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Standaardformulier
publicatieplicht
Volkshuisvesting
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Krijtland Wonen
1 4 6 1 4 6 4 6

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

Pleistraat 13, 6369 AJ SIMPELVELD

Telefoonnummer

0 8 8 2 0 2 5 2 0 0

E-mailadres

info@krijtlandwonen.nl

Website (*)

www.krijtlandwonen.nl

RSIN (**)

0 0 2 5 0 2 8 2 3
3 0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.L.H. Sluijsmans (directeur-bestuurder)

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

IB 111 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting zoals
omschreven in artikel 45 van de Woningwet

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

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

De belangrijkste taak van woningcorporaties is zorgen voor betaalbare woningen voor
mensen met lage inkomens. Het betreft een structurele activiteit. Het beleidsplan heeft
een looptijd van 4 jaar en loopt daarmee door tot en met 2024. Wij zetten ons de
komende jaren in voor voldoende betaalbare en beschikbare huurwoningen
(gediferentieerd aanbod van goede kwaliteit). We zetten in op de verduurzaming van
het woningbezit om de woonlasten te verlagen. Bewonersparticipatie krijgt steeds vorm
in projecten en werkzaamheden waarbij we maximaal inzetten op de leefbaarheid en
realisatie van vitale kernen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De belangrijkste inkomstenbron zijn huurinkomsten. Andere inkomens kunnen
gegenereerd worden door servicecontracten en woningverkopen.

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

De inkomsten worden in belangrijke mate aangewend voor verbetering van de kwaliteit
van wonen en de daaraangekoppelde woonomgeving, de verduurzaming en daarmee
betaalbaarheid van het woningbezit, maar ook een substantieel deel aan belastingen
en bedrijfskosten.

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

https://krijtlandwonen.nl/over-ons/onze-koers/

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

Beloning RvC conform WNT
Beloning personeel conform CAO Woondiensten

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

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

https://krijtlandwonen.nl/over-ons/publicaties/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Vastgoedbeleggingen

€ 349.111.742

€ 333.802.305

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€

1.004.849

€

1.028.387

Overige reserves

Financiële vaste activa

€

599.841

€

1.410.340

€

0

+

€ 350.716.432
329.765

€

501.053

€

0

€

0

€

208.116

€

554.056

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

5.164.036

€

5.584.300

Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

+
€

Totaal

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

5.701.917

+

€ 356.418.349

https://krijtlandwonen.nl/over-ons/publicaties/

31-12-2019 (*)

€ 189.468.548

€ 175.470.767

€

€

0

€ 67.675.787

0

€ 62.350.330

+

+

€ 257.144.335

€ 237.821.097

Egalisatierekening

€

0

€

0

Voorzieningen

€

128.967

€

118.252

Langlopende schulden

€ 91.719.299

€ 96.095.512

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 356.418.349

+

€ 336.241.032

€

Voorraden

0

31-12-2020

7.425.748

8.845.580

+
€

6.639.409

€ 342.880.441

+

+

+
€ 342.880.441
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Staat van baten en lasten

2020

A

2019 (*)

Huuropbrengsten

€

23.299.414

€

22.817.606

Opbrengsten servicecontracten

€

1.816.016

€

1.688.689

Minus: Lasten servicecontracten

€

1.770.886

€

1.700.156

Overheidsbijdragen

€

0

€

0

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

2.441.044

€

2.302.353

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

6.926.449

€

6.477.360

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

2.956.304

€

2.671.593

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

11.020.747

€

11.354.833

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

0

€

0

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

0

€

0

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

0

€

0

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

0

€

0

€

0

€

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

1.824.167

€

1.409.397

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

61.685

€

48.958

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

1.596.453

€

1.146.680

€

166.029

€

213.759

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

529.990

€

2.538.653

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

15.114.337

€

22.147.981

€

0

€

0

€

0

€

0

€

15.644.327

€

24.686.634

Opbrengst overige activiteiten

€

116.072

€

80.627

Minus: Kosten overige activiteiten

€

21.814

€

22.233

€

94.258

€

58.394

B	Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

C	Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

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

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

2020

2019 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

523.513

€

446.874

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

261.389

€

299.257

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-3.247.109

€

-3.453.109

I

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

€

22.893.350

€

32.114.380

J

Minus: Belastingen

€

3.570.110

€

3.222.730

K

Resultaat uit deelnemingen

€

0

€

14.371

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€

19.323.240

€

28.906.021

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

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

https://krijtlandwonen.nl/over-ons/publicaties/

Open

