegen de actuele waarde 

(bedrijfswaarde) is de overwaarde ten opzichte van de boekwaarde € 46,8 miljoen (2014: € 42,8 

miljoen).  

 

 

Seyster Veste berekent het weerstandsvermogen op basis van de actuele waarde (bedrijfswaarde): 

 

 

Weerstandsvermogen ultimo 

  2015 2014 

eigen vermogen volgens de jaarrekening  52.815 42.078 

overwaarde   46.772 42.703 

aangepast eigen vermogen / weerstandsvermogen   99.587 84.781 

 

balanstotaal volgens de jaarrekening  192.571 187.996 

overwaarde   46.772  42.703 

 

aangepast balanstotaal  239.343 230.699 

 

weerstandsvermogen in % van het aangepast balanstotaal  42% 37% 

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport autoriteit woningcorporaties (ILT Aw) berekent het 

weerstandsvermogen, door ILT Aw aangeduid als volkshuisvestelijk vermogen, op basis van een 

nadere waardering van alle balansposten. Daarbij wordt de waardering voor alle corporaties 

uniform gemaakt. Het ILT Aw corrigeert de bedrijfswaarde met onder meer de verkopen, 

stijgingsparameters en restwaarde. Op basis van de door ILT Aw aangepaste balansposten bedroeg 

ons volkshuisvestelijk vermogen ultimo 2014 € 83 miljoen, zijnde 38% van het balanstotaal.  

 

 

Liquiditeitspositie 

 

De quick ratio geeft de verhouding aan tussen enerzijds het totaal van de vorderingen op korte 

termijn en de liquide middelen en anderzijds de kortlopende schulden. De binnen een jaar 

aflosbare termijnen van de langlopende schulden worden beschouwd als een kortlopende schuld. 

De aflossing voor 2016 is circa € 11,1 miljoen. De ontwikkeling van de liquiditeit is als volgt 

(bedragen x € 1.000): 

 

 

Liquiditeit (x € 1.000,=) 

  2015 2014 

totaal vorderingen  3.861 3.078 

liquide middelen  12.223 5.681 

  16.084 8.759 

kortlopende schulden  16.287 11.650 

 

saldo  -/- 203 -/- 2.891 

 

quick ratio  0,99 0,75 

 

De stijging van de quick ratio ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door hogere kortlopende 

schulden vanwege lagere kortlopende aflossingsverplichtingen. Door hogere kortlopende 

vorderingen en hogere liquide middelen saldo stijgt per saldo de quick ratio. 
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Seyster Veste kan beschikken over een rekening courant krediet bij de huisbankier van € 4,5 

miljoen. Seyster Veste heeft voldoende borgingsruimte bij het WSW, waardoor de toegang tot de 

kapitaalmarkt verzekerd is en (door het WSW geborgde) langlopende geldleningen kunnen worden 

opgenomen. De liquiditeitsratio is een momentopname. Uit de analyse blijkt dat Seyster Veste 

goed in staat is om aan de directe betalingsverplichtingen te voldoen.  

 

 

Loan to value 

 

Loan to value geeft de hoeveelheid vreemd vermogen ten opzichte van de waarde van de 

onroerend goed portefeuille weer. De onroerend goed portefeuille wordt hierbij gewaardeerd tegen 

de actuele waarde (= bedrijfswaarde).  

 

Loan to value 

  2015 2014 

boekwaarde onroerend goed portefeuille  154.428 137.439 

overwaarde  46.772 42.703 

 

actuele waarde portefeuille (value)  201.200 180.142 

 

schuldrestant leningportefeuille (loan)  120.229 124.204 

 

loan to value  60% 69% 

 

 

Interest dekkingsratio 

 

De interest dekkingsratio geeft aan hoe vaak uit de operationele kasstromen de rente uitgaven 

betaald kunnen worden. 

 

Interest dekkingsratio  

  2015 2014 

kasstroom uit operationele activiteiten 

voor rente ontvangsten en rente uitgaven  14.790 12.978 

 

rente uitgaven  4.706 4.970 

 

interest dekkingsratio  3,1 2,6 

 

 

De kasstroom uit operationele activiteiten voor rente ontvangsten en rente uitgaven is in 2015 

hoger en de betaalde rente is lager. Dat leidt tot een hoger interest dekkingsratio. 
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Treasury 

 

Het fundament van treasury is het treasurystatuut dat plaats, inrichting, doelstellingen, taken en 

verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie beschrijft. Het treasurystatuut is in 2015 herijkt en 

vastgesteld en heeft een meerjarige werking. Daarnaast is er het treasuryjaarplan dat de 

treasurydoelstellingen voor de tijdsduur van een begrotingsjaar beschrijft en elk jaar opnieuw 

wordt opgesteld. Seyster Veste heeft een treasurycommissie ingesteld, die adviseert over het te 

volgen treasurybeleid en marktomstandigheden volgt. Een alert financieringsbeleid dat bewust 

inspeelt op renteveranderingen en -verwachting kan een goede bijdrage leveren aan het 

rendement. De treasurycommissie bestaat uit functionarissen van Seyster Veste en een extern 

adviseur en komt minimaal driemaal per jaar bijeen. Het treasurybeleid van Seyster Veste is 

terughoudend in het inzetten van rente-instrumenten en sluit speculatierisico’s uit. Het beleid is 

met name gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit.  

 

Om het renterisico van toekomstige financieringsbehoefte ten gevolge van investeringsplannen 

deels te beperken, heeft Seyster Veste in 2008 bij de ABNAMRO een drietal rentederivaten voor 

een totaal bedrag van € 15 miljoen aangetrokken. Eén derivaat is eind 2010 ingegaan, twee 

derivaten begin 2011. De vaste rente van de derivaten ligt tussen 4,950% en 4,999%. De 

looptijden zijn tot 2019, 2022 en 2024. De derivaten zijn volledig gedekt door roll-over leningen 

met dezelfde rentevaste looptijden en conversiemomenten. Ultimo 2015 hebben de derivaten een 

marktwaarde van € 4.421.000 negatief. Contractueel heeft Seyster Veste geen verplichting 

gedurende de looptijd om van de derivaten negatieve marktwaarden met de bank te verrekenen. 

Gelet op de bepalingen in de overeenkomsten is Seyster Veste niet verplicht een liquiditeitsbuffer 

aan te houden. 

 

Seyster Veste heeft geen beleggingen in de vorm van aandelen of obligaties. De liquiditeitspositie 

wordt actief gemanaged. Met de huisbankier zijn afspraken gemaakt over de rentevergoeding van 

in de rekening-courant tijdelijk overtollige liquide middelen en de renteniveaus op spaarrekeningen 

waarop tijdelijk overtollige middelen worden geparkeerd. In verband met de kredietcrisis is in het 

najaar van 2008 besloten dat Seyster Veste uitsluitend tegoeden aanhoudt bij grote Nederlandse 

bankinstellingen die als ‘veilig’ beschouwd mogen worden. Seyster Veste beschikt zoals gemeld in 

de paragraaf ‘liquiditeitspositie’ over een kredietfaciliteit bij de huisbankier van € 4,5 miljoen.  

 

 

Investeringen 

 

In 2015 is € 12,1 miljoen geïnvesteerd in projecten in ontwikkeling. Dit betreft kosten voor 

nieuwbouw van huur- en koopwoningen, renovatie en kosten voor het beëindigen van projecten. Er 

is voor € 4,3 miljoen aan kooptermijnen gedeclareerd en vergoeding voor beëindigde projecten 

ontvangen. 

 

Het totaal van de investeringen in onroerende en roerende zaken in exploitatie in 2015 was € 

330.000. De investeringen betreffen aankopen van appartementen in Park Boswijk en 1 op de 

Montessoriflat € 242.000 en € 88.000 individuele woningverbeteringen.  

 

De investeringen in activa ten dienste van de bedrijfsvoering zijn € 49.000 en betreffen 

investeringen in het kantoor aan de Zeisteroever (€ 20.000) en ICT (€ 29.000). Daarnaast is één 

vervoersmiddel verkocht (boekwaarde € 20.000). 

 

Risico’s en risicomanagement 

Strategische risico’s 

Seyster Veste heeft onder meer tot doelstelling te voldoen aan de eisen van het CFV / Aw voorheen 
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‘A’ status en de  borgbaarheidsverklaring van het WSW. Politieke besluitvorming, veranderingen in 

wet- en regelgeving, de ontwikkeling van de economie (inflatie en rente), demografische 

ontwikkelingen en veranderende wensen van klanten zijn externe factoren die het werkgebied en 

de financiële ontwikkeling van corporaties beïnvloeden.  

Strategische keuzes om die invloed desgewenst te beperken, brengen de nodige risico’s met zich 

mee. Dat geldt vooral voor keuzes in het voorraadbeleid en het financiële beleid.  

Het herijken van het voorraadbeleid gebeurt periodiek met als doel dat de woningvoorraad blijft 

aansluiten bij de wensen van (potentiële) klanten. Aspecten van het voorraadbeleid zijn aankoop 

en nieuwbouw, kwaliteit van het vastgoed, prijs-/huurbeleid en verkoopbeleid. Ook demografische 

ontwikkelingen spelen een rol. In verband daarmee zijn alle sterke en zwakke aspecten van de 

bestaande woningvoorraad en alle kansen en bedreigingen in de werkomgeving van Seyster Veste 

geïnventariseerd. Het strategisch voorraadbeleid is in 2014 geactualiseerd en vastgesteld.  

Seyster Veste heeft de effecten van de hierboven genoemde externe factoren verwerkt in de 

meerjarenbegroting. Door te werken met meerdere scenario’s, het adequaat volgen van de 

relevante ontwikkelingen en deze tijdig door te vertalen in (aanvullende) beleidsmaatregelen, wil 

Seyster Veste strategische risico’s zoveel mogelijk beperken.  

Operationele risico’s 

Operationele risico’s betreffen risico’s uit de dagelijkse transacties en gebeurtenissen. Te denken 

valt aan het verhuurrisico, debiteurenrisico, ongunstige ontwikkeling van kosten, juridische en 

fiscale risico’s, calamiteitenrisico’s, het risico van storingen in de automatiseringsorganisatie en 

risico’s bij investeringen. 

Verhuurrisico 

De vraag naar betaalbare huurwoningen is in dit werkgebied zo groot dat op korte termijn 

nauwelijks verhuurrisico van enige omvang bestaat. Omdat in één specifiek complex wel 

substantiële leegstand heerst, zoekt Seyster Veste samen met partners naar maatregelen om de 

verhuurbaarheid op korte termijn te verbeteren en verkent zij de toekomstmogelijkheden voor de 

lange termijn. Een adequaat strategisch voorraadbeleid is voor alle andere complexen van belang. 

Dit beleid is in 2015 geactualiseerd en geïmplementeerd. 

Debiteurenrisico 

De beheersing van het debiteurenrisico past binnen de bredere doelstelling van Seyster Veste. Doel 

van het debiteuren-/invorderingsbeleid is om het ontstaan van huurachterstanden, mede in het 

belang van de huurders, zo veel mogelijk te voorkomen. Duidelijke administratief organisatorische 

maatregelen signaleren tijdig wanneer huurachterstanden ontstaan, waarna adequate 

invorderingsmaatregelen plaatsvinden. Desondanks is niet uit te sluiten dat de corporatie enig 

verlies op de debiteurenvordering moet nemen.  

Ongunstige ontwikkeling van kosten 

Seyster Veste hanteert diverse organisatorische maatregelen om de kosten te beheersen. Ieder 

jaar worden bij het vaststellen van de begroting investerings- en exploitatiebudgetten (in termen 

van te leveren prestaties en te besteden middelen) vastgesteld, waarbinnen het management mag 

handelen. In aanvulling daarop bestaan nog afzonderlijke goedkeuringsprocedures voor 

bestedingen boven een bepaald bedrag. Minstens zo belangrijk is het bestaan van een 

bedrijfscultuur die aandacht heeft voor efficiënt en effectief werken en kostenbeheersing.  

Juridische en fiscale risico’s 

Beheersing van de risico’s is mogelijk door interne toetsing op de naleving van wet- en regelgeving 

en door het inwinnen van extern advies bij complexe vraagstukken. 
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Calamiteitenrisico’s 

Seyster Veste heeft haar woningbezit verzekerd tegen herbouwwaarde voor brand-, vliegtuig- en 

stormschade. De verzekeraars hebben een garantie afgegeven tegen onderverzekering. Ook is een 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

 

Risico’s automatiseringsorganisatie 

Deze risico’s betreffen het waarborgen van de continue beschikbaarheid en de beveiliging van de 

informatiesystemen. Continue beschikbaarheid is gewaarborgd omdat Seyster Veste haar totale 

automatiseringsomgeving in een extern datacenter heeft ondergebracht. Het technisch beheer is 

uitbesteed aan een gespecialiseerde dienstverlener. Voorts maakt zij gebruik van adviezen en 

ondersteuning van externe deskundigen.  

Investeringsrisico’s 

Seyster Veste heeft verschillende risico beperkende maatregelen in de projectenportefeuille 

genomen. Deze maatregelen hebben geleid tot het stopzetten van een aantal projecten en het 

sterk beperken van het aandeel nieuwbouw koopwoningen. Samenwerking met partners om risico’s 

te delen, houdt het risico voor Seyster Veste eveneens beperkt. Verder hanteert Seyster Veste een 

gefaseerd besluitvormingsproces op basis van goed onderbouwde investeringsvoorstellen per fase. 

De financiële functie rondom projectontwikkeling, met betrekking tot planning (voorcalculatie), 

registratie en control is ingericht.  

Financiële risico’s  

De financiële risico’s zijn te onderscheiden in het financieringsrisico, het renterisico en het 

liquiditeitsrisico. 

 

Financieringsrisico 

Het woningbezit wordt in belangrijke mate gefinancierd met vreemd vermogen. Voor de continuïteit 

van Seyster Veste is het van belang om voortdurend - tegen aanvaardbare condities - een beroep 

te kunnen doen op de kapitaalmarkt, waarbij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de 

op te nemen leningen waarborgt. Dit stelt eisen aan de (eigen) vermogenspositie en de vrije 

kasstromen van Seyster Veste. Beheersing van dit risico vindt plaats door minimaal twee keer per 

jaar te toetsen of de vermogenspositie en de kasstromen voldoen aan de criteria die het WSW 

stelt. 

 

Renterisico 

Juist omdat het woningbezit in belangrijke mate is gefinancierd met rentedragend vreemd 

vermogen, zijn de financiële resultaten van Seyster Veste in belangrijke mate mede afhankelijk van 

de ontwikkeling van de rente. Om dit risico te beheersen streeft Seyster Veste bij de samenstelling 

van de lening portefeuille naar een evenwichtige spreiding van renteherzieningsdata. Doelstellingen 

staan verwoord in het treasurystatuut en het jaarlijks op te stellen treasuryjaarplan. Beheersing 

van de risico’s vindt ook plaats doordat Seyster Veste een treasurycommissie heeft ingesteld, 

waarin een externe deskundige participeert.  

 

Liquiditeitsrisico 

Seyster Veste moet voldoende liquide zijn om aan de betalingsverplichtingen op korte termijn te 

kunnen voldoen. Gelijktijdig is er het streven om de rentelasten te beperken en in dat verband zo 

weinig mogelijk overtollige liquide middelen aan te houden. Goede aandacht voor het managen van 

de kasstromen beheerst de risico’s. Daarnaast is van belang dat Seyster Veste beschikt over een 

kredietfaciliteit. 

 

Compliancerisico’s  

Compliancerisico’s betreffen het niet of onvoldoende naleven van wet- en regelgeving en het feit 

dat medewerkers niet integer handelen. Seyster Veste beheerst dit risico door medewerkers 

voldoende bewust te maken van wijzigingen in wet- en regelgeving. Verder heeft Seyster Veste 
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verschillende risico beperkende maatregelen genomen (waaronder het vaststellen van 

aanbestedingsregels) en zijn een integriteitscode en klokkenluidersregeling vastgesteld. 

 

Financiële verslagleggingsrisico’s  

Het financiële verslagleggingsrisico heeft betrekking op het niet tijdig, niet juist of niet volledig 

rapporteren van informatie, waardoor het onmogelijk is om tijdig of juiste beslissingen te nemen of 

waardoor derden onjuist worden geïnformeerd. In werkprocessen geïncorporeerde administratief 

organisatorische maatregelen, waaronder interne controlemaatregelen, beperken de risico’s. Deze 

maatregelen liggen schriftelijk vast. 

 

Ontwikkeling kasstromen, financieringsbehoeften en onderscheidt in kernactiviteiten en 

nevenactiviteiten 

Op basis van de begroting 2016 verwachten wij voor 2016 een negatieve kasstroom ontwikkeling 

van € 7.921.000. Ten behoeve van het continueren van de activiteiten verwachten wij dat er geen 

aanvullende financiering benodigd zal zijn. In de begroting 2016 is alleen rekening gehouden met 

kernactiviteiten en niet met nevenactiviteiten. Verder zal in 2016 de scheiding van DAEB en niet 

DAEB activiteiten in gang worden gezet. 

Financiële verwachtingen 

Activiteitenplan 2016-2025: Seyster Veste heeft haar volkshuisvestelijke activiteiten voor de 

komende jaren verwerkt in een meerjarenbegroting. Doelstelling is om voldoende sociale 

huurwoningen te hebben, onderverdeeld in de categorieën kernvoorraad en duur. In de doelstelling 

is ook ingerekend dat het gemiddelde energielabel uit komt op label B. In de komende 5 jaren 

worden ruim 600 woningen in verschillende complexen gerenoveerd, 270 nieuwbouwwoningen 

gerealiseerd; ruim 400 woningen verkocht en ruim 540 gesloopt. 

De meerjarenprognose van Seyster Veste voldoet ruim aan de financiële kengetallen van de 

toezichthouders. Seyster Veste heeft de intentie om per 1 januari 2017 te fuseren met corporatie 

de Kombinatie te Zeist. De eerste financiële doorrekening, gebaseerd op een gezamenlijke 

portefeuillestrategie, geeft een positief beeld te zien afgezet tegen de financiële kengetallen van de 

toezichthouders. 

 

 

 

   10 Geconsolideerde jaarrekening 2015 

(Kengetallen samengesteld op geconsolideerde jaarrekening en gebaseerd op waardering  

historische kostprijs.) 
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Boekjaar 

 
 

 
 
 

2015 

 
 

 
 
 

2014 

 
 
Aantal verhuureenheden 

    

Woningen (ultimo) 4.014 4.010 

Totaal  4.014 4.010 

      

Mutaties in het woningbezit     

Aantal opgeleverd 42 195 

Aantal aangekocht 6 11 

Aantal verkocht -44 -270 

Aantal gesloopt 0 0 

Aantal samengevoegd/ overig 0 0 

Totaal mutaties 4 -64 

      

Kwaliteit exclusief toezicht (per woning, x €1,=)     

Kosten klachtenonderhoud 122  140  

Kosten mutatieonderhoud 75  96  

Kosten contractonderhoud 61  84  

Verhuurbaarheid 205  103 

Sociaal onderhoud 11  10 

Kosten planmatig onderhoud 243  283  

Kosten overig ( o.a. VvE bijdrage) 175  253  

Totaal kosten onderhoud 891  969  

      

Gemiddelde netto huur per woning per maand 569 564 

      

Het verhuren van woningen     

Mutatiegraad in % 8,9 19,2 

Huurachterstand in % (zittende huurders) 1,01 1,07 

      

Financiële continuïteit     

Solvabiliteit 27,43 22,38 

Liquiditeit 1,28 1,44 

Rentabiliteit eigen vermogen 18,97 10,58 

Rentabiliteit totaal vermogen 7,57 5,04 

Interne financiering per woning 39.288  38.671 

      

Balans en winst- en verliesrekening (per vhe, x €1,=)     

Eigen vermogen 13.164  10.410  

Voorzieningen 899  677  

Totaal opbrengsten 9.523  9.175  

Rentelasten 1.137  1.244  

Bedrijfslasten 6.209 6.985  

Jaarresultaat 2.498  1.101  

      

Personeelsbezetting     

Formatieplaatsen ultimo boekjaar 38,33 40,10 
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Activa 

   

2015 

 

2014 

 

Passiva 

   

2015 

 

2014 
Vaste activa 

       

Eigen vermogen 

      
                 
        

Algemene reserve 
   

42.794 
 

37.627 
Materiële vaste activa 

        

Resultaat boekjaar 

   

10.021 

 

4.451 

Sociaal vastgoed in exploitatie 

  

137.375 

 

114.387 

         Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.332 

 

16.447 

     

Totaal 52.815 

 

42.078 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 756 
 

1.173 
         

                 Vastgoedbeleggingen 

        

Voorzieningen 

      Commercieel vastgoed in exploitatie 
 

17.053 
 

23.052 
 

Voorziening onrendabele investeringen 
 

3.574 
 

2.703 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 10.721 

 

10.906 

 

Voorziening voor jubilea uitkeringen 

 

33 

 

34 

Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd 

    

Voorziening voor reorganisatiekosten 

 

0 

 

0 

    voor eigen exploitatie 

  

194 

 

0 

     

Totaal 3.607 

 

2.737 

    
Totaal 168.431 

 
165.965 

         
                 Financiële vaste activa 

               Deelnemingen  
   

903 
 

893 
 

Langlopende schulden 
     Vorderingen op deelnemingen 

  

0 

 

2.300 

         Borgstellingsvergoedingen 

  

33 

 

34 

 

Leningen kredietinstellingen 

  

109.121 

 

120.229 

Overige effecten 

   

686 

 

686 

 

Waarborgsommen 

   

12 

 

406 

Te vorderen BWS-subsidies 
  

0 
 

0 
 

Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 10.729 
 

10.896 
Overige vorderingen 

   

1.623 

 

1.378 

         

    

Totaal 3.245 

 

5.291 

     

Totaal 119.862 

 

131.531 

                 Vlottende activa 

       

Kortlopende schulden 

      
                 Voorraden 

                Vastgoed bestemd voor verkoop 

  

55 

 

408 

         Grondposities en geactiveerde uitgaven 

                voor planontwikkeling 

  

4.756 

 

5.688 

 

Gemeenten 

   

96 

 

25 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 0 

 

0 

 

Schulden aan kredietinstellingen 

  

11.108 

 

4.215 

Overige voorraden 
   

0 
 

0 
 

Onderhanden projecten 
  

0 
 

0 
Voorraad in bewerking 

   

0 

 

0 

 

Belastingen 

   

699 

 

1.285 

    

Totaal 4.811 

 

6.096 

 

Schulden ter zaken van pensioenen 

 

0 

 

49 

         

Schulden aan leveranciers 

  

861 

 

896 

         
Schulden aan deelnemingen 

  
216 

 
191 

         

Overige schulden  

   

529 

 

2.121 

Onderhanden projecten 

  

0 

 

1.885 

 

Overlopende passiva 

   

2.778 

 

2.868 

             

Totaal 16.287 

 

11.650 

Vorderingen 

               Huurdebiteuren 

   

291 

 

321 

         Overige debiteuren 

   

472 

 

434 

         Vorderingen op deelnemingen 
  

2.798 
 

1.671 
         Belastingvorderingen 

   

0 

 

171 

         Premie pensioen 

   

11 

 

0 

         Overige vorderingen 

   

90 

 

220 

         Overlopende activa 
   

199 
 

261 
         

    
Totaal 3.861 

 
3.078 

         
                 Liquide middelen 

   

12.223 

 

5.681 

         
                 

    

Totaal 192.571 

 

187.996 

     

Totaal 192.571 

 

187.996 

Geconsolideerde balans per 31 december 
voor bestemming resultaat; x € 1.000 
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2015 

 
2014 

 Bedrijfsopbrengsten 
       

         Huren en erfpacht 

   

26.414 

 

25.779 

 Opbrengsten servicecontracten 
  

2.179 
 

1.976 
 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

 
8.498 

 
7.304 

 Geactiveerde productie eigen bedrijf 
 

881 
 

1.562 
 Overige bedrijfsopbrengsten 

  

234 

 

463 

 

  
Som bedrijfsopbrengsten 38.206 

 
37.084 

 

         

         Bedrijfslasten 
       

         Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 6.367 
 

5.922 
 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en  

    vastgoedportefeuille 
   

3.402 
 

5.867 
 Lonen en salarissen 

   
2.135 

 
2.490 

 Sociale lasten 
   

328 
 

355 
 Pensioenlasten 

   
339 

 
460 

 Onderhoudslasten 
   

3.575 
 

3.917 
 Leefbaarheid 

   
347 

 
343 

 Lasten servicecontracten 
  

2.355 
 

1.834 
 Overige bedrijfslasten 

   
6.064 

 
7.047 

 

  
Som bedrijfslasten 24.912 

 
28.235 

 

         

   
Bedrijfsresultaat 13.294 

 
8.849 

 

         

         Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 108 
 

-1.760 
 

         

         Financiële baten en lasten 
      

         Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
 

727 
 

1.123 
 Opbrengst financiële vaste activa 

  
98 

 
114 

 Rentelasten en soortgelijke lasten 
  

4.562 
 

5.029 
 

 
Saldo financiële baten en lasten -3.737 

 
-3.792 

 

         

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuit- 

    

 
oefening voor belastingen 9.665 

 
3.297 

 

         Resultaat deelnemingen 

  

9 

 

10 

 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 347 

 

1.144 

 

         

  

Resultaat na belastingen 10.021 

 

4.451 

 

          

  

Geconsolideerde winst - en verliesrekening 
x € 1.000 
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    2015 2014 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

    Exploitatieresultaat voor toegerekende rente 

 

13.294 

 

8.849 

      

 

    

      13.294   8.849 

Aanpassingen voor :         

* Verkoop woningen   -8.498   -7.304 

* Afschrijvingen   6.367   5.922 

* Vrijval voorziening   -401   -131 

* Mutatie voorzieningen   6   13 

* Waardeverminderingen   3.402   5.867 

* Verandering in werkkapitaal         

  - Mutatie voorraden 0   0   

  - Mutatie egalisatierekening 0   0   

  - Mutatie vorderingen 1.018   -64   

  - Mutatie kortlopende schulden -398   -1.573   

      620   -1.637 

            

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:   14.790   11.579 

            

Mutatie financiële vaste activa 2.300   -72   

Ontvangen rente 83   114   

Betaalde rente -4.706   -4.970   

Ontvangen uitkeringen van deelnemingen 98   114   

Betaalde winstbelasting -184   1.471   

      -2.409   -3.343 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   12.381   8.236 

            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten         

Investeringen in materiële vaste activa  -440   -512   

Desinvesteringen materiële vaste activa 9.048   7.104   

Investeringen in projecten in ontwikkeling -15.512   -40.233   

Geactiveerde bouwrente 661   1.038   

Desinvesteringen projecten in ontwikkeling 4.619   3.347   

            

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -1.624   -29.246 

            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten         

            

Ontvangsten uit langlopende schulden 5.000   33.500   

Aflossingen langlopende schulden -9.215   -19.268   

            

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   -4.215   14.232 

            

Toe-/ afname geldmiddelen   6.542   6.778 

G           Geconsolideerd Kasstroomoverzicht    

(           (x € 1.000; indirecte methode)  
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Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling bij de geconsolideerde balans en 

winst- en verliesrekening 

 

Grondslagen algemeen 

De jaarrekening 2015 is gebaseerd op de herziende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 645 

‘Toegelaten Instellingen volkshuisvesting’ (aangepast 2011). 

 

Aanpassing rubricering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in de jaarrekening 

In de nieuwe woningwet is geregeld dat woningen boven de liberalisatiegrens (prijspeil 2015: € 

710,-) geclassificeerd dienen te worden als niet-DAEB. Het gaat hierbij om woningen die bij het 

aangaan van de verhuurovereenkomst al een aanvangshuur hadden die boven de toen geldende 

liberalisatiegrens lag. Indien de initiële huur van de woningen onder deze liberalisatiegrens lag, dan 

dient deze in het kader van de scheiding van DAEB en niet-DAEB gezien en gepresenteerd te 

worden als DAEB.  

In de jaarrekening 2015 is omwille van consistentie met de dVi verantwoording gekozen voor 

toepassing van deze nieuwe indeling. Tot en met de jaarrekening 2014 is de rubricering van 

woningen als DAEB of niet-DAEB bepaald op basis van de huurprijs per balansdatum volgens RJ645 

in plaats van de juridische classificatie op grond van de nieuwe woningwet welke is ingegaan per 1 

juli 2015. Als gevolg van deze rubriceringsaanpassing is de rubricering van 81 woningen 

aangepast. Het resultaat en het eigen vermogen ultimo 2015 wordt niet anders dan wanneer deze 

wijziging niet zou zijn doorgevoerd. De boekwaarde sociaal vastgoed in exploitatie is € 5.672.000,- 

hoger en de boekwaarde van het commercieel vastgoed is € 5.672.000,- lager. Op basis van het 

relatief beperkte belang van deze aanpassing zijn de vergelijkende cijfers in de balans niet 

aangepast.  

 

Vergelijkende cijfers  

Ten behoeve van het inzicht zijn vergelijkende cijfers van het vorig boekjaar van overige 

bedrijfslasten en onderhoudskosten aangepast. 

 

Verwerking verplichtingen 

 

In de jaarrekening worden, naast juridisch afdwingbare verplichtingen, tevens feitelijke 

verplichtingen verwerkt, die kunnen worden gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens Stichting De Seyster Veste zijn gedaan 

richting huurders, gemeenten en overige belanghouders aangaande verplichtingen betreffende 

toekomstige herstructurering- of nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces binnen de Stichting. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de 

formalisering van de definitieve ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van een definitieve 

bouwvergunning heeft plaatsgehad. 

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen  

 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 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. 



46 

 

Grondslagen voor consolidatie 

 

In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Stichting De Seyster Veste en haar 

groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische- en 

economische eenheid vormt.  

Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin beslissende zeggenschap op 

het beleid kan worden uitgeoefend. In het algemeen betreft het deelnemingen waarin het belang 

meer dan 50% bedraagt. Het aandeel van derden in het vermogen en in het resultaat van de groep 

wordt afzonderlijk vermeld. 

Deelnemingen die integraal worden geconsolideerd: 

• Seyster Veste Vastgoed B.V. te Zeist  100% 

• Stichting B.S.W. te Zeist   100% 

Overige deelnemingen, gewaardeerd op vermogensmutatiemethode: 

• Machado B.V. te Utrecht   50,00% 

• WOM Kerckebosch B.V. te Zeist   50,00% 

• V.O.F. Zeicon te Zeist    33,33% 

Naast de hiervoor genoemde belangen heeft De Seyster Veste belangen in Verenigingen van 

Eigenaars (VvE’s). Deze verbindingen komen niet in aanmerking voor consolidatie omdat er geen 

sprake is van een economische eenheid, maar slechts van een duurzame financiële band door middel 

van verstrekte bijdragen voor onderhoud.  Het aandeel van  

Seyster Veste in het vermogen van de desbetreffende VvE’s wordt aangemerkt als vooruitbetaalde 

bijdragen in de kosten van onderhoud en is in de balans opgenomen onder de post Financiële vaste 

activa, overige vorderingen. Het betreft de volgende VvE’s: 

• VvE Park Boswijk te Doorn 

• VvE Montessoriflat te Zeist 

• VVE Antonlaan I te Zeist 

• VVE Antonlaan II te Zeist 

• VVE ’t Hof te Zeist 

• VVE Binnebos MFA Kerckebosch 

Besluitvorming over de aanwending van deze bijdragen vindt plaats door de ledenvergadering van de 

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). De vooruitbetaalde  bijdragen worden ten laste van het resultaat 

verwerkt. 

 

Grondslagen materiële vaste activa 

 

Classificatie en kwalificatie vastgoed in exploitatie 

Op grond van Richtlijn 645 (2011) wordt het vastgoed in exploitatie op eenheidniveau gesplitst in 

sociaal en commercieel vastgoed. Daarnaast wordt het sociaal vastgoed op portefeuilleniveau 

gekwalificeerd als bedrijfsmiddel of als vastgoedbelegging. Het sociaal vastgoed gekwalificeerd als 

bedrijfsmiddel wordt gepresenteerd onder materiële vaste activa, terwijl het commercieel vastgoed 

wordt gepresenteerd onder vastgoedbeleggingen. 

De woningcorporatie kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien zij een beleid 

heeft dat gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid 

staat hierbij centraal. 
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Sociaal vastgoed in exploitatie 

Het sociaal vastgoed in exploitatie omvat woningen die bij het aangaan van de 

verhuurovereenkomst een aanvangshuur met een verhuurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 

huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

wordt vastgesteld. Het maatschappelijk vastgoed is bedrijfs onroerend goed dat is verhuurd aan 

maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en 

dienstverleners, die zijn vermeld op de bijlage zoals opgenomen in de Beschikking van de Europese 

Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 

Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is van 

een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van de realiseerbare waarde, 

voor sociaal vastgoed de bedrijfswaarde. Een bijzondere waardevermindering is het verschil tussen 

de boekwaarde en de lagere bedrijfswaarde. Afwaardering vindt plaats indien dit naar verwachting 

duurzaam is en wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post overige 

waardeverminderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille. Eveneens wordt jaarlijks 

getoetst of bijzondere waardeverminderingen die in voorgaande jaren zijn verantwoord, kunnen 

worden teruggenomen. Indien de bedrijfswaarde duurzaam hoger is dan de boekwaarde, worden de 

bijzondere waardeverminderingen uit voorgaande jaren teruggenomen tot maximaal de boekwaarde 

op basis van verkrijgings-/vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Deze terugneming 

wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post overige waardeverminderingen 

materiële vaste activa en vastgoedportefeuille. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en worden volgens de lineaire 

methode berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 

een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Bij 

bepaling van de afschrijvingen, wordt de componentenbenadering toegepast, waarbij de volgende 

levensduren worden gehanteerd: 

-    Casco 40-50 jaar 

-    Installaties 20-25 jaar 

-    Inrichting 10-15 jaar 

Op grond wordt niet afgeschreven. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (sociaal) 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft sociaal vastgoed in aanbouw ten 

behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. Dit vastgoed in ontwikkeling wordt gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, 

toezicht en directievoering onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Voorts wordt rente 

tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet 

over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is 

aangetrokken, wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. 

Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in 

ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 

creditzijde van de balans opgenomen. 

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende 

kosten. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. 

Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de complexen. 

Na-investeringen die leiden tot een waarde verhoging van de onroerende of roerende zaken worden 

aangemerkt als activeerbare uitgaven van vernieuwing. 
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De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake 

is van een waarde verhoging van de onroerende of roerende zaken. De uitgaven voor onderhoud 

worden direct als kosten ten laste van het resultaat verantwoord. 

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de bedrijfsvoering 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de bedrijfsvoering worden gewaardeerd op basis 

van aanschafwaarde, onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. 

 

Grondslagen vastgoedbeleggingen 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen die bij het aangaan van de 

verhuurovereenkomst al een aanvangshuur haden met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, 

het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel 

vastgoed. 

Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Of sprake is van 

een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van de realiseerbare waarde, 

voor commercieel vastgoed de reële waarde (marktwaarde). De reële waarde wordt vastgesteld aan 

de hand van courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde 

locatie en in dezelfde staat. 

Een bijzondere waardevermindering is het verschil tussen de boekwaarde en de lagere reële waarde 

(marktwaarde). Afwaardering vindt plaats indien dit naar verwachting duurzaam is en wordt direct in 

de winst-en-verliesrekening verwerkt onder de post overige waardeverminderingen materiële vaste 

activa en vastgoedportefeuille. 

Eveneens wordt jaarlijks getoetst of bijzondere waardeverminderingen die in voorgaande jaren zijn 

verantwoord, kunnen worden teruggenomen. Indien de reële waarde duurzaam hoger is dan de 

boekwaarde, worden de bijzondere waardeverminderingen uit voorgaande jaren teruggenomen tot 

de boekwaarde en direct in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post overige 

waardeverminderingen materiële vaste activa vastgoedportefeuille. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en worden volgens de lineaire 

methode berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 

een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Bij 

bepaling van de afschrijvingen, wordt de componentenbenadering toegepast, waarbij de volgende 

levensduren worden gehanteerd: 

-    Casco 40-50 jaar 

-    Installaties 20-25 jaar 

-    Inrichting 10-15 jaar 

Op grond wordt niet afgeschreven. 

Na-investeringen die leiden tot een waarde verhoging van de onroerende of roerende zaken worden 

aangemerkt als activeerbare uitgaven van vernieuwing. 

 

De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake 

is van een waarde verhoging van de onroerende of roerende zaken. De uitgaven voor onderhoud 

worden direct als kosten ten laste van het resultaat verantwoord. 
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken die onder voorwaarden aan een derde zijn verkocht (VOV) onder de regeling 

Koopgarant of andere regelingen vanuit het verleden, waarvoor Seyster Veste een terugkoopplicht 

kent, zijn aangemerkt als financieringstransactie. De betreffende onroerende zaken worden 

gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs bij eerste 

waardering en de marktwaarde bepaald conform de contractvoorwaarden bij latere waardering. Bij 

eerste waardering is sprake van een her classificatie 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 opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op 

de actuele waarde van de verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden. 

Daarnaast is sprake van onroerende zaken die onder voorwaarden aan een derde zijn verkocht (VOV) 

onder regelingen vanuit het verleden, die zijn aangemerkt als verkooptransactie. Deze verplichtingen 

zijn toegelicht onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (commercieel) 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft commerciële vastgoed in aanbouw 

ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. Dit vastgoed in ontwikkeling wordt gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, 

toezicht en directievoering onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Voorts wordt rente 

tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet 

over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is 

aangetrokken, wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. 

Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in 

ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 

creditzijde van de balans opgenomen. 

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende 

kosten. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. Afschrijving vindt 

plaats na ingebruikneming van de complexen. 

 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen 

Deelnemingen waarin Seyster Veste invloed van betekenis kan uitoefenen, worden gewaardeerd 

tegen de netto vermogenswaarde. De netto vermogenswaarde wordt berekend volgens de 

grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.  Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens 

beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de 

waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.  

Indien de waardering van de deelneming volgens de netto vermogenswaarde negatief is, wordt deze 

op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting De Seyster Veste in deze situatie geheel of deels 

instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming of het stellige voornemen heeft de 

deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt indien nodig een voorziening 

getroffen.  

Deelnemingen of verbindingen waarin Stichting De Seyster een gering financieel belang heeft, 

worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, een lagere 

waarde. 
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Vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen 

Vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 

Te vorderen BWS – subsidies 

De uit hoofde van het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen zijn gebaseerd op 

aannames van de huurontwikkeling en van de ontwikkeling van exploitatielasten. De netto contante 

waarde van de negatieve exploitatieresultaten is verantwoord als nog te ontvangen BWS subsidies. 

De vordering wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouder uitbetaalde bedragen en 

verhoogd met rente over het jaarlijks resterende saldo. De uitbetaling is afhankelijk gesteld van de 

disconteringsvoet en beloopt maximaal 30 jaar. 

Borgstellingsvergoedingen 

Dit betreft de aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw betaalde borgstellingsvergoedingen ter 

zake van opgenomen geldleningen. De vergoedingen worden gedurende de looptijd van de 

desbetreffende leningen ten laste van het resultaat gebracht. 

Overige effecten 

De overige effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 

 

Financiële instrumenten 

 

Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke post 

gewijze toelichting. Hieronder worden de financiële derivaten en de hiermee verbonden risico's 

toegelicht. 

Overige vorderingen 

Latente belastingvorderingen 

Voor latente belastingen wordt een vordering/voorziening opgenomen voor tijdelijke verschillen 

tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en 

de fiscale boekwaarde van die posten.  

Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er 

in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke 

verschil kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum 

herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende 

belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de 

vlottende activa of onder de  financiële vaste activa  indien  de  verwachte  looptijd groter  is  dan  

een  jaar. De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.  

De vordering voor latente belastingen omvat het belastingeffect van de verschillen tussen 

commerciële en fiscale winstbepaling inzake leningen. Gelet op de beperkte looptijd is de voorziening 

gewaardeerd tegen contante waarde met een tarief van 25%.  

Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen 

hieromtrent art BW 2.363 en RJ 115.305 (corporatie is bevoegd tot salderen en heeft het stellige 

voornemen om te salderen en looptijd van vordering en schulden is nagenoeg gelijk, simultane 

afwikkeling). 

 

Voorraden 

Vastgoed bestemd voor verkoop 

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) en 
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wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-

opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De 

vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die 

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is 

gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor verkoop. 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft onverkochte onroerende zaken in aanbouw 

bestemd voor de verkoop en wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling 

van de voorraden. 

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die 

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is 

gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en 

verkoop. 

 

Onderhanden projecten 

 

De onderhanden projecten  in opdracht van derden betreft onroerende zaken verkocht in aanbouw en 

worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst 

en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een 

onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. 

De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die 

toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en 

andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende 

projecten indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een 

onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten. 

Seyster Veste gebruikt de ‘percentage of completion methode’ voor het meten van de verrichte 

prestaties bij de uitvoering van de projecten. Onder deze methode worden de gemaakte 

projectkosten vergeleken met en uitgedrukt in een percentage van de totale verwachte 

projectkosten. Opbrengsten en kosten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening op basis 

van deze voortgang. Uitgaven die in een jaar zijn gedaan ten behoeve van projectactiviteiten in het 

opvolgende jaar worden niet meegenomen in de berekening. 

Projecten worden in de balans gepresenteerd als vordering op dan wel schuld aan de opdrachtgevers 

uit hoofde van de contracten. Er is sprake van een vordering indien het bedrag van de gerealiseerde 

opbrengst hoger is dan het bedrag van de gefactureerde termijnen. Indien het bedrag van de 

gerealiseerde opbrengst lager is dan de gefactureerde termijnen, is sprake van een schuld. 

 

Vorderingen 

Huurdebiteuren en overige vorderingen 

De vorderingen kennen een looptijd van korter dan een jaar. De waardering van de vorderingen 

geschiedt tegen de nominale waarde, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke 

oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de 

vorderingen. 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, tegoeden in rekening courant met banken en deposito’s of 

spaartegoeden bij banken met een looptijd korter dan één jaar en staan ter vrije beschikking van de 

stichting. Schulden in rekening courant met banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen 

die op balansdatum bestaan, waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. 

Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Voorziening onrendabele investeringen 

Voor projecten in ontwikkeling waar het geraamde onrendabele deel van de investering 

hoger is dan de uitgaven per balansdatum is ter hoogte van dit bedrag een voorziening 

getroffen. 

 

Voorziening voor jubilea uitkeringen 

Hieronder is begrepen de voorziening voor mogelijke uitkeringen aan medewerkers die in de periode 

2013 tot en met 2018 op grond van de CAO een uitkering ontvangen voor een 12,5-, 25- of 40 jarig 

dienstverband. 

 

Langlopende schulden 

 

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

De aflossingsverplichting van de langlopende schulden in het eerstvolgende boekjaar is opgenomen 

onder de kortlopende schulden. 

Terugkoopverplichtingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden (VOV) heeft Seyster Veste een 

terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de betreffende 

onroerende zaken in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. 

Indien de verwachting is dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder 

de kortlopende schulden verantwoord. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen van resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het 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 worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Bedrijfsopbrengsten 

Huren en erfpacht 

De betreft de netto huren op grond van huur- en erfpachtcontracten. De opbrengsten worden 

jaarlijks verhoogd in overeenstemming met het intern geformaliseerde huurbeleid, rekening houdend 

met de wettelijke bepalingen en/of contractuele afspraken. 
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Voor leegstaande appartementen in complex Park Boswijk zijn servicekosten verschuldigd, die bij 

leegstand niet kunnen worden doorberekend aan een huurder. Deze kosten worden beschouwd als 

kosten van leegstand en in mindering op de netto huur verantwoord. 

Vergoedingen 

Dit betreft de van huurders te ontvangen netto vergoedingen voor leveringen van goederen en 

diensten.  

Overheidsbijdragen 

Dit betreft de vrijval van de egalisatierekening BWS subsidies. 

Verkoop onroerende zaken 

De verkopen onroerende zaken bestaand bezit betreft het saldo van de gerealiseerde 

verkoopopbrengst, verminderd met de boekwaarde en de verkoopkosten. De resultaten worden 

verantwoord op het moment dat geen beroep meer kan worden gedaan op eventuele ontbindende 

voorwaarden in de verkoopovereenkomst. 

De opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt 

wanneer de belangrijkste risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen. Voor 

woningbouwprojecten waarbij de overdracht van risico’s en voordelen plaatsvindt bij het 

ondertekenen van koop-/aannemingsovereenkomsten en waarbij naderhand nog substantiële 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden omzet en resultaat verantwoord wanneer deze 

prestaties zijn verricht. Het stadium van voltooiing wordt daarbij bepaald aan de hand van de 

beoordeling van de verrichte werkzaamheden, aan de hand van de verhouding van de geboekte 

kosten ten opzichte van de totale verwachte kosten. Verwachte verliezen op projecten worden 

onmiddellijk in de winst en verliesrekening opgenomen. 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 

Dit betreft de aan vastgoedprojecten, waaronder grondexploitatie, toegerekende kosten van de 

werkorganisatie. De toegerekende kosten betreffen de door medewerkers van de afdeling 

projectontwikkeling bestede directe uren aan projectontwikkeling, tegen een per functie vastgesteld 

uurtarief. Het uurtarief is gebaseerd op de kosten voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst, 

vermeerderd met een opslag voor overige personeelskosten, huisvestingskosten en algemene kosten, 

alsmede vermeerderd met een opslag voor het gebruik van facilitaire diensten (personeelszaken, ICT 

en administratie). 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Dit betreft voornamelijk vergoedingen voor administratieve- en technische dienstverlening aan 

huurders en Verenigingen van Eigenaars. 

 

Bedrijfslasten 

Afschrijving op materiële vaste activa 

De afschrijving op materiële vaste activa wordt gebaseerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijzen. 

Afschrijvingen hebben plaats volgens de lineaire methode bij de woningen en woongebouwen in 

exploitatie en bij de activa ten dienste van de bedrijfsvoering. 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 

De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de desbetreffende activa.  

De verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming van duurzame 

bijzondere waardevermindering. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat door de jaarlijkse 

toets van de actuele waarde ten opzichte van de boekwaarde op basis van historische kostprijs. 
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De overige waardeveranderingen hebben ook betrekking op afboeking dan wel terugneming van 

waardeverandering op huurwoningen in ontwikkeling. Deze bijzondere waardeverandering ontstaat 

door de toets van de gecalculeerde bedrijfswaarde ten opzichte van de gecalculeerde stichtingskosten 

(onrendabele investering), voordat de huurwoningen in exploitatie worden genomen. 

Lonen en salarissen 

Dit betreft de periodiek verschuldigde beloningen aan medewerkers, gebaseerd op de individuele  

arbeidsvoorwaarden, de vigerende CAO Woondiensten en de bedrijfsspecifieke afspraken. 

Sociale lasten 

Dit betreft de wettelijk verschuldigde premies voor sociale verzekeringen. 

Pensioenlasten 

Stichting De Seyster Veste heeft een pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds SPW. De 

regeling betreft een toegezegd pensioen op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, 

salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een 

toegezegde bijdrageregeling.  

Voor de pensioenregeling wordt op verplichte basis premie betaald aan het pensioenfonds. Behalve 

betaling van deze premies, bestaat geen verdere verplichting uit hoofde van de pensioenregeling. 

In geval van een tekort bij het fonds, bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen anders dan toekomstige hogere premies. Deze premies worden verantwoord als deze 

verschuldigd zijn.  

Lasten onderhoud 

Dit betreft alle direct aan het boekjaar toe te rekenen kosten van onderhoud. Van toerekenbaarheid 

is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het boekjaar zijn uitgevoerd. De lasten van 

onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een 

waarde verhoging van de onroerende zaak. 

Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen die 

de leefbaarheid in buurten ten goede moeten komen.  

Lasten servicecontracten 

Dit betreft kosten die jaarlijks verrekend worden met huurders rekening houdend met de reeds 

ontvangen opbrengsten servicecontracten. 

Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten betreffen kosten van de bedrijfsvoering (werkorganisatie), directe 

exploitatiekosten van de onroerende zaken, kosten van leefbaarheid, de directe kosten van 

leveringen en diensten en overige aan derden betaalde kosten. De lasten worden toegerekend aan 

het jaar waarop deze betrekking hebben. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortgelijke baten 

Dit betreft hoofdzakelijk van banken ontvangen rente uit hoofde van tegoeden in rekening courant of 

tegoeden op spaarrekeningen.  

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten 

Dit betreft de aan deelnemingen in rekening gebrachte rente uit hoofde van aan deelnemingen 

verstrekte financieringsmiddelen en de op de te vorderen BWS subsidies bijgeschreven rente. 

Rentelasten en soortgelijke lasten 

Dit betreft de contractueel, uit hoofde van opgenomen leningen verschuldigde rente, die 
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tijdsevenredig wordt verwerkt. Tevens worden als rentelasten verwerkt de aan het boekjaar toe te 

rekenen kosten van disagio, die is betaald aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Aan vastgoedprojecten in ontwikkeling (grondposities, koop- en huurwoningen) wordt rente 

toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totaal 

vreemd vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken, wordt 

de rentevoet van deze specifieke lening gehanteerd. 

 

 

Resultaat deelnemingen 

 

Dit betreft, voor zover van toepassing, van deelnemingen ontvangen winstuitkeringen en/of 

dividenden, almede de mutatie in de netto vermogenswaarde van deelnemingen. 

 

Vennootschapsbelasting 

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening 

opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 

vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. 

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen 

belasting over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten 

en de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn 

vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en 

eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.  

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 

verliesrekening, rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling van niet 

of beperkt aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de mutaties in de latente 

belasting vorderingen en schulden. 

 

Stichting De Seyster Veste vormt een fiscale eenheid voor de heffing van de 

vennootschapsbelasting met Seyster Veste Vastgoed B.V.  

 

 

Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het netto 

resultaat aangepast voor posten in de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op 

ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van 

bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt in operationele -, investerings 

– en financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van financiering zijn gesplitst in kasstromen 

met betrekking tot mutaties in de hoofdsom, die zijn opgenomen onder financieringsactiviteiten, en 

betaalde rente, die zijn opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde balans  
(x € 1000,-) 
       

Materiële vaste activa        

       

De mutaties in de materiele vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 

Het verloop en de samenstelling is als volgt:      

 Sociaal  
Vastgoed 

in exploitatie 

Vastgoed in  
ontwikkeling  

bestemd voor 
eigen 

exploitatie 

Onroerende 
en roerende 

zaken tdv 
exploitatie 

 Totaal  

    

    

      

31 december 2014       

Verkrijgingsprijs 165.282  20.408  2.783   188.473   

Af: Cumulatieve waardeverminderingen  3.481 -6.664 -     -3.183  

Af: Cumulatieve afschrijvingen  -54.376 -  -1.610  -55.986  

Boekwaarde 114.387 13.744  1.173    129.304   

Van voorziening -  2.703  -   2.703   

Boekwaarde per 1 januari 2014 114.387  16.447  1.173    132.007  

       

Mutaties in 2015       

Investeringen 23.841  11.459  49   35.349   

Desinvesteringen -1.199 -    -61  -1.260  

Herwaarderingen - - -  -  

Afschrijvingen -5.497 -    -421  -5.918  

Afschrijvingen desinvesteringen 295  -    16   311   

Waardeverminderingen - -4.901 -     -4.901  

Terugname onrendabele top 1.556  - -  1.556   

Terugname waarde - 996 -  996  

Overboeking waardevermin. nr. activa  -1.680 - -  -1.680  

Overboeking cumm. onrendabele top - 1.692 -  1.692  

Overboeking cumm. investering sociaal - -23.528 -  -23.528  

Overboeking cumm. afwrd. commerc. - -704 -  -704  

Overboeking verkrijgingspr. niet DAEB 6.741 - -  6.741  

Overboeking cumm. afschr. niet DAEB -1.069 - -  -1.069  

Overgeboekt commercieel in ontwik. - 46 -  46  

Afwaardering commercieel in ontwik. - -46 -  -46  

Correctie verkrijgingsprijs - - -454  -454  

Correctie afschrijvingen - - 454  454  

       

Saldo mutaties 22.988  -14.986  -417    7.585   

       

Saldo per 31 december 2015       

Verkrijgingsprijzen 194.665  7.589  2.317   204.571   

Herwaarderingen - - -  -  

Cumulatieve waardeverminderingen  3.357  -8.831 -     -5.474  

Cumulatieve afschrijvingen  -60.647 -    -1.561  -62.208  

Overboeking naar voorziening - 3.574  -  3.574   

Boekwaarde per 31 december 137.375  2.332  756    140.463   
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De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 
 Grond geen afschrijvingen     

 Casco lineair 50 jaar      

 C.V. Installaties lineair 15 jaar      

 Liften lineair 25 jaar      

 Keukens lineair 15 jaar      

 Bedrijfsruimten lineair 40 jaar      

 Sanitair lineair 25 jaar      

       

 
In de post materiele vaste activa ten dienste van de exploitatie zijn geen posten begrepen die worden  

gefinancierd door middel van financial lease.  Alle overige vaste activa zijn juridisch en economisch in  
vrije eigendom van de stichting. 
In het boekjaar werd ter zake van onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag ad € 661.000,-  aan  
bouwrente geactiveerd. Bij niet specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet  
gehanteerd van 3%. 
 
In de post onroerende zaken zijn 4.014 woningen opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest  

recente WOZ beschikkingen bedraagt € 581 miljoen.  

 
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd  
met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 
 
 

Sociaal Vastgoed 

   
 

2015 

  
 

2014 

 

De bedrijfswaarde is als volgt samengesteld:      

Normale exploitatie   147.000  117.500  

Verkopen   21.400  16.700  

Restwaarde   14.000  17.300  

  Totaal 182.400  151.500  

       

gemiddelde levensduur   20,4  18.9  

       

 
Bij de berekening van de actuele waarde zijn de hierna vermelde parameters en uitgangspunten gehanteerd: 

 

 2015 
 

 2014  

Huurstijging volgend jaar (inflatievolgend) 0,00%  1,25%  

Huurstijging 2017   0,90%  1,50%  

Huurstijging 2018   1,23%  2,00%  

Huurstijging 2019   1,46%  2,00  

Huurstijging volgende jaren   2,00%  2,00%  

Stijging variabele lasten en onderhoudskosten volgend jaar 1,40%  1,75%  

Stijging variabele lasten en onderhoudskosten 2e jaar 1,88%  2,13%  

Stijging variabele lasten en onderhoudskosten 3e jaar 2,22%  2,39%  

Stijging variabele lasten en onderhoudskosten 4e jaar 2,45%  2,57%  

Stijging variabele lasten en onderhoudskosten volgende jaren 2,50%  3,00%  

Disconteringsvoet   5,00%  5,25%  

Verhuurdersheffing tot en met   einde looptijd einde looptijd 

     

Gepresenteerde bedrijfswaarde    182.400  

Af: contante waarde heffing AW          400  

Bedrijfswaarde inclusief heffing AW   182.000  
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De verwachte restant levensduur is gebaseerd op het Strategisch Voorraad Beleid. Levensduurverlenging wordt 

ingerekend nadat de desbetreffende investeringen zijn uitgevoerd. De variabele lasten zijn gebaseerd op de  

meerjarenbegroting, exclusief de daarin opgenomen incidentele lasten en de lasten die niet direct toe te rekenen  
zijn aan de vastgoedexploitatie. De verwachte onderhoudskosten zijn gebaseerd op de vastgestelde 
meerjarenbegroting onderhoud 2016. 
 
De restwaarde van een complex is gebaseerd op een kavelprijs van € 15.909,-, onder aftrek van sloopkosten  
en uitplaatsingskosten van € 8.572,-. 

 
De bedrijfswaarde is doorgerekend middels het medio jaar model. Dit model veronderstelt dat kasstromen  
halverwege het jaar vallen. Verbeteringen worden niet in de bedrijfswaarde opgenomen. 
 
Huurharmonisaties worden voor 5 jaar ingerekend in de bedrijfswaarde, conform het vastgestelde SVB huurbeleid. 
Verkoopopbrengsten worden voor 5 jaar ingerekend. Vanaf 2011 wordt de rentabiliteitswaardecorrectie niet meer  

toegerekend aan de bedrijfswaarde. 
 
 
Onroerende zaken ten dienste van de bedrijfsvoering 

   

   2015  2014  

De specificatie is als volgt:       

- Bouwkundige aanpassingen huidig kantoor  50  49  

- Automatisering   550  896  

- Inventaris   32  53  

- Kantoren complexbeheerders  5  6  

- Vervoermiddelen   57  95  

- Nevenvestiging Kerckebosch   62  74  

  Totaal 756  1.173  

 
 
 
 
 

 
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 

     

       

- Bouwkundige aanpassingen  5 jaar     

- Nevenvestiging Kerckebosch  10 jaar     

- Kantoorinventaris en machines 5 - 7 jaar     

- Computerapparatuur en -programmatuur  5 jaar     

- Huismeesterloges  7 - 10 jaar     

- Vervoermiddelen  6 jaar     
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Vastgoedbeleggingen 

      

       

De mutaties in de materiele vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:   

       

 Commercieel 
Vastgoed 

in exploitatie 

Onroerende 
zaken 

Verkocht 
onder 

Voorwaarden 

Vastgoed in  
ontwikkeling 

bestemd 
voor 

de eigen 
exploitatie 

 Totaal  

    

    

    

     

Saldo per 31 december 2014      

 
Verkrijgingsprijs 

                
30.608  

                 
11.559  

                    
-  

                
42.167  

 

Herwaarderingen -1.917 -653  -  -2.570  

Af: cumulatieve waardeverminderingen - - -  -  

Af: cumulatieve afschrijvingen  -5.639 -    -     -5.639  

Boekwaarde per 1 januari 23.052  10.906  -    33.958   

 

Mutaties in 2015       

 
Investeringen 

                  
779  

                       
-    

                      
440  

                    
1.219  

 

Desinvesteringen -1.146 -966 -     -2.112  

Herwaarderingen - 87 -246     -159  

Afschrijvingen -450 -    -     -450  

Afschrijvingen desinvesteringen 523  - -  523   

Overboekingen onderhoud -33 -    -  -33  

Overboekingen waardevermindering - - -46  -46  

Overboek. verkrijg.prijzen niet DAEB -6.741 - -  -6.741  

Overboek. cumm. afschrijv. nt DAEB 1.069 - -  1.069  

Correctie verkrijgingsprijs - - 46  46  

Verkopen VOV woningen -    694  -     694   

Saldo mutaties -5.999 -185  194   -5.990  

       

 
 
 
Saldo per 31 december 2015 

      

 
Verkrijgingsprijzen 

                
23.467  

               
11.287 

                      
440   

                
35.194  

 

Herwaarderingen -1.917 -566 -246     -2.729  

Cumulatieve waardeverminderingen - - -  -  

Cumulatieve afschrijvingen  -4.497 -    -     -4.497  

Boekwaarde per 31 december 17.053  10.721  194      27.968   
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  2015  2014  

 
Onroerende en roerende zaken in exploitatie 

  
137.375 

  
114.387 

 

Onroerende zaken bestemd voor verkoop  0  0  

   137.375  114.387  

Onroerende zaken in ontwikkeling  2.332  16.447  

Onroerende zaken ten dienste van de bedrijfsvoering 756  1.173  

Commercieel vastgoed in exploitatie  17.053  23.052  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 10.721  10.906  

Commercieel vastgoed in ontwikk. bestemd voor eigen exploitatie 194  0  

  Totaal 168.431  165.965  

       

Het verloop van de boekwaarde is weergegeven in het verloopoverzicht materiële vaste activa, op de vorige 
pagina. 
       

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:      

       
Oorspronkelijke investeringen       

 opstallen inclusief installaties 50 jaar     

 huurappartementen Park 

Boswijk 

30 jaar     

 

Na-investeringen 

     

 renovatie 20 - 35 jaar     

 installaties 15 - 25 jaar     

 isolatieglas 15 - 25 jaar     

 woningverbetering 20 jaar     

       

Op grond wordt niet afgeschreven.       
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Commercieel vastgoed 
 
 

   
 

2015 

  
 

2014 

 

   38.100  55.200  

       

 Aantal eenheden: 567 vhe 666 vhe 

       

Reële waarde       

De reële waarde is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per balansdatum en geeft de  

meest waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had kunnen worden verkregen. De reële 
waarde is vastgesteld door recente verkoopopbrengsten van vergelijkbaar vastgoed met correcties voor  
verschillen in waarde bepalende factoren van het te waarderen vastgoed en het vergelijkbare vastgoed. 

       

       

       

De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed bedraagt 18.800  28.700  

 

    

 
 

  

 
 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden     

       

Betreft verstrekte terugkoopgaranties bij de volgende projecten:    

 (aantal woningen)      

 Montessori-complex  12  1.764  2.655  

 Park Boswijk  5  81  141   

 Complex C. Vlotlaan  1   137  137   

 Complex Crosestein 4   645  620   

 Complex Brugakker  13   1.989  1.965   

 Complex Weideweg  2   339  334   

 Complex Waterhoenlaan  6   936  918   

 Complex v Nieuwenhuizenweg  2   311  311   

 Complex Antonlaan  18   2.120  1.426   

 Complex Kerckebosch  12   2.399  2.399  

 75  10.721   10.906   

 

  
Koopwoningen Brugakker 
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Financiële vaste activa 

   
 

2015 

  
 

2014 
 

 

       

Deelnemingen    903  893  

Vorderingen op deelnemingen   0  2.300  

Borgstellingsvergoedingen   33  34  

Overige effecten   686  686  

Overige vorderingen   1.623  1.378  

   3.245  5.291  

 

Deelnemingen Belang       Netto vermogenswaarde 
 

 

   2015  2014  

       

Machado B.V. 50,00%  869  859  

V.O.F. Zeicon 33,33%  25  25  

WOM KB B.V. 50,00%  9  9  

  Totaal 903  893  

       

Vorderingen op deelnemingen       

       

WOM KB B.V.   0  2.300  

  Totaal 0  2.300  

       

Borgstellingsvergoedingen       

       

Betreft aan het WSW betaalde borgstellingsvergoedingen 33  34  

       

Overige effecten       

 Belang      

       

C.V. Uithof III / Casa Confetti 2,64%  650  650  

Aandelen in Woningnet N.V. 0,01%  36  36  

Totaal effecten   686  836  

       

Overige vorderingen       

Latente 
belastingvorderingen 

  1.615  1.268  

VvE Montessoriflat   8  110  

  Totaal 1.623  1.378  

 
 
 
Latente belastingvordering 

   
 
 

  2015 

  
 
 

2014 

 

       

De latente belastingvorderingen zijn als volgt te specificeren:     

- Verrekenbare tijdelijke verschillen betreffende:     

   - langlopende leningen   205  245  

   - verrekenbare verliezen   1.410  1.023  

  Totaal 1.615  1.268  

       

Looptijden langlopende leningen:       

Looptijd < 1 jaar 34      

Looptijd > 1 jaar < 5 jaar 41      

Looptijd > 5 jaar 130      

 205      
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Overige latente belastingvorderingen zijn ultimo 2015 niet tot waardering gebracht, gelet op het permanente 
karakter, de geringe omvang of de onzekerheid over fiscale afwikkeling. De omvang van de overige latenties 
betreffen: 

 

Activa in exploitatie  100.666      

Activa in ontwikkeling inclusief voorraden 4.129      

Verkoopvijver  552      

Verkochte woningen onder voorwaarden (activa en passiva) 5.363      

Deelnemingen  -57     

Verrekenbare verliezen  1.410      

 
 

Renterisico's 

      

 
Rente instrumenten worden toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste en variabele 
renteposities. Per 31 december 2015 bezit Seyster Veste de volgende renteswaps: 

Betreft: Nominale 
waarde 

hoofdsom 

Te betalen 
rente 

Tijd 
in jaren 

Te ontvangen 
rente 

Reële waarde 
Swap 

 

   

             

Renteswap 1 5.000.000  4,999 7 EUR 6M -1.535.631   

Renteswap 2 5.000.000  4,950 3 EUR 6M -978.613   

Renteswap 3 5.000.000  4,995 8 EUR 6M -1.906.794   

 15.000.000     -4.421.038   

       

       

Valutarisico's       

Er is geen sprake van instrumenten ter beheersing van valutarisico's, aangezien geen transacties in vreemde 
valuta plaatsvinden. 

       

Kredietrisico's       

Kredietrisico's worden gereduceerd door alleen zaken te doen met derden met een hoge kredietwaardigheid en 
interne beheersing van huurincasso. 

    
2015 

  
2014 

 

     

Vlottende activa       

       

Voorraden       

       

Vastgoed gereed bestemd voor verkoop  55  408  

Saldo op 31 december   55  408  

 

 
Grondposities en geactiveerde uitgaven voor planontwikkeling 

   

      

Besteed op 31 december    12.487  16.455 

Afgewaardeerd op 31 december  7.731  10.767 

Saldo op 31 december   4.756  5.688 

      

      

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop     

       

Besteed op 31 december    0  0  

Saldo op 31 december   0  0  
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Onderhanden Projecten 

   
 
 
 

2015 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

2014 

 

       

Geactiveerde kosten onderhanden projecten  4.326  8.172  

Voorziening onderhanden projecten  0  0  

Gefactureerde termijnen   -4.334  -8.470  

Toegerekend resultaat   8  2.183  

   0  1.885  

       

       

       

Vorderingen       

       

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde handelsvorderingen, hebben een resterende 
looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benaderde boekwaarde er van en het feit dat 
waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

    
 

  
 

 

Huurdebiteuren       

Huidige huurders   364  382  

Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid 73  61  

  Saldo 291  321  

       

Het verloop van de voorziening is als volgt:      

Saldo op 1 januari   61  31  

Dotaties/vrijval  in het boekjaar  12  35  

   73  66  

Af: aan de voorziening onttrokken  0  5  

Saldo per 31 december    73  61  

       

De nominale waarde van de huurachterstand bedraagt 1,38% (2014: 1,48%) van de te ontvangen jaarhuren. 
Onder de huurvorderingen zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. 

    
 

  
 

 

Overige debiteuren 
 

      

Vertrokken huurders, huurvorderingen  268  394  

Overige debiteuren   17  7  

Gedeclareerde koperstermijnen  372  304  

   657  705  

Af: voorziening wegens mogelijke oninbaarheid 201  289  

   456  416  

Gemeente   16  18  

  Totaal 472  434  

 

       

Overige debiteuren, verloop voorziening oninbaarheid 
 

    

Het verloop van de voorziening is als volgt:      

Saldo op 1 januari   289  264  

Dotaties in het boekjaar   -88  43  

   201  307  

Af: aan de voorziening onttrokken  0  18  

Saldo per 31 december    201  289  
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2015 

 
 
 
 

2014 

 
 
Vorderingen op deelnemingen en verbindingen 

    

       

VvE Park Boswijk   18  0  

RC WOM verkoop eenheden Kerckebosch  2.704  935  

RC WOM verhuiskosten/Sociaal Statuut Kerckebosch 0  660  

RC Machado B.V.   76  76  

  Totaal 2.798  1.671  

       

       

Belastingvorderingen 

 

      

Vennootschapsbelasting   0  171  

Omzetbelasting   0  0  

   0  171  

       

Premie pensioen       

 
Pensioenpremie SPW 

   
11 

 
 

 
0 

 

  Totaal 11  0  

       

Overige vorderingen 
 

      

Gedeclareerde schade bij verzekeringsmaatschappijen 36  97  

Te vorderen rente   10  27  

Diversen   44  96  

  Totaal 90  220  

       

    
 
 
 

  
 
 

 

 

Overlopende activa       

       

Vooruit betaalde kosten   199  261  

  Totaal 199  261  

       

       

Liquide middelen       

       

Kas   2  3  

Rekening courant banken   1.218  1.176  

Spaarrekening (dagelijks opvraagbaar)  11.003  4.502  

  Totaal 12.223  5.681  
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Passiva 

      

       

Eigen vermogen   2015  2014  

       

Overige reserves       

       

Algemene reserve 
 

      

Saldo 1 januari   37.627  37.807  

Resultaatbestemming vorige boekjaar  4.451  -1.312  

Herwaardering onroerende zaken VOV  42  -42  

Resultaat verkoop VOV woningen  674  1.174  

Saldo 31 december    42.794  37.627  

       

       

In de overige reserves zijn cumulatieve ongerealiseerde herwaarderingen van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden opgenomen voor een bedrag van € 919.000,- (2014: € 1.132.000,-) inzake woningen die  
zijn verkocht onder de koopgarantregeling. Voor de woningen verkocht onder de regeling van onroerende 
goederen verkocht onder voorwaarden in Park Boswijk en de Montessoriflat kunnen de cumulatieve 

herwaarderingen niet betrouwbaar worden bepaald, gelet op de ouderdom van de onderliggende contracten. 

 
Resultaat boekjaar 

      

       

Het resultaat van het verslagjaar is:  10.021  4.451  

       

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van Stichting De Seyster Veste, heeft Stichting De Seyster Veste als 
doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting; met andere woorden dient het gehele 
vermogen binnen de kaders van de woningwet en afgeleid van het BBSH te worden besteed. 

 

Voorzieningen       

       

Voorziening onrendabele investeringen      

       

Saldo 1 januari   2.703  1.274  

Toegevoegd   3.574  2.703  

Overgebracht naar activa   -2.703  -1.274  

Saldo 31 december    3.574  2.703  

       

       

Voorziening voor jubilea uitkeringen      

       

Saldo 1 januari   34  35  

Toegevoegd   6  13  

Vrijval/ uitkering   -7  -14  

Saldo 31 december    33  34  

       

       

Voorziening voor reorganisatie      

       

Saldo 1 januari   0  74  

Toegevoegd   0  0  

Vrijval/ uitkering   0  -74  

Saldo 31 december    0  0  
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Langlopende schulden 

      

   2015  2014  

Leningen kredietinstellingen      

       

Saldo leningen op 1 januari   120.229  95.703  

Kortlopende aflossingsverplichtingen  3.975  14.195  

   124.204  109.898  

Mutaties:       

Nieuwe leningen   5.000  33.500  

Reguliere aflossingen   -3.975  -1.717  

Aflossingen bij einde contractuele looptijd  -5.000  -17.477  

   120.229  124.204  

Kortlopende aflossingsverplichtingen einde boekjaar -11.108  -3.975  

Saldo leningen op 31 december  109.121  120.229  

       

De marktwaarde van de gestorte leningen bedraagt 147.609  155.906  

 
 
De marktwaarde is € 27,4 miljoen hoger dan de nominale waarde van de leningen (voor overboeking van de 

kortlopende aflossingsverplichting). De marktwaarde van de leningportefeuille is bepaald door de kale swapcurve 

te nemen met een opslag van 0,40%. Deze opslag is de liquiditeitopslag die banken door de kredietcrisis in 
rekening brengen bij haar klanten. Feitelijk is de portefeuille afgezet tegen wat in de huidige markt de prijs zou 
zijn voor identieke leningen. De opslag is bepaald aan de hand van de duration van de leningportefeuille (inclusief 
de opslag), te weten 11,7 jaar. Voor deze looptijden was op 31 december 2015 een opslag van 0,40% gangbaar. 
 

Seyster Veste kent geen Embedded Derivaten zoals verondersteld in de RJ 620. 
       

 

 
Borging Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): 
 

 

2015 

  

2014 

 

Geborgde leningen door WSW   118.791  122.314  

Niet geborgde leningen door WSW  1.438  1.890  

  Totaal 120.229  124.204  

 
 

De specificatie van de leningenportefeuille naar restant looptijd en rentepercentages is als volgt: 
       

Restant looptijd < 4% 4% - < 6% > 6% Totaal:   

1 t/m 5 jaar 18.878 13.815 389 33.082   

5 t/m 10 jaar 20.297 2.559 191 23.047   

> 10 jaar 27.969 36.131 0 64.100   

 67.144 52.505 580 120.229   

       

De gemiddelde rente per 31 december 2015 bedraagt 3,68% (in 2014: 3,76%).   

       

       

Waarborgsommen   12  406  
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Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 

 
 
 

2015 

  
 
 

2014 

 

       

Betreft verstrekte terugkoopgaranties bij de volgende projecten:    

 (aantal woningen)      

Montessori-complex 12  1.749  2.599   

Park Boswijk 5  81  141   

Complex C. Vlotlaan 1  138  138   

Complex Crosestein 4  651  632   

Complex Brugakker 13  1.999  1.983   

Complex Weideweg 2  340  336   

Complex Waterhoenlaan 6  940  929   

Complex v Nieuwenhuizenweg 2  314  314   

Complex Antonlaan 18  2.119  1.425   

Complex Kerckebosch  12   2.398  2.399   

 75   10.729  10.896   

       

       

Kortlopende schulden       

       

Gemeenten       

       

Gemeente Zeist   96   25  

       

 

Schulden aan kredietinstellingen 

    

       

Kortlopende aflossingsverplichtingen  11.108  3.975  

Overig vervallen rente & aflossingen  0  240  

  Totaal 11.108  4.215  

       

Seyster Veste beschikt over een kredietfaciliteit van totaal € 4,5 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in de vorm van 
kasgeldlening en € 1,0 miljoen schuld in rekening courant. 

    
 

  
 

 

 
Onderhanden projecten 

      

Vooruit ontvangen termijnen kopers  0  0  

       

 
Belastingen 

      

       

Loonheffing   77  91  

Omzetbelasting   622  1.194  

  Totaal 699  1.285  

       

Schulden ter zaken van pensioenen      

       

Pensioenpremie  Totaal 0  49  

       

       

Schulden aan leveranciers     

       

Handelscrediteuren  Totaal 861  896  
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Schulden aan deelnemingen en verbindingen 

 
 
 

2015 

  
 
 

2014 

 

       

VvE Montessoriflat   0  9  

VvE Antonlaan   207  173  

VvE 't Hof   9  9  

WOM Kerckebosch BV   0  0  

  Totaal 216  191  

       

       

Overige schulden       

       

Te verrekenen voorschotten leveringen en diensten 209  440  

Nog te ontvangen facturen inzake leveringen en diensten 79  74  

Te betalen aan personeel (vertrekreg./verlofaanspraken e.d.) 78  321  

Nog te ontvangen facturen inzake opgelev. vastgoedprojecten 93  1.235  

Diverse schulden   70  51  

  Totaal 529  2.121  

       

       

Overlopende passiva       

       

Niet vervallen rente   2.397  2.541  

Vooruit ontvangen huur   376  318  

Diverse overlopende passiva   5  9  

  Totaal 2.778  2.868  

 

 

  

Renovatie Montessoriflat 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen   

       

Herontwikkeling Kerckebosch      

Seyster Veste en de gemeente Zeist zijn in 2010 met elkaar een realisatieovereenkomst 

aangegaan voor de herontwikkeling van de wijk Kerckebosch. Deze overeenkomst is in 2013 

geactualiseerd. Voor de grondexploitatie is een Wijkontwikkelingsmaatschappij BV opgericht waarin 

Seyster Veste en de gemeente Zeist elk 50% aandeel hebben. Seyster Veste neemt de 

opstalexploitatie voor haar rekening en risico op basis van de uitgangspunten in de 

realisatieovereenkomst. De periode van herontwikkeling beslaat naar verwachting dertien jaar. In 

deze periode zal Seyster Veste naar verwachting in totaal circa 400 huurwoningen, circa 570 

parkeergelegenheden en een multifunctionele accommodatie (Binnenbos) ontwikkelen en bouwen 

en circa 700 woningen slopen. De totale investering bedraagt naar huidig inzicht circa € 75 miljoen.  

 

De herontwikkeling wordt over de gehele periode van circa dertien jaar uitgevoerd in meerdere 

fasen. Seyster Veste verantwoordt het verlieslatende gedeelte van de ontwikkeling en realisatie 

van de huurwoningen in de winst- en verliesrekening op het moment dat per fase het definitief 

ontwerp van het bouwprogramma voldoende basis biedt voor een betrouwbare inschatting van de 

kosten en opbrengsten en daarmee de hoogte van het onrendabele gedeelte van de investering. 

 

Seyster Veste schat het verwachte resultaat op de grondexploitatie naar huidige inzichten op nihil. 

In het geval  dat de verwachting is dat het resultaat negatief is, wordt in het betreffende jaar voor 

het aandeel van Seyster Veste in dit resultaat een voorziening gevormd ten laste van de winst- en 

verliesrekening. 

 

Obligo's Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

Vanwege de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor Seyster Veste 

gewaarborgde leningen, bestaat tot het teniet gaan van de borgtocht een verplichting om € 

4.573.452 obligo's aan te houden. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zolang het risicovermogen 

van het WSW groter of gelijk is aan 0,25% van het door het WSW geborgde volume, wordt geen 

beroep gedaan op de obligoverplichting. De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. 

De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is het schuldrestant van de geborgde 

lening, met uitzondering van het leningtype variabele hoofdsom en voor collegiale financiering. 

 

Voor het type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom 

obligo is verschuldigd. Voor collegiale financiering is bepaald dat over 1/3 van het schuldrestant 

obligo is verschuldigd. 
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Volmacht Waarborgfonds Sociale Woningbouw     

Als onderpand voor de WSW-geborgde leningen is in de dVi 2014 € 601 miljoen aan WOZ waarde 

als onderpand ingezet (peildatum WOZ waarde 1-1-2014). In 2014 is op verzoek van het WSW een 

volmacht afgegeven aan het WSW om hypotheekrecht te vestigen op het onderpand, in lijn met 

artikel 30 van het WSW reglement. Hierdoor kan het WSW bij eventuele niet-nakoming van 

betalingsverplichtingen door de corporatie direct hypotheekrecht vestigen zonder dat hiertoe vooraf 

de formele bevestiging benodigd is van bestuur en commissarissen. 

       

Aangegane investeringsverplichtingen     

Ultimo 2015 zijn er niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en renovatie voor 

een bedrag van € 18 miljoen. 

       

Huurverplichtingen       

De jaarlijkse huurverplichtingen voor het kantoorpand van Seyster Veste bedragen in totaal € 

183.000 (exclusief service- en stookkosten). De huurverplichtingen lopen momenteel voor 7 jaar 

tot uiterlijk 1 april 2021. 

       

Leaseverplichtingen       

Voor een aantal printers/copiers is in mei 2013 een (operational-) leaseovereenkomst afgesloten 

voor een periode van 60 maanden. Begin 2015 is deze overeenkomst aangepast. De verplichting 

hieruit bedraagt op jaarbasis € 45.000. 

 

Bankgaranties 

      

Vanwege het overnemen van terugkoopgaranties voor appartementen in het complex Park Boswijk 

te Doorn is aan de verkopende partij, een bankgarantie van € 300.000 verstrekt. Ten behoeve van 

de verhuurder van het kantoorpand zijn garanties afgegeven voor nakoming van de contractuele 

verplichtingen voor een totaalbedrag van € 59.000. 

 

Beëindigde projecten 

      

Seyster Veste heeft besloten een aantal bestaande projecten niet voor eigen rekening en risico te 

ontwikkelen en aan derde partijen over te dragen. In het verleden heeft Seyster Veste voor deze 

projecten ontwikkelingskosten gemaakt. Jaarlijks wordt op basis van de stand van zaken van de 

overdracht van deze projecten een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de kosten die 

terugverdiend kunnen worden. Indien nodig wordt een voorziening ten laste van het resultaat 

gebracht voor de kosten die naar verwachting niet terugverdiend kunnen worden. 

              

Verhuurderheffing       

De Wet Verhuurderheffing legt verhuurders per 2013 een heffing op die oploopt tot € 1,7 miljard in 

2017 voor de hele verhuursector. Voor Seyster Veste is in de MJB 2016-2025 verhuurderheffing 

over de periode 2015 tot en met 2021 ingerekend voor € 18 miljoen. In 2015 is € 2,4 miljoen 

betaald, voor 2016 is € 2,6 miljoen ingerekend,  voor 2017 tot en met 2019 jaarlijks € 2,7 miljoen. 

Voor 2020 € 2,5 miljoen en in 2021 € 2,4 miljoen. 
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Saneringsheffing       

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting legt woningcorporaties per 2013 een heffing op voor bijdrage 

in de sanering van woningcorporaties. De heffing voor 2015 en 2016 is op nihil gesteld. Voor 

Seyster Veste bedraagt de saneringsheffing vanaf 2017, jaarlijks € 0,3 miljoen.   

 

Terugkoopgaranties complex Park Boswijk 

Bij de verwerving van Park Boswijk zijn van de verkopende partij terugkoopgaranties voor de 

koopappartementen in het complex overgenomen. Er lopen nu nog in totaal 5 garanties, met een 

waarde van in totaal € 239.000. 

 

Opleidingsbudget 

      

Op grond van de CAO hebben medewerkers die 5 jaar of langer in dienst zijn, recht op een 

opleidingsbudget van € 4.500 (FT). De verplichtingen worden door Seyster Veste betaald uit het 

reguliere opleidingsbudget. 

 

Vennootschapsbelasting 

      

Seyster Veste is met ingang van 1 januari 2008 integraal belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting. Bij aanvang van deze belastingplicht dient stichting De Seyster Veste een 

fiscale openingsbalans op te maken, waarvoor specifieke fiscale waarderingsregels zullen gelden. 

Voor het verschil tussen de waardering op de fiscale balans en de waardering op de commerciële 

balans dient stichting De Seyster Veste een belastinglatentie te vormen, indien en voor zover er 

sprake is van verrekenbare tijdelijke verschillen. 

 

Een actieve belastinglatentie moet worden gevormd in het geval dat de commerciële waardering 

lager is dan de fiscale waardering, een passieve latentie in het omgekeerde geval. De actieve 

latentie dient te worden gevormd tot het bedrag waarvan het waarschijnlijk is dat er fiscale winst 

beschikbaar zal zijn voor verrekening. 

       

Financiële instrumenten       

In het treasury statuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder voorwaarden 

toegestaan. Deze instrumenten kunnen uitsluitend worden toegepast in het kader van beperking 

aan rente- en looptijdrisico's. Stichting De Seyster Veste heeft deze instrumenten het boekjaar en 

voorgaande jaren niet gebruikt. 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende of 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 

die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting De Seyster 

Veste en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 
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Met de meeste van haar deelnemingen heeft Stichting De Seyster Veste naast haar aandelenbelang 

ook een zakelijke relatie, waarbij producten (veelal onroerende zaken bestemd voor de verhuur) 

en/of diensten van de betreffende deelnemingen worden afgenomen. Deze transacties zijn 

behoudens onderstaand steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij 

marktconforme condities zijn overeengekomen. 

 

 

Sleuteloverdracht Binnenbos 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

    

       

Bedrijfsopbrengsten       

   2015  2014  

Huren en erfpacht       

Huren woningen en woongebouwen  27.091  26.259  

Huren overige onroerende- en roerende zaken  502  456  

Erfpacht en opstalretributies   719  773  

   28.312  27.488  

Af:       

 huurderving wegens leegstand  1.281  1.231  

 oninbare huren   171  108  

 verschuldigde servicebijdragen bij leegstand      446       370  

  Sub-totaal: 1.898  1.709  

  Totaal 26.414  25.779  

       

De stijging van de huuropbrengsten betreft voornamelijk:     

 algemene huurverhogingen per 1 juli       

 oplevering nieuwbouw/renovatie      

 huurharmonisatie bij nieuwe huurcontracten     

De stijging van de opbrengst wordt beperkt door de verkoop van woningen en door diverse 
herstructureringsprojecten. 
       

Opbrengsten servicecontracten      

       

Overige zaken   28  29  

Leveringen en diensten krachtens huurovereenkomst 2.391  2.429  

Af: derving leegstand   1  61  

   2.418  2.397  

Te verrekenen met huurders   -239  -421  

  Totaal 2.179  1.976  

       

Deze vergoedingen worden aan de huurders doorberekend ter dekking van gemaakte kosten voor verwarming, 

verlichting, waterlevering, schoonmaken, glasschade, geiserhuur, dakgoten, rioolontstopping en tuinonderhoud.   

 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

    

       

Bestaand bezit       

Opbrengst verkopen   10.375  7.081  

Af:       

 boekwaarde   1.674  890  

 verkoopkosten / overige lasten       232       216  

  Sub-taal 1.906  1.106  

  Totaal 8.469  5.975  

       

Aantal verkopen   172  126  

       

Verkopen nieuwbouw       

t Hof (POC)   15  1.191  

Kerckebosch / fase 1 koop    6  138  

   8  0  

  Totaal 29  1.329  

 
Geactiveerde productie eigen bedrijf 

     

       

Geactiveerd inzake projectontwikkeling  881  1.562  
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Overige bedrijfsopbrengsten 

  
 
 

2015 

  
 
 

2014 

 

       

Vergoeding administratiekosten huurcontracten 42  104  

Vergoeding administratiekosten leveringen en diensten 60  62  

Dienstverlening aan VvE's   54  52  

Vergoeding voor zendmasten   14  16  

Overige (administratieve) vergoedingen/dienstverlening 16  44  

Diverse opbrengsten   48  185  

  Totaal 234  463  

       

       

Bedrijfslasten       

       

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille    

       

Onroerende- en roerende zaken in exploitatie  5.807  5.380  

Overige onroerende -  en roerende zaken  139  107  

   5.946  5.487  

Activa ten dienste van de bedrijfsvoering  421  435  

  Totaal 6.367  5.922  

       

       

 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille   

       

Activa in exploitatie       

Waardeverminderingen   0  1.132  

Terugname waardeverminderingen  -1.556  -4.838  

  Saldo -1.556  -3.706  

       

Activa in ontwikkeling       

Waardeverminderingen   5.916  9.457  

Terugname waardeverminderingen  -1.125  -208  

  Saldo 4.791  9.249  

       

Verkopen onder voorwaarden       

Waardeveranderingen   167  324  

  Saldo 167  324  

       

       

  Totaal 3.402  5.867  

       

       

       

Lonen en salarissen, sociale- en pensioenlasten     

       

Lonen en salarissen   2.135  2.490  

Sociale lasten   328  355  

Pensioenlasten   339  460  

  Totaal 2.802  3.305  
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Het aantal FTE ultimo 2015 bedroeg 38,33 (2014: 40,12). De verdeling van het aantal FTE ultimo boekjaar over 

de afdelingen is als volgt: 

- Directie / staf 5,26      

- Wonen 17,12      

- Vastgoedbeheer 3,49      

- Financieel Economische Zaken 8,23      

- Projectontwikkeling/verkoop 4,23      

Totaal 38,33      

       

       

Bezoldiging directeur-bestuurder      

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (verder: 
WNT) in werking getreden. De directeur wordt op grond van deze wet gezien als topfunctionaris. In het kader van 
de WNT worden de volgende gegevens gemeld.  
      

Naam topfunctionaris: Rob Wassenberg 
    In dienst vanaf: 1-1-2015 
    In dienst tot: 31-12-2015 

    Deeltijdfactor: 1 
    

   

Bezoldiging boekjaar 
 2015 (in € 1,-) 

 

boekjaar 2014  
(in € 1,-) 

A. Beloningen 
     

Brutoloon, inclusief vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte 
 

         
115.037  

 

          
114.846  

Vakantietoeslag 
  

9.188  
 

           9.188  
Ter beschikkingstelling van een auto  
(bedrag van de fiscale bijtelling) 

 

-    

 

-    

Eindjaarsuitkering (aanspraak gegarandeerde uitkering) 

 

900  

 

-    

Winstdeling of bonusregeling 

  

- 

 

-                     

Tantiemes 

  

  9.666  

 

9.570  

Gratificaties 

  

       -    

 

-    

Werkgeverspremies voor aanvullende verzekeringen/ 
regelingen die niet verplicht zijn o.g.v. wet of cao 

                  
-    

 

                    
-    

Totaal beloningen op jaarbasis 

  
134.791  

 
133.604  

 

     B. Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 

    
Vaste belastbare vergoedingen en verstrekkingen in natura 

 

                  
-    

 

                    
-    

Overige belastbare vergoedingen en verstrekkingen in natura  1.701   2.344  

Totaal belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 1.701  

 

2.344  

 

     C. Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn 

    Werkgeverspremie pensioen OP 

  
14.862  

 
23.566  

Werkgeversbijdrage netto-pensioenregeling 

 
-    

 
-    

Overgangspremie OVP (Overgang vroegpensioen) / VPL (VUT & 
Prepensioen) 

             
7.194  

 

              
5.085  

Werkgeversinleg levensloopregeling 

  
-    

 
                  -    

Premies voor nabestaanden en arbeidsongeschiktheidspensioen 

 
445  

 
325    

Totaal voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn op 
jaarbasis  

          
22.501  

 

            
28.651  
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158.993  

 

164.599  

 
In het boekjaar verrichte uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband 

                 
-    

 
                  -    

Totale uit publieke middelen gefinancierde bezoldiging 

(toesingsloon WNT): 

          

158.993  
 

            

164.599  

Bezoldigingsmaximum (klasse E) 
  

130.600  
 

130.600  

Overschrijding 
  

28.393  
 

33.999  

      Werkgeversdeel sociale verzekeringspremie 

    Sociale premies  

  

                  

-    
 

                    

-    

Premies verschuldigd op basis van CAO: 

 

                  
-    

 

                    
-    

- WIA-plus en WIA-excedent 

  
445  

 
325  

- FLOW 

  
93  

 
93  

Sociale verzekeringpremie - op jaarbasis 

 

538  

 

418  

      Totale werkgeverslast (titel 9 BW 2): 
 

159.531  
 

165.017  
 
 
 
De in art 2:383 BW te vermelden bezoldiging voor (gewezen) bestuurders en (gewezen) toezichthouders bedraagt  

In 2015 € 130.600 (2014: € 130.600) resp. € 9.795 (2014: € 9.750). Naast de hierboven krachtens de WNT 
vermelde componenten, bevat deze bezoldiging met name de verplichte sociale verzekeringspremies en voor 
zover van toepassing de niet-verrekenbare in rekening gebrachte omzetbelasting. De directeur heeft in 2015 een 
dienstverband van 365 dagen (deeltijdfactor 1). Er wordt gebruik gemaakt van het overgangsrecht van de WNT. 
       

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% (voorzitter) 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 hogere vergoeding blijven ontvangen tot het moment van herbenoeming op basis van 

overgangsrecht. 
 
De bezoldiging van de commissarissen is als volgt (in € 1,-):     

             
  

 

Naam / functie kunnen de gele er niet af? eerste 
benoeming 

benoemd 
tot 

2015   2014  

M.M. Frank - voorzitter (afgetreden 31 december 2014) 16-3-2009 16-3-2017 Nvt  9.250  

J. Keus   - lid (afgetreden 27 mei 2014) 16-3-2009 16-3-2017 Nvt  2.708  

J. Hagens – lid 10-11-2014 15-11-2018 9.553  0  

J.W. Gravendeel - lid  1-1-2011 1-1-2018 9.553  6.500  

C.T.M. Schippers – voorzitter (va 2e kw 2015) 1-1-2011 1-1-2018 13.135  6.500  

F.M. v. Beek – lid 1-7-2013 1-9-2017 9.553  6.500  

H.M. Meijdam – voorzitter (teruggetreden 1e kw 2015) 1-1-2015 31-3-2015 3.584  n.v.t.  

   45.377  31.458  

  BTW 9.529   6.606   

  Totaal 54.906  38.064  

    

Naast de hierboven krachtens de WNT vermelde componenten, bevat deze bezoldiging met name de verplichte 
sociale verzekeringspremies en premie voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
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Onderhoudslasten 

  2015  2014  

       

Planmatig onderhoud   973  1.145  

Reparatieverzoeken   490  566  

Contractonderhoud   245  340  

Onderhoud bij mutatie   301  388  

Kosten verbeteren van de verhuurbaarheid  821  415  

Sociaal onderhoud   44  41  

Onderhoudsbijdragen VvE's   701  1.022  

  Totaal 3.575  3.917  

       

Leefbaarheid       

       

Kosten O-team   46  47  

Wijkgericht werken   64  38  

Verlichting achterpaden   9  9  

Overige kosten   174  34  

SEP Kerckebosch   0  41  

Maatregelen Nijenheim   30  110  

Samen voor Zeist   6  6  

Bijdr. schoonmaakkosten   16  16  

Bijdr. inloophuis Kerckebosch   0  40  

Sponsoring maatschappelijke doelen  2  2  

  Totaal 347  343  

 
 
 
Lasten servicecontracten 

   
 
 

  
 
 

 

       

Gasverbruik c.v.- en warmwaterinstallaties  962  709  

Elektriciteitsverbruik   244  262  

Waterverbruik   251  262  

Groenvoorziening   25  24  

Glasverzekeringen   60  28  

Kosten schoonmaken   320  363  

Schoorsteenvegen   2  3  

Kosten huismeester extern   5  1  

Kosten warmtemeters   0  28  

Servicekosten Eneco gebouw   0  27  

Overigen   123  127  

Servicekosten afrekening voorgaande jaren  363  0  

  Totaal 2.355  1.834  

 
Overige bedrijfslasten 

      

       

Werkorganisatie   1.871  2.262  

Exploitatie onroerende zaken   1.771  1.784  

Heffing Centraal Fonds Volkshuisvesting  2.409  3.001  

Overige lasten   13  0  

  Totaal 6.064  7.047  

       

Lasten werkorganisatie       

Overige personeelskosten   257  306  

Gedetacheerd personeel / uitzendkrachten  257  604  

Huisvestingskosten   322  333  

Algemene kosten   966  967  

Raad van commissarissen   69  52  

  Totaal 1.871  2.262  
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Voor een toelichting op bezoldiging leden van de raad van commissarissen zie toelichting bij lonen en salarissen. 
       

Onder de algemene kosten zijn onder meer de honoraria van de externe accountant en accountantsorganisatie 
verantwoord, te weten: 

 

 
 controle van de jaarrekening 

 2015 

 
40 

 2014 

 
36 

 

 controle voor andere controlediensten  16  24  

 fiscale dienstverlening   17  22  

 voor andere niet-controlediensten  9  2  

  Totaal 82  84  

 
 

      

Lasten exploitatie onroerende zaken    
 

  

Lokale belastingen onroerende zaken  1.085  1.106  

Heffingen waterschappen   161  154  

Erfpacht   10  10  

Assurantiepremie   63  69  

Bijdrage VvE's   97  84  

Woonruimteverdeling   7  9  

Contributie landelijke federatie  37  42  

Invorderingskosten   19  10  

Bijdrage bewonersvereniging   31  26  

Publiciteit en bewonersblad   12  32  

Verhuurkosten   12  15  

Advieskosten   1  40  

Strategisch voorraad-/milieu-/energiebeleid  0  5  

Externe beheerkosten   141  66  

Diverse lasten   69  95  

Juridische ondersteuning verhuur  26  21  

   1.771  1.784  

       

 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
 

   

    
 

   

Mutatie waardering commercieel vastgoed in exploitatie 0  -1.917  

Mutatie verkoopverplichting verkocht onder voorwaarden 108  157  

   108  -1.760  

       

       

Financiële baten en lasten       

       

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten      

       

Rente banktegoeden   51  52  

Rentebaten deelnemingen   1  2  

Gefactureerd aan debiteuren   14  31  

Geactiveerde rente   661  1.038  

  Totaal 727  1.123  
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Opbrengst financiële vaste activa en effecten  
2015 

  
2014 

 

       

Rente BWS subsidies   0  1  

Rente leningen deelnemingen / effecten  98  113  

  Totaal 98  114  

 
 

Rentelasten en soortgelijke lasten 

     

       

Rente leningen o/g   4.502  4.948  

Kosten borging geldleningen   16  33  

Rente waarborgsommen   22  25  

Overige rentelasten   22  23  

  Totaal 4.562  5.029  

 
Resultaat deelnemingen 

      

       

Machado B.V.   9  -28  

C.V. De Witte Vrouwen   0  36  

V.O.F. ZEICON   0  2  

  Totaal 9  10  

       

       

Vennootschapsbelasting       

       

Jaar 2013   0  -171  

Jaar 2014   0  -973  

Jaar 2015   -347  0  

  Totaal -347  -1.144  

       

       

De belasting last over het resultaat in de winst- en verliesrekening bestaat uit de volgende componenten: 

Belasting resultaat huidig boekjaar  0  0  

Correctie aangifte vorig boekjaar  0  -171  

Mutatie latente belastingvordering  -347  -973  

  Totaal -347  -1.144  
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Activa 

   

2015 
 

2014 
 

Passiva 
   

2015 
 

2014 
                   Vaste activa 

       

Eigen vermogen 

                         Materiële vaste activa 

       

Algemene reserve 

   

42.794 

 

37.627 

 

         

Resultaat boekjaar 

   

10.021 

 

4.451 

                   Sociaal vastgoed in exploitatie 

  

137.375 

 

114.387 

          Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 
exploitatie  2.332 

 

16.447 

          Onroerende en roerende zaken ten  

              dienste van de exploitatie 

  

756 

 

1.173 

                            Vastgoedbeleggingen 

                                  Commercieel vastgoed in 

exploitatie  

 

16.891 

 

22.876 

          Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden  10.721 
 

10.906 
          Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd  

             voor eigen exploitatie 

   

194 

 

0 

                            

     

  

 

  

     

Totaal 52.815 

 

42.078 

 

     

168.269 

 

165.789 

                                                                                  

    

Totaal 168.269 

 

165.789 

 

Voorzieningen 

       
                  

         

Voorziening onrendabele investeringen 

 

3.574 

 

2.703 

 Financiële vaste activa 
       

Voorziening voor jubilea uitkeringen 
 

33 
 

34 
 Deelnemingen  

   

1.860 

 

1.818 

 

Voorziening voor reorganisatie 

  

0 

 

0 

 Vorderingen op deelnemingen 

  

0 

 

2.318 

     

Totaal 3.607 

 

2.737 

 Te vorderen BWS-subsidies 

  

0 

 

0 

          Borgstellingsvergoedingen 
  

33 
 

34 
          Overige effecten 

   

686 

 

686 

 

Langlopende schulden 

      Overige vorderingen 

   

1.625 

 

1.378 

          

    

Totaal 4.204 

 

6.234 

 

Leningen kredietinstellingen 

  

109.121 

 

120.229 

 

         
Waarborgsommen 

   
12 

 
406 

 

         

Terugkoopverplichting onroerende zaken verkocht 

    

         

onder voorwaarden  

   

10.729 

 

10.896 

 

             

Totaal 119.862 

 

131.531 

 Vlottende activa 
                                  Voorraden 

        

Kortlopende schulden 

       Woningen bestemd voor verkoop 
  

55 
 

408 
          Grondposities en geactiveerde uitgaven 

     

Gemeenten 

   

96 

 

25 

    voor planontwikkeling 

  

4.756 

 

5.688 

 

Schulden aan kredietinstellingen 

  

11.108 

 

4.215 

 Vastgoed bestemd voor verkoop 

  

0 

 

0 

 

Onderhanden projecten 

  

0 

 

0 

 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 0 
 

0 
 

Belastingen 
   

699 
 

1.285 
 Overige voorraden 

   

0 

 

0 

 

Schulden ter zaken van pensioenen 

 

0 

 

49 

 Voorraad in bewerking 

   

0 

 

0 

 

Schulden aan leveranciers 

  

861 

 

896 

 

    

Totaal 4.811 

 

6.096 

 

Schulden aan deelnemingen 

  

857 

 

817 

 

         
Overige schulden  

   
529 

 
2.121 

 Onderhanden projecten 
  

0 
 

1.885 
 

Overlopende passiva 
   

2.778 
 

2.868 
 

             

Totaal 16.928 

 

12.276 

 Vorderingen 
                Huurdebiteuren 

   

291 

 

321 

          Overige debiteuren 

   

472 

 

434 

          Vorderingen op deelnemingen 

  

2.798 

 

1.671 

          Belastingvorderingen 
   

0 
 

171 
          Premie pensioen 

   

11 

 

0 

          Overige vorderingen 

   

90 

 

220 

          Overlopende activa 

   

199 

 

261 

          

    

Totaal 3.861 

 

3.078 

          
                                    Liquide middelen 

   

12.067 

 

5.540 

          
                                    

    
Totaal 193.212 

 
188.622 

     
Totaal 193.212 

 
188.622 

 

11 Enkelvoudige jaarrekening 

Balans per 31 december, voor bestemming resultaat; x € 1.000 
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Winst - en verliesrekening

x € 1.000

2015 2014

Bedrijfsopbrengsten

Huren en erfpacht 26.371 25.722

Opbrengsten servicecontracten 2.179 1.976

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8.498 7.304

Geactiveerde productie eigen bedrijf 881 1.562

Overige bedrijfsopbrengsten 234 463

38.163 37.027

Bedrijfslasten

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 6.353 5.908

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille 3.402 5.867

Lonen en salarissen 2.135 2.490

Sociale lasten 328 355

Pensioenlasten 339 460

Onderhoudslasten 3.564 3.917

Leefbaarheid 347 343

Lasten servicecontracten 2.355 1.834

Overige bedrijfslasten 6.060 7.043

24.883 28.217

13.280 8.810

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 108 -1.760

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 707 1.105

Opbrengst financiële vaste activa 98 114

Rentelasten en soortgelijke lasten 4.561 5.027

-3.756 -3.808

9.632 3.242

Resultaat deelnemingen 42 65

Vennootschapsbelasting 347 1.144

10.021 4.451Resultaat na belastingen

Som bedrijfsopbrengsten

Som bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-

oefening voor belastingen
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Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling bij de enkelvoudige balans en winst- en      

verliesrekening 

De grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de 

geconsolideerde jaarrekening zijn aan elkaar gelijk. Voor de desbetreffende grondslagen wordt verwezen         

naar de geconsolideerde jaarrekening. 

  

Sloop eerste gebouw Kerckebosch 

(foto Pier Pennings) 
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Toelichting op de enkelvoudige balans 

x € 1.000         2015   2014 

Activa             
               

 Vaste activa             
               
 Materiële vaste activa             
               

 Sociaal vastgoed in exploitatie         137.375   114.387 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie       2.332   16.447 

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie        756   1.173 

              

 Vastgoedbeleggingen             

               
 Commercieel vastgoed in exploitatie         16.891   22.876 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden        10.721   10.906 

Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  194   0 

      Totaal   168.269   165.789 

              

 Financiële vaste activa             
               
 Deelnemingen          1.860   1.818 

Vorderingen op deelnemingen         0   2.318 

Te vorderen BWS-subsidies         0   0 

Borgstellingsvergoedingen         33   34 

Overige effecten         686   686 

Overige vorderingen         1.625   1.378 

          4.204   6.234 

              
               
 Deelnemingen Belang   Resultaat   Netto vermogenswaarde 

      

 

2015   2015   2014 

Seyster Vastgoed BV 100,00%   20    594   574 

Machado B.V. 50,00%   9   869   860 

V.O.F. Zeicon 33,33%   -    25   25 

Stichting B.S.W. 100,00%   13    363   350 

WOM KB B.V. 50,00%   -   9   9 

Totaal     42   1.860   1.818 

              

               
 Vorderingen op deelnemingen             
               
 Stichting B.S.W.         0   18 

WOM  BV         0    2.300 

 Totaal         0   2.318 
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Passiva         2015   2014 

x € 1.000             
               
               
 Eigen vermogen             
               
 Overige reserves             
               

 Algemene reserve             
 Saldo 1 januari         37.627   37.807 

Resultaatbestemming vorige boekjaar         4.451   -1.312 

Herwaardering onroerende zaken VOV         42   -42 

Resultaat verkoop VOV woningen         674   1.174 

Aanpassing actuele waarde in boekjaar              

Saldo 31 december          42.794   37.627 

              
               
 Resultaat boekjaar             
               
 Het resultaat van het verslagjaar is         10.021   4.451 

              
  

In de overige reserves zijn cumulatieve ongerealiseerde herwaarderingen van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden opgenomen voor een bedrag van € 919.000,- (2014: € 1.132.000,-) inzake woningen die  

zijn verkocht onder de koopgarantregeling.   
 
Voor de woningen verkocht onder de regeling van onroerende goederen verkocht onder voorwaarden 
in Park Boswijk en de Montessoriflat kunnen de cumulatieve herwaarderingen niet betrouwbaar worden bepaald,   
gelet op de ouderdom van de onderliggende contracten. 

 
 

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten 
 
Er bestaan geen niet uit de balans blijkende verplichtingen anders dan vermeld in de toelichting op de 
geconsolideerde balans. 
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12 Verklaring Raad van Commissarissen 

 

De Raad van Commissarissen van Seyster Veste verklaart het door de bestuurder vastgestelde 

jaarverslag, na kennisname van de bevindingen van BDO Audit & Assurance B.V. op 8 juni 2015 goed te 

keuren. 

 

 

Bestuur 

 

 

 

De heer R.W.J. Wassenberg 

w.g. 

 

Raad van Commissarissen 

 

 

 

 

mevrouw C.T.M. Schippers   de heer  F.M. van Beek 

w.g.      w.g. 

     

 

 

 

 

mevrouw J.W. Gravendeel   de heer  J.L. Hagens RA 

w.g.      w.g. 
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13 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke gevolgen voor de balans per  

31 december 2015. 

 

Resultaatbestemming 

In de statuten van Stichting De Seyster Veste zijn geen bepalingen opgenomen over de 

resultaatbestemming. In overeenstemming met het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) worden alle 

middelen ingezet voor de volkshuisvestelijke doelstelling van Stichting De Seyster Veste. 

In afwachting van een besluit van het bestuur is het resultaat over 2015 afzonderlijk op de balans 

opgenomen. Het bestuursbesluit behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. 

Controleverklaring 

De controleverklaring is op de volgende bladzijde opgenomen. 
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