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Stichting Werkvisie De Hoop

1. ALGEMEEN

1.1 Groepsverhoudingen

Stichting Werkvisie De Hoop hoort tot het concern De Hoop. De jaarrekening van Stichting Werkvisie De Hoop is 

opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Hoop te Dordrecht.

1.2 Doelstelling

Stichting Werkvisie De Hoop werd d.d. 28 december 2010 bij notariële akte opgericht voor onbepaalde tijd. De

statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2014. De stichting is statutair gevestigd te Dordrecht.

De stichting is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend Woord. In

dit Woord openbaart God zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus. De stichting erkent derhalve Jezus

Christus als Gods Zoon, die door zijn verzoenend lijden en sterven de enige weg is tot behoud.

De stichting heeft op deze grondslag ten doel:

a. het geven van beroepsgericht onderwijs dan wel het verlenen van medewerking aan opleidingen;

b. het vormen, begeleiden en - indien nodig - behandelen in het kader van de gezondheidszorg;

c. het organiseren en begeleiden van trajecten die tot doel hebben om personen een duurzame positie te verschaffen

op de arbeidsmarkt door de juiste vaardigheden en competenties bij te brengen die passend zijn bij de gezond-

heidssituatie van de desbetreffende persoon;

d. het voorzien in onderwijs, opleiding en scholing ten behoeve van cliënten, patiënten en bewoners van een gezondheids-

zorginstelling;

e. het meer in algemene zin voorzien in de behoefte aan onderwijs, opleiding, training, scholing en vorming;

f. het leiden en begeleiden van ex-patiënten naar een plaats op de arbeidsmarkt.

De stichting tracht het doel te bereiken door:

a. het scheppen van voorwaarden om te komen tot een evenwichtig en samenhangend stelsel van dienst- en hulp-

verlening op het gebied van de doelstelling van de stichting;

b. het vaststellen van het strategisch, beleidsmatig, bestuurlijk en financieel kader voor de besluiten en activiteiten;

c. het (doen) verzorgen van opleidingen op het gebied van de doelstelling van de stichting;

d. het deelnemen in overleg- en samenwerkingsverbanden op het gebied van de doelstelling van de stichting;

e. het, zo nodig, oprichten van dan wel deelnemen in andere verbonden rechtspersonen die aan het bereiken van het

doel in de ruimste zin kunnen bijdragen;

f. het, zo nodig, naar buiten treden ten aanzien van overheden, zelfstandige bestuursorganen, rechtspersonen met een

wettelijke taak, ziektekostenverzekeraars, zorgkantoren, UWV, Gemeentelijke diensten, zorgaanbieders, regionale

samenwerkingsverbanden en andere externe organisaties en instanties;

g. het voeren van een sociaal beleid dat gericht is op het scheppen van speelruimte, medezeggenschap en ontplooiings-

mogelijkheden alsmede op het bevorderen van de continuïteit van de werkgelegenheid voor alle medewerkers;

h. alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk zijn of daarmee verband houden.

1.3 Bestuur

Volgens de statuten wordt de stichting bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste 

één (rechts)persoon en wordt benoemd en ontslagen door Stichting De Hoop.

1.4 Activiteiten

In 2011 heeft er een afsplitsing plaats gevonden van de bedrijven van Stichting De Hoop naar Stichting Werkvisie De Hoop.

Hierbij zijn de bedrijven De Hoop Grafisch Centrum, De Hoop Metaal, De Hoop Bouw en Interieur en De Hoop Music &

Books afgesplitst. In 2013 zijn twee onderdelen verzelfstandigd: De Hoop Metaal per 1 januari 2013 en De Hoop Music &

Books per 1 oktober 2013. Verder zijn per 1 januari 2013 vanuit Stichting De Hoop de activiteiten van De Hoop Maatwerk aan 

Stiching Werkvisie De Hoop toegevoegd. Vanuit Maatwerk is vervolgens een samenwerking gestart met de Voedselbank,

Kledingbank en Huisraadbank hetgeen een mooie aanvulling vormt in het aanbod van reintegratiemogelijkheden voor 

cliënten van De Hoop GGZ. Per 1 januari 2014 is onder de naam "Ambachtse Bedrijven" een activiteitencentrum in Dordrecht

en Hendrik-Ido-Ambacht van Eleos overgenomen. In 2014 is de locatie in Dordrecht gesloten en is de bedrijfsvoering met

personeel en deelnemers samengevoegd in het bedrijvenverzamelgebouw in Henrik-Ido-Ambacht. Dit gebouw is in 2014

geschikt gemaakt voor verschillende projecten, zoals bakkerij, inpak en kringloop.

Per 1 april 2015 ging het voltallige personeel van de Facilitaire Dienst van De Hoop ggz over naar de afdeling De Hoop Facilitair 

van Werkvisie De Hoop.

Per 1 mei 2015 ging 7 FTE van de Technische Dienst van De Hoop ggz naar afdeling De Hoop Bouw van Werkvisie De Hoop.

Per 1 november 2015 is een nieuwe afdeling "Compassie Re-integratie Management" toegevoegd, die verantwoordelijk is voor 

het matchen en begeleiden van deelnemers bij betaald werk.

De activiteiten voor De Hoop Publishing werden per 31 december 2015 beëindigd, waaronder ook de samenwerking met het 

Zoeklicht en Stichting De Herikon.
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Stichting Werkvisie De Hoop

1. ALGEMEEN

1.4 Activiteiten (vervolg)

In 2015 zijn 617 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst binnen één van de leerwerkbedrijven. De

ontschotting heeft verder plaatsgevonden met deelnemers vanuit de WMO (ggz/verslaving/psychiatrie/LVG), deelnemers

vanuit de Participatiewet, deelnemers vanuit Justitie Nederland en deelnemers met een taakstraf vanuit Reclassering 

Nederland. Ook werden deelnemers begeleid die vallen onder een subsidieregeling van het ESF.

Er zijn WMO-contracten gesloten met verschillende gemeenten waaronder de Sociale Dienst Drechtsteden, BAR

(Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en AV-gemeenten. Ook worden deelnemers middels onderaanneming 

geplaatst, van onder meer Eleos, Lelie Zorggroep, IJsselmonde Oost, Gemiva en Abdullam.

In 2015 is de huisstijl geharmoniseerd, is de website geactualiseerd en zijn de namen van verschillende afdelingen 

aangepast: De Hoop Bouw en Interieur is nu De Hoop Bouw, De Hoop Grafisch Centrum is nu De Hoop Drukkerij. Verder 

werd voor de herkenbaarheid nieuwe afdelingen benoemd waaronder De Hoop Brood en Banket, De Hoop Fietsenmakerij, 

De Hoop Groen, De Hoop Inpak, De Hoop Kringloopwinkel, De Hoop Maatwerk, De Hoop Metaalbewerking, De Hoop Print 

en Scan en De Hoop Zorgschepen.

De lobby bij de SDD om ook ons Leerwerkbedrijf, evenals Drechtwerk te classificeren als mogelijk SROI-bedrijf werd 

gehonoreerd en ook de audit voor ons BOW-keurmerk werd goed afgesloten.

1.5 Resultaat

Het jaar 2015 werd afgesloten met een positief resultaat van € 16.333 (2014: positief € 76.753).
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Stichting Werkvisie De Hoop

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 172.016 195.516

Financiële vaste activa 2 45.323 39.000

Totaal vaste activa 217.339 234.516

Vlottende activa

Voorraden 3 50.838 62.344

Vorderingen en overlopende activa 4 492.893 410.761

Liquide middelen 5 300.475 241.949

Totaal vlottende activa 844.206 715.054

Totaal activa 1.061.544 949.570

Ref. 31-dec-15 31-dec-14

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Algemene en overige reserves 15.097 -1.236

Totaal eigen vermogen 15.097 -1.236

Voorzieningen 7 77.842 73.178

Langlopende schulden 8 297.685 514.462

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 670.919 363.166

Totaal Passiva 1.061.544 949.570
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 11 628.397 714.403

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 12 13.088 17.809

Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.495.575 1.907.244

Som der bedrijfsopbrengsten 3.137.060 2.639.456

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 1.647.556 1.124.291

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 67.108 59.247

Overige bedrijfskosten 16 1.393.480 1.356.051

Som der bedrijfslasten 3.108.144 2.539.589

BEDRIJFSRESULTAAT 28.916 99.867

Financiële baten en lasten 17 -12.583 -23.114

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 16.333 76.753

Buitengewone baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 16.333 76.753

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 16.333 76.753

16.333 76.753
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 28.916 99.867

Aanpassingen voor :

-  afschrijvingen 67.208 61.700

-  mutaties voorzieningen 4.664 57.562

71.872 119.262

Veranderingen in vlottende middelen:

-  voorraden 11.506 -29.555

-  vorderingen -82.132 -62.642

-  kortlopende schulden (excl.schulden aan 

kredietinstellingen) 307.753 -9.395

237.128 -101.592

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 337.916 117.537

Ontvangen interest 1.545 1.547

Betaalde interest -14.128 -24.661

Resultaat deelnemingen -6.323 0

-18.906 -23.114

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 319.010 94.423

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -43.708 -21.766

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Nieuwe verstrekte leningen u/g 0 -4.000

Waardevermindering leningen u/g 0 85.015

Te ontvangen aflossingen 0 39.161

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -43.708 98.410

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossingsverplichting langlopende schulden -216.777 -59.173

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -216.777 -59.173

Mutatie geldmiddelen 58.526 133.660

Toelichting:

Er is gebruikt gemaakt van de indirecte methode.
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.1 Algemeen

Stichting Werkvisie De Hoop is statutair gevestigd te Dordrecht. Doelstelling van de stichting is om mensen met een afstand tot werk

te begeleiden naar passend werk. Deze re-integratie- en ontwikkeldoelstelling wordt gerealiseerd met behulp van eigen leer/werk-

bedrijven en een groot netwerk van werkgevers in de regio.

Groepsverhoudingen

Stichting Werkvisie De Hoop hoort tot het concern De Hoop. De jaarrekening van Stichting Werkvisie De Hoop is opgenomen in de

geconsolideerde jaarrekening van Stichting De Hoop te Dordrecht. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Verbonden rechtspersonen

De stichting heeft een belang van 33,33% in de vennootschap JobUp B.V..

2.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve

afschrijvingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het actief.

zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld 

aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde 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 een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 

gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 

afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Voorraden

voorziening wordt gevormd door de waardevermindering in te schatten van artikelen die langer dan een een bepaalde tijd op

voorraad zijn.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 

grond van verwachte oninbaarheid.  Deze voorziening wordt bepaald volgens de statische methode.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten,

Voorraden zijn gewaardeerd tegen de kostprijs per ultimo boekjaar onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Deze 



Stichting Werkvisie De Hoop

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 

wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale of contante waarde van de uitgaven

die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief 

in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

de verplichting.   

Persoonlijk levensfasebudget

De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren PLB-uren. De berekening hiervan is 

gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd.

Uitgestelde beloningen

De voorziening uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft

de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane

toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Reorganisatiekosten

Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde en wordt gevormd in verband met de verwachte salariskosten

die samenhangen met de reorganisatie van de instelling waarover de betreffende medewerkers reeds zijn ingelicht.

Schulden

2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 

kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Pensioenen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit liquide middelen.
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2.4.4. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Stichting Werkvisie De Hoop heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon 

berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Werkvisie De Hoop. De verplichtingen, die voortvloeien uit 

deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Werkvisie De Hoop betaalt 

hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden 

jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld 

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook 

een nieuwe berekening van de dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. 

Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In juni 2015 bedroeg de dekkingsgraad 

102%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar 

hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om 

bijzondere premieverhogingen door te voeren. Werkvisie De Hoop heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 

in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Werkvisie De Hoop heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.



Stichting Werkvisie De Hoop

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 18.407 22.173

Machines en installaties 130.085 161.364

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 23.524 11.979

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 172.016 195.516

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2015 2014

€ €

Boekwaarde per 1 januari 195.516 235.450

Bij: investeringen 43.708 21.766

Af: afschrijvingen 67.208 61.700

Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 172.016 195.516

Aanschafwaarde 691.536 692.215

Cumulatieve afschrijvingen 519.520 496.699

Toelichting:

2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Deelnemingen 6.323 0

Vorderingen op deelnemingen 25.000 25.000

Lening u/g First Concept Communications 14.000 14.000

Lening u/g Stichting Believe 71.961 71.961

117.284 110.961

Af: dubieuze vorderingen -71.961 -71.961

Totaal financiële vaste activa 45.323 39.000

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : 2015

€

Boekwaarde per 1 januari 2015 39.000

Bij: verstrekte lening 0

Af: ontvangen aflossing leningen 0

Af: afboeking dubieuze vordering 0

Boekwaarde per 31 december 2015 39.000

Af: te ontvangen aflossingen komend boekjaar 0

Stand financiële vaste activa per 31 december 39.000
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het

mutatieoverzicht onder 2.6.



Stichting Werkvisie De Hoop

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA  

2. Financiële vaste activa - vervolg

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

JobUp B.V. 6.000 33% 18.969 86.416

Toelichting:

Stichting Werkvisie De Hoop heeft samen met twee andere ondernemingen per 15 september 2011 JobUp B.V.

opgericht. Deze B.V. richt zich met name op de re-integratie van mensen die door hun verslavingsachtergrond of andere

problematiek niet zelfstandig aan een baan kunnen komen.

Op 5 maart 2012 is een lening verstrekt aan JobUp B.V. van € 25.000. Volgens contract bedraagt de looptijd 5 jaar en

dient ieder jaar 20% van de lening afgelost te worden. Vanwege een liquiditeitstekort bij de leningnemer heeft er in 2012,

2013, 2014 en 2015 nog geen aflossing plaatsgevonden.

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Winkelvoorraden 5.208 9.811

Materialen bedrijven 47.630 54.533

Afwaardering incourantheid -2.000 -2.000

Totaal voorraden 50.838 62.344

4. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Vorderingen op debiteuren 387.184 339.339

Overige vorderingen:

Nog te ontvangen aflossingen 222 2.172

Nog te ontvangen baten 18.386 45.945

Rekening courant gelieerde stichtingen 0 2.539

Netto salarissen 235 0

Vooruitbetaalde bedragen:

Overige vooruitbetaalde bedragen 0 2.531

Pensioenpremies 0 7.333

Nog te ontvangen bedragen:

Overige nog te ontvangen bedragen 0 7.367

Omzetbelasting 16.125 0

Nog te factureren 68.654 0

Overige subsidies 0 2.465

Overige overlopende activa:

Overige overlopende activa 2.087 1.070

Totaal vorderingen en overlopende activa 492.893 410.761

Toelichting:
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De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt € 19.008.

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Bankrekeningen 297.281 236.956

Kassen 3.194 4.993

Totaal liquide middelen 300.475 241.949
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Algemene en overige reserves 15.097 -1.236

Totaal eigen vermogen 15.097 -1.236

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-15 bestemming mutaties 31-dec-15

€ € € €

Algemene reserve -1.236 16.333 0 15.097

Totaal algemene en overige reserves -1.236 16.333 0 15.097

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-15 31-dec-15

€ € € €

Persoonlijk levensfase budget 24.062 42.075 0 66.137

Uitgestelde beloningen 8.857 2.848 0 11.705

Reorganisatiekosten 40.259 0 40.259 0

Totaal voorzieningen 73.178 44.923 40.259 77.842

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

31-dec-15

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 68.594

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 9.248

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 4.250

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening uitgestelde beloningen wordt gevormd voor in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen.

Het persoonlijk levensfase budget (PLB) kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening die

hieruit voortvloeit wordt gevormd ter hoogte van de opgebouwde rechten voor de niet in tijd dan wel geld opgenomen

uren. Deze rechten hebben betrekking op de reguliere PLB-uren en op de CAO-verplichting in het kader van de

overgangsregeling 45+.

De voorziening voor reorganisatiekosten heeft betrekking op de herstructurering van de leiding van één van de leer/werk-

bedrijven.

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Langlopende schulden aan kredietinstellingen 35.310 65.462

Overige langlopende schulden 262.375 449.000

Totaal langlopende schulden 297.685 514.462
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Langlopende schulden - vervolg

Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 573.635  

Bij: nieuwe leningen 0  

Af: aflossingen 59.173  

Stand per 31 december  514.462 #WAARDE!

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 216.777 #VERW!

Stand langlopende schulden per 31 december 297.685 #WAARDE!

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 216.777 #VERW!

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 297.685 #WAARDE!

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 405.000  

 

Toelichting:  

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage Overzicht langlopende schulden

onder 2.7. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

9. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 31-dec-14

€ €

Crediteuren 123.146 130.076

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 216.777 59.173

Rekening courant gelieerde stichtingen 132.251 0

Belastingen en sociale premies 77.303 51.025

Schulden terzake pensioenen 9.296 0

Omzetbelasting 0 7.127

Netto salarissen 0 1.625

Vakantiegeld 55.571 38.737

Vakantiedagen 21.137 25.423

Overige schulden 0 1.329

Overige nog te betalen kosten 11.495 8.375

Vooruitontvangen subsidies 23.943 19.615

Overige vooruitontvangen opbrengsten 0 20.661

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 670.919 363.166

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de leer-/werkbedrijven worden panden gehuurd van Stichting Haaswijk, Stichting Vrienden van De Hoop en van

derden. De jaarhuur aan Haaswijk bedraagt in 2015 € 47.288, is voor onbepaalde tijd aangegaan en heeft een opzegtermijn 

van een half jaar. De jaarhuren aan Vrienden bedragen € 32.688 resp. € 9.440, zijn aangegaan voor onbepaalde tijd en 

hebben opzegtermijnen van één maand resp. een half jaar. De jaarhuur van het pand in Hendrik Ido Ambacht bedraagt

€ 72.000, de huurperiode eindigt ultimo 2016, heeft een opzegtermijn van een jaar en wordt steeds met een periode van 

drie jaar verlengd.
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgeb.en terreinen Machines en install. Andere vaste bedrijfsmidd.Proj.in uitvoering Niet aan bedrijfsproces dienstbare MVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 67.900 561.855 62.461 0 0 692.215

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 45.727 400.491 50.481 0 0 496.699

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 22.173 161.364 11.979 0 0 195.516

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 25.719 17.989 0 0 43.708

- afschrijvingen 3.765 56.998 6.445 0 0 67.208

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 35.000 0 9.387 0 0 44.387

  .cumulatieve afschrijvingen 35.000 0 9.387 0 0 44.387

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -3.765 -31.279 11.544 0 0 -23.500

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 32.900 587.573 71.063 0 0 691.536

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 14.493 457.489 47.539 0 0 519.520

Boekwaarde per 31 december 2015 18.407 130.085 23.524 0 0 172.016

Afschrijvingspercentage 10,0% 10% / 20% 20,0%
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2015

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 

december 

2014

Nieuwe 

leningen in 

2015

Aflossing 

in 2015

Restschuld 

31 december 

2015

Rest-schuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2015

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2016

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

ING Lease NV 28-09-07 380.800 10 jaar lease 6,45% 99.773 0 34.311 65.462 0 2 jaar maand 36.527 geen

ING Lease NV 08-02-10 42.500 5 jaar lease 5,48% 1.612 0 1.612 0 0 n.v.t. maand 0 geen

Kodamb B.V. 03-09-07 85.000 10 jaar onderhands 2,00% 23.375 0 8.500 14.875 0 2 jaar maand 8.500 geen

De Hoop ggz 05-07-13 64.000 onbepaald onderhands 5,00% 64.000 0 0 64.000 64.000 onbepaald - 0 geen

Vrienden vd Hoop 15-03-13 57.500 5 jaar onderhands 0,00% 37.375 0 11.500 25.875 0 3 jaar maand 11.500 geen

Vrienden vd Hoop 01-01-07 100.000 onbepaald onderhands 5,55% 100.000 0 0 100.000 100.000 onbepaald - 0 geen

De Hoop ggz 05-07-13 20.000 onbepaald onderhands variabel 19.000 0 0 19.000 19.000 onbepaald - 0 geen

Vrienden vd Hoop 28-06-05 32.500 10 werkkapitaal 4,50% 6.500 0 3.250 3.250 0 1 jaar maand 3.250 geen

Vrienden vd Hoop 2005/6 40.000 onbepaald werkkapitaal 5,50% 40.000 0 0 40.000 40.000 onbepaald - 0 geen

De Hoop ggz 05-07-05 123.000 onbepaald werkkapitaal 2,25% 123.000 0 0 123.000 123.000 1 jaar - 123.000 geen

De Hoop ggz 05-07-05 34.000 onbepaald werkkapitaal 2,25% 34.000 0 0 34.000 34.000 1 jaar - 34.000 geen

Vrienden vd Hoop 05-03-12 25.000 5 jaar onderhands 0,00% 25.000 0 0 25.000 25.000 2 jaar - 0 geen

              

Totaal 573.635 0 59.173 514.462 405.000 216.777
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Zorgprestaties tussen instellingen 215.910 602.257

WMO productie 264.066 0

Persoonsgebonden- en volgende budgetten 148.421 112.146

Totaal 628.397 714.403

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 7.688 2.844

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 5.400 14.965

Totaal 13.088 17.809

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Omzet bedrijven 2.135.174 1.686.146

Reïntegratievergoedingen 155.141 183.462

Giften, bijdragen e.d. 140.625 11.605

Verhuuropbrengsten 61.854 24.487

Overig 2.781 1.544

Totaal 2.495.575 1.907.244

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 1.223.031 885.296

Sociale lasten 192.922 138.093

Pensioenpremie 97.150 75.934

Andere personeelskosten:

Opleiding en vorming 5.287 2.276

Reiskostenvergoedingen 15.352 12.621

Overige personeelskosten 30.111 21.014

Ontvangen ziekengeld -18.144 0

Sub-totaal 1.545.708 1.135.234

Personeel niet in loondienst 31.662 -39.519

Overheadvergoeding Stichting De Hoop 70.186 28.576

Totaal personeelskosten 1.647.556 1.124.291

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 30,2 22,2
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2.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

15. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 67.208 61.700

- resultaat verkoop materiële vaste activa -100 -2.453

Totaal afschrijvingen 67.108 59.247

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Kosten van grond- en hulpstoffen en inkoopwaarde van de omzet 877.314 688.627

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 11.175 9.093

Transportkosten  43.867 43.382

Algemene kosten 98.810 101.872

Afboeking dubieuse vorderingen 11.002 108.378

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 5.750 1.784

Onderhoud en energiekosten 48.400 49.415

Huur en leasing 178.661 162.184

Produktie- en exploitatiekosten 119.964 122.189

Verkoopkosten 10.534 11.565

Dotaties en vrijval voorzieningen -11.997 57.562

Totaal bedrijfskosten 1.393.480 1.356.051

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Rentebaten 1.545 1.547

Sub-totaal financiële baten 1.545 1.547

Rentelasten -20.451 -24.661

Resultaat deelnemingen 6.323 0

Sub-totaal financiële lasten -14.128 -24.661

Totaal financiële baten en lasten -12.583 -23.114

18. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig

De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen vanuit Stichting Werkvisie De Hoop geen bezoldiging.

Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur. De kosten voor 2015 bedroegen hiervoor ongeveer € 102.100
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders - vervolg

De samenstelling van de Raad van Bestuur van de instelling over het jaar 2015 is als volgt:

 

J. de Gruijter  

 

1 1-sep-13  

2 Ja  

3 n.v.t.  

4 Ja  

5 12  

19. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 

Er zijn bij Stichting Werkvisie De Hoop geen functionarissen werkzaam waarvan het belastbaar loon hoger ligt dan

van ministers.

20. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

leden Raad van Bestuur leden Raad van Toezicht

J. de Gruijter C. Kleingeld

voorzitter voorzitter

B. Gort

lid

G.J. Bosland

lid

J. den Heijer

lid

L. Malschaert

lid

P. Verhoeve

lid
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Hoeveel maanden is de persoon bestuurslid geweest in 

het verslagjaar?

Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit 

van het bestuur?

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie?

Tot welke datum was de persoon als bestuurder 

werkzaam in uw organisatie? 

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het 

bestuur geweest?

Naam
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Stichting Werkvisie De Hoop

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Werkvisie De Hoop heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in

de vergadering van 20 juli 2016.

De raad van toezicht van de Stichting De Hoop heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering

van 20 juli 2016.

3.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is niets bepaald ten aanzien van de resultaatbestemming.

3.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 

3.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen vermeldenswaardige gebeurtenissen voor gedaan.
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