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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 Missie en Activiteiten

Bij onze leerwerkbedrijven bieden we -met professionele begeleiders- passend werk voor iedereen. Wij geloven dat dit passend

werk bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zó bieden we perspectief op

participatie, resocialisatie en re-integratie.

De stichting heeft een ANBI-status, is erkend leerbedrijf en voert het BOW-keurmerk.

In 2017 heeft Werkvisie (inclusief haar deelneming in JobUp) in totaal 568 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt

geplaatst en begeleidt. Hiervan stroomden er tientallen door naar vrijwilligerswerk en naar betaald werk.

Er is een breed aanbod van Leerwerkbedrijven waar mensen passend werk vinden op onze hoofdlocaties in Dordrecht en

Hendrik-Ido-Ambacht: De Hoop Brood en Banket, De Hoop Drukkerij, De Hoop Facilitair, De Hoop Fietsenmakerij, De Hoop Groen,

De Hoop Inpak, De Hoop Maatwerk, De Hoop Meubelmakerij, De Hoop Print en Scan, De Hoop Re-integratie, De Hoop Schilders,

De Hoop Technische Dienst en De Hoop IJzersterk. Meer informatie is te vinden op www.werkvisiedehoop.nl.

De mix van onze deelnemers is heel divers:

- deelnemers vanuit de WMO of met PGB (ggz/verslaving/psychiatrie/LVG);

- deelnemers vanuit de Participatiewet;

- deelnemers vanuit Justitie Nederland;

- deelnemers met een taakstraf vanuit Reclassering;

- deelnemers die vallen onder een subsidieregeling van het ESF;

- deelnemers die gesubsidieerd worden door Stichting Vrienden van De Hoop.
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Stichting Werkvisie De Hoop

1. ALGEMEEN

1.4 Missie en Activiteiten (vervolg)

Er zijn WMO-contracten voor de uitvoering van dagbesteding voor verschillende regio gemeenten waaronder de Sociale Dienst

Drechtsteden, BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en AV-gemeenten. Daarnaast worden deelnemers (ook met

WLZ) van andere zorginstellingen begeleidt, bijvoorbeeld van Eleos, Lelie Zorggroep, Stichting IJsselmonde Oost, Profila Zorg en

Adullam.

Activiteiten:

- In januari en in juli is een groot aantal WMO-cliënten van de SDD 'technisch omgezet' naar arrangementen (belevingsgerichte-,

arbeidsmatige- en ontwikkelgerichte dagbesteding).

- In oktober is een overeenkomst met Stroomlijn aangegaan ten behoeve van het vervoer van WMO-cliënten in regio Drechtsteden.

- In april zijn we gestart met een nieuw Leerwerkbedrijf 'De Hoop Schilders'. Hier zijn inmiddels deelnemers werkzaam die de

opleiding tot schilder volgen.

- In mei zijn we gestart met een nieuw project aan de Oudendijk in Dordrecht. Hier worden verschillende activiteiten geboden voor

de invulling van de dagbesteding voor bewoners van Profila Zorg.

- In september zijn we met de activiteiten van Compassie gestopt; deze werkzaamheden zijn overgedragen aan JobUp in

Papendrecht.

- Eind december is op alle afdelingen gestart met het actualiseren van de RI&E.

- In totaal werden 17 VIM-formulieren ingevuld die allemaal adequaat werden opgepakt, besproken en zijn afgehandeld.

- Mede door een aantal langdurig zieken kwam het ziekteverzuim uit op 7,3%.

- In totaal waren 37,7 FTE werkzaam, ondersteund door ruim 60 vrijwilligers en werden 8 stagiaires begeleid.

- De klanttevredenheid kwam uit op een eindwaardering van een 7,9.

1.5 Resultaat

Het jaar 2017 werd afgesloten met een positief resultaat van € 78.027 (2016: positief € 89.180).
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Stichting Werkvisie De Hoop

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 128.872 133.764

Financiële vaste activa 2 77.569 53.989

Totaal vaste activa 206.441 187.753

Vlottende activa

Voorraden 3 10.954 13.111

Vorderingen en overlopende activa 4 793.107 646.231

Liquide middelen 5 292.181 275.033

Totaal vlottende activa 1.096.242 934.375

Totaal activa 1.302.683 1.122.128

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Algemene en overige reserves 182.304 104.277

Totaal eigen vermogen 182.304 104.277

Voorzieningen 7 267.194 184.572

Langlopende schulden 8 238.000 250.875

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 9 615.185 582.404

Totaal kortlopende schulden 615.185 582.404

Totaal Passiva 1.302.683 1.122.128
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2.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 11 959.261 645.073

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 12 29.275 32.428

Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.612.574 2.855.986

Som der bedrijfsopbrengsten 3.601.110 3.533.487

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 1.993.522 1.865.699

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 70.012 71.455

Overige bedrijfskosten 16 1.479.674 1.513.812

Som der bedrijfslasten 3.543.209 3.450.966

BEDRIJFSRESULTAAT 57.901 82.521

Financiële baten en lasten 17 20.126 6.659

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 78.027 89.180

Bijzondere baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 78.027 89.180

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 78.027 89.180

78.027 89.180
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 57.901 82.521

Aanpassingen voor :

-  afschrijvingen 68.546 71.661

-  mutaties voorzieningen 82.622 106.730

151.168 178.391

Veranderingen in werkkapitaal:

-  voorraden 2.157 37.727

-  vorderingen -146.876 -153.338

-  kortlopende schulden (excl.schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 32.781 -88.515

-111.938 -204.126

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 97.131 56.784

Ontvangen interest 1.055 1.545

Betaalde interest -14.510 -17.551

Resultaat deelnemingen 33.580 22.666

20.126 6.660

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 117.257 63.444

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -73.120 -34.329

Desinvesteringen materiële vaste activa 9.467 919

Uitgegeven leningen u/g 0 0

Waardemutatie deelnemingen -33.580 -22.666

Waardevermindering leningen u/g 0 14.000

Te ontvangen aflossingen 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -97.234 -42.076

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossingsverplichting langlopende schulden -2.875 -46.810

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.875 -46.810

Mutatie geldmiddelen 17.148 -25.442

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

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Werkvisie De Hoop is statutair en feitelijk gevestigd te Dordrecht, op het adres Provincialeweg 70, en is geregistreerd onder

KvK-nummer 51593386. 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/werkbedrijven en een groot netwerk van

werkgevers in de regio.

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. 

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische

kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van

invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

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 tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere

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

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.
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Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 

zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die 

hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 

uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal 

plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 

Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans 

opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke 

verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding 

tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit 

wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op 

voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten 

op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn 

overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend 

met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische 

realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

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

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn

gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op 

basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op 

vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

• Immateriële vaste activa : 10%;

• Bedrijfsgebouwen : 2% / 3% / 5%;

• Machines en installaties : 5% / 10%;

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% / 20% / 33%. 

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

zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.

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.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere

realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere

verwachte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die wordt

gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct en

volledig in de geconsolideerde resultatenrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht in wezen niet is gerealiseerd.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de

periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of

verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid of tegen lagere

opbrengstwaarde. Deze voorzieningen worden gevormd door de waardevermindering in te schatten van artikelen die langer dan

een bepaalde tijd op voorraad zijn.

Financiële instrumenten

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de

langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van

verwachte oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald volgens de statische methode.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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 geschatte uitgaven die naar verwachting

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1%.

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.
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Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de contante

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor

belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten

van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van

de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De

voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de

CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd. De gehanteerde

disconteringsvoet bedraagt 1,0%.

Voorziening jubileumverplichtingen

De jubileumvoorziening 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.

De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,0%.

Voorziening langdurig zieken

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste

twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces),

voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar.

De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,0%.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende

schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar

van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 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.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch

potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin

deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden

aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de

opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate

waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten

die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de

opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde

bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er

sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende het

dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de

verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen

kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode

waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten

gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of

arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op

balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan

personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste

schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste

schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen

aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Pensioenen

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 januari 2018 bedroeg de dekkingsgraad

103,0% (bron: website www.pzfw.nl). 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. Stichting 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.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat

van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen

invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa

en effecten.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat

dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie

van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde

periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden

systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

2.4.5. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de

liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van

de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom

uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

2.4.6. Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het

opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt.

Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en

de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

2.4.7. Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake

de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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Stichting Werkvisie De Hoop

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 32.050 26.955

Machines en installaties 31.054 70.688

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 65.768 36.121

Totaal materiële vaste activa 128.872 133.764

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 133.764 172.016

Bij: investeringen 73.120 34.329

Af: afschrijvingen 68.546 71.661

Af: desinvesteringen 9.467 919

Boekwaarde per 31 december 128.872 133.764

Aanschafwaarde 751.163 708.675

Cumulatieve afschrijvingen 622.291 574.910

Toelichting:

2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Deelnemingen 62.569 28.989

Vorderingen op deelnemingen 15.000 25.000

Lening u/g Stichting Believe 0 71.961

77.569 125.950

Af: dubieuze vorderingen 0 -71.961

Totaal financiële vaste activa 77.569 53.989

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : 2017

€

Boekwaarde per 1 januari 2017 53.989

Resultaat deelnemingen 33.580

Af: ontvangen aflossing leningen -10.000

Afboeking dubieuze vordering 0

Boekwaarde per 31 december 2017 77.569

Af: te ontvangen aflossingen komend boekjaar 0

Stand financiële vaste activa per 31 december 77.569
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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 33,33% 187.706 100.740

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 de eerste

jaren geen aflossing plaatsgevonden. In 2017 is 10.000,- afgelost.

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Winkelvoorraden 0 2.217

Materialen bedrijven 10.954 10.894

Afwaardering incourantheid 0 0

Totaal voorraden 10.954 13.111

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 568.589 512.226

Overige vorderingen:

Nog te ontvangen aflossingen 4.227 2.615

Nog te ontvangen inzake fiscale eenheid 112.484 68.358

Netto salarissen 0 0

Vooruitbetaalde bedragen:

Overige vooruitbetaalde bedragen 7.021 3.879

Pensioenpremies 0 5.143

Nog te ontvangen bedragen:

Omzetbelasting 100.786 34.847

Nog te factureren 0 19.163

Totaal vorderingen en overlopende activa 793.107 646.231

Toelichting:
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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-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 290.720 272.719

Kassen 1.462 2.314

Totaal liquide middelen 292.181 275.033
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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-17 31-dec-16

€ €

Algemene en overige reserves 182.304 104.277

Totaal eigen vermogen 182.304 104.277

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Algemene reserve 104.277 78.027 0 182.304

Totaal algemene en overige reserves 104.277 78.027 0 182.304

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 31-dec-17

€ € € €

- persoonlijk budget levensfase 78.093 40.319 6.282 112.130

- jubileumverplichtingen 25.607 5.554 1.870 29.291

- langdurig zieken 80.872 44.901 0 125.773

Totaal voorzieningen 184.572 90.774 8.152 267.194

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

31-dec-17

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 204.567

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 81.141

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 18.515

Toelichting per categorie voorziening:

Het persoonlijk budget levensfase (PBL) 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 PBL-uren en op de CAO-verplichting in het kader van de

overgangsregeling 45+.

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

De voorziening voor langdurig zieken wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig zieke werknemers

die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Langlopende schulden aan kredietinstellingen 0 0

Overige langlopende schulden 238.000 250.875

Totaal langlopende schulden 238.000 250.875
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Langlopende schulden - vervolg

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 454.685  

Af: aflossingen 56.810  

Stand per 31 december  397.875 #WAARDE!

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 159.875 #VERW!

Stand langlopende schulden per 31 december 238.000 #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 159.875 #VERW!

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 238.000 #WAARDE!

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 223.000  

 

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-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 0 0

Crediteuren 79.841 90.818

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 159.875 203.810

Rekening courant gelieerde stichtingen 162.103 328

Belastingen en sociale premies 78.741 88.827

Schulden terzake pensioenen 7.108 0

Nog te betalen salarissen en nabetalingen december 12.226 7.239

Vakantiegeld 65.956 59.272

Vakantiedagen 30.434 28.636

Nog te betalen kosten:

Overige nog te betalen kosten 11.334 50.267

Vooruitontvangen opbrengsten:

Vooruitontvangen opbrengsten 7.567 53.206

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 615.185 582.404

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

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

derden. De jaarhuur aan Haaswijk bedraagt in 2017 € 32.666, is voor onbepaalde tijd aangegaan en heeft een opzeg-

termijn van een half jaar. De jaarhuren aan Vrienden bedragen € 36.868 resp. € 5.637, 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 € 84.000, de huurperiode eindigt ultimo 2019, heeft een opzegtermijn van een jaar en wordt steeds met een

periode van drie jaar verlengd.
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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 2017

- aanschafwaarde 39.481 577.832 91.361 0 0 708.675

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 18.943 496.030 59.938 0 0 574.910

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 20.538 81.802 31.424 0 0 133.764

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 9.539 4.931 58.650 0 0 73.120

- afschrijvingen 4.444 44.565 19.536 0 0 68.546

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 10.930 2.700 0 0 0 13.630

  .cumulatieve afschrijvingen 10.930 2.700 0 0 0 13.630

- desinvesteringen

  .aanschafwaarde 0 0 17.002 0 0 17.002

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 7.535 0 0 7.535

  per saldo 0 0 9.467 0 0 9.467

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 5.096 -39.635 29.647 0 0 -4.892

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 38.090 580.063 133.010 0 0 751.163

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 12.457 537.895 71.939 0 0 622.291

Boekwaarde per 31 december 2017 25.634 42.168 61.071 0 0 128.872

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

2.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Rest-schuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

ING Lease NV 28-09-07 380.800 10 jaar lease 6,45% 28.935 0 28.935 0 0 0 maand 0 geen

Kodamb B.V. 03-09-07 85.000 10 jaar onderhands 2,00% 6.375 0 6.375 0 0 0 maand 0 geen

De Hoop ggz 05-07-13 64.000 onbepaald onderhands 2,25% 64.000 0 0 64.000 64.000 onbepaald maand 0 geen

Vrienden vd Hoop 15-03-13 57.500 5 jaar onderhands 5,00% 14.375 0 11.500 2.875 0 0 - 2.875 geen

Vrienden vd Hoop 01-01-07 100.000 onbepaald onderhands 4,60% 100.000 0 0 100.000 100.000 onbepaald maand 0 geen

De Hoop ggz 05-07-13 20.000 onbepaald onderhands 2,25% 19.000 0 0 19.000 19.000 onbepaald - 0 geen

Vrienden vd Hoop 2005/6 40.000 onbepaald werkkapitaal 4,60% 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 0 1 - 123.000 geen

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

Vrienden vd Hoop 05-03-12 25.000 5 jaar onderhands 4,50% 25.000 0 10.000 15.000 0 0 - 0 geen

              

Totaal 454.685 0 56.810 397.875 223.000 159.875
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2.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

WMO productie 501.169 301.168

Zorgprestaties tussen instellingen 209.715 145.950

Persoonsgebonden- en volgende budgetten 248.377 197.955

Totaal 959.261 645.073

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 5.514 8.578

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 23.761 23.850

Totaal 29.275 32.428

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Overige dienstverlening:

Opbrengst detachering personeel 454.037 458.688

Overige opbrengsten:

Omzet bedrijven 1.584.029 1.528.455

Reïntegratievergoedingen 372.880 629.813

Giften, bijdragen e.d. 136.322 173.732

Verhuuropbrengsten 64.671 64.408

Overig 635 890

Totaal 2.612.574 2.855.986

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 1.508.021 1.375.034

Sociale lasten 235.355 218.027

Pensioenpremie 116.426 106.003

Andere personeelskosten:

Opleiding en vorming 10.382 9.570

Reiskostenvergoedingen 13.741 17.350

Overige personeelskosten 56.055 50.431

Ontvangen ziekengeld -35.583 -28.227

Sub-totaal 1.904.397 1.748.189

Personeel niet in loondienst 6.847 43.100

Overheadvergoeding Stichting De Hoop 82.278 74.410

Totaal personeelskosten 1.993.522 1.865.699

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 39,0 35,2
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LASTEN

15. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa 68.546 71.661

- resultaat verkoop materiële vaste activa 1.467 -206

Totaal afschrijvingen 70.012 71.455

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Kosten van grond- en hulpstoffen en inkoopwaarde van de omzet 816.388 852.635

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 23.357 12.061

Transportkosten  70.665 57.494

Algemene kosten 120.804 114.637

Afboeking dubieuse vorderingen 0 0

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 17.225 7.174

Onderhoud en energiekosten 78.440 63.509

Belastingen en verzekeringen 3.970 14.042

Huur en leasing 159.171 174.086

Produktie- en exploitatiekosten 95.722 100.290

Verkoopkosten 10.235 9.588

Dotaties en vrijval voorzieningen 83.696 108.296

Totaal bedrijfskosten 1.479.674 1.513.812

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2017 2016

€ €

Rentebaten 1.055 1.545

Sub-totaal financiële baten 1.055 1.545

Rentelasten -14.510 -17.551

Resultaat deelnemingen 33.580 22.666

Sub-totaal financiële lasten 19.070 5.114

Totaal financiële baten en lasten 20.126 6.659

18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op De Hoop van toepassing zijnde Regeling bezoldigingsmaxima 

topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor De Hoop is € 166.000 op basis van klasse G. Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband. 

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 2017 lagen beneden het bezoldigingsmaximum.
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18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - vervolg

De samenstelling van de Raad van Bestuur van de instelling over het jaar 2017 is als volgt:

 

J. de Gruijter

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 1-sep-13

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Ja

3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? n.v.t.

4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Ja

5 Hoeveel maanden is de persoon bestuurslid geweest in het verslagjaar? 12

20. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Werkvisie De Hoop heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in

de vergadering van 16 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting De Hoop heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in

de vergadering van 16 mei 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen noemenswaardige gebeurtenissen voor gedaan.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

leden Raad van Bestuur leden Raad van Toezicht

J. de Gruijter C. Kleingeld

voorzitter voorzitter

B. Gort

lid

J. den Heijer

lid

L. Malschaert

lid

G.J. Bosland

lid

P. Verhoeve

lid

H. de Ruiter

lid
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3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

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

3.2 Nevenvestigingen

Stichting Werkvisie De Hoop heeft geen nevenvestigingen.

3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting Werkvisie De Hoop is niet zelfstandig controleplichtig. Wel is de stichting opgenomen in de geconsolideerde

jaarrekening van Stichting De Hoop, waarbij wel een controleverklaring is afgegeven.
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