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Woonvereniging Willemina 

Jaarrekening 2013  
datum: 12 februari 2014 
 

Het jaar 2013 is in financieel opzicht een rustig jaar geweest. In januari heeft de vereniging de 

restschuld afgelost (aflossing en rente) van de lening voor groot onderhoud dat in 2009 is 

uitgevoerd. Verder zijn de bijdragen van de leden en de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra 

(SAG) over 2013 ontvangen en op het gebied van onderhoud zijn er geen grote zaken aangepakt. 

De vereniging heeft in 2013 haar reservepositie weten te versterken met het oog op noodzakelijk 

Groot onderhoud in de nabije toekomst. Een meerjarenonderhoudsplan zal aan de ledenvergadering 

dd. 9 maart 2014 worden voorgelegd.  

De zonnecollectoren hebben een gunstig effect op de energierekening van de vereniging voor de 

gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast is er sprake van ‘ teruglevering van energie’ waarvoor de 

vereniging inkomsten ontvangt van de leverancier.  

Op 01 juni 2013 heeft Ad van Eck het penningmeesterschap overgedragen aan Wouter de Kruijff. 

Ook de samenstelling van de kascontrole commissie is gewijzigd; Gert-Jan Schep en Frans Mom 

hebben op 26 januari de controle uitgevoerd op de financiële administratie van de vereniging. Het 

verslag van de kascontrolecommissie is opgenomen in de bijlagen (bijlage 1).  

De jaarrekening 2013 is in tegenstelling tot voorgaande jaren opgemaakt op kasbasis, wat zoveel 

betekent dat de ontvangsten en uitgaven in het boekjaar de basis vormen voor de verantwoording. 

Indien evident is dat ontvangsten of uitgaven betrekking hebben op activiteiten die buiten de 

verslagperiode vallen dan wordt dit in de toelichting vermeld. Dit geldt evenzeer voor zogenaamde 

‘vooruitontvangen bedragen’ of ‘nog te ontvangen bedragen’.  

Het boekjaar van de vereniging is gelijk gesteld aan het kalenderjaar. 

De jaarrekening bestaat uit een balans en een resultatenrekening met een toelichting op deze 

cijfers. Een begrotingsplan 2014 is separaat toegevoegd aan de stukken.  
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Woonvereniging Willemina 
Resultatenrekening 2013 
 
 
UITGAVEN Plan  Realisatie  afwijking 

Groot onderhoud 50.000 5.946,25 44.053,75 

Aflossing + rente >> lening VVE  0 7.191,85 -7.191,85 

Gemeenschappelijke Ruimte 500 29,99 470,01 

Klein onderhoud 5.000 3.610,59 1.389,41 

Tuin 2.000 171,79 1.828,21 

Installaties (hydrofoor) 1.000 537,52 462,48 

Verzekeringen (WA/Brand/Opstal/e.d.) 4.350 12.399,51 -8.049,51 

Waterleiding 250 156,47 93,53 

Energie 3.480 1.912,16 1.567,84 

Schoonmaak 4.500 5.038,63 -538,63 

Gemeentelijke heffingen 100 93,28 6,72 

Divers 2.000 1.585,53 414,47 

Onderhoud liften 500 1.684,02 -1.184,02 

Servicecontract lift 1.200 1.200,32 -0,32 

Taxaties en verkoop 1.000 0,00 1.000,00 

Sociale cohesie commissie 2.000 2.288,04 -288,04 

Totaal 77.880 43.845,95 34.034,05 

    INKOMSTEN 
   VVE bijdragen 98.375 98.319,44 -55,12 

bijdrage SGCA  8.472 7.931,87 -540,13 

overige opbrengsten 
 

5.490,84 5.490,84 

Rente en bijdragen wachtlijst 
 

433,36 433,36 

Totaal 106.847 112.175,51 5.328,95 

    Saldo uitgaven en inkomsten 28.967 68.329,56 39.363,00 

    Resultaatbestemming: 
   bufferfunctie eigen vermogen 
 

10.943,88 
 toevoeging reservering Groot Onderhoud 28.967 57.385,68 28.419,12 
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Toelichting jaarcijfers 2013 

1.1 VVE bijdragen 

De bijdragen 2013 van 32 appartementseigenaren is 98.319,44 euro, een afwijking van 55,12 euro 

ten opzichte van het begrotingsplan. Deze afwijking wordt verklaard door: 

Vooruit ontvangen bijdragen: 221,19 
   Nog te ontvangen bijdragen: -276,56 (voldaan per 8 januari 2014) 

afwijking -55,37 
    

1.2 Bijdrage Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) 

De bijdrage 2013 van de SAG is 7.931,87 euro en wijkt daarmee -540,13 af van het begrotingsplan. 

Deze afwijking wordt verklaard door verrekening van de onderhoudskosten 2012 met de 

opgebouwde reservepositie van de Stichting (factuur 27 februari 2013). 

 

1.3 Rente en bijdragen wachtlijst 

ontvangsten wachtlijst 164,54 

rente baten   268,82 

totaal rente en ontvangsten wachtlijst 433,36 
 

In 2013 is 164,54 euro ontvangen op grond van ingeschrevenen op de wachtlijst. Dit bedrag is 

ontvangen op basis van 17 bijdragen wat enigszins teleurstellend is gezien het aantal mensen op de 

wachtlijst. De rentebaten in 2013 zijn 268,82 (ABNAMRO flex depositorekening). 

 

1.4 Overige opbrengsten 

In 2013 zijn de volgende opbrengsten gerealiseerd: 

uitkering verzekeringen 
 

1.661,43 

gebruik gemeenschappelijke ruimten door derden 125,00 

restitutie boete - schoonmaakdossier 1.010,84 

energie (terug)levering 
 

2.363,32 

opbrengsten boekenmarkt   330,25 

   
5.490,84 

 

De kosten van de herstelwerkzaamheden 1.911,43 euro als gevolg van de waterschade in de poort 

zijn door de verzekering met aftrek van het eigen risico ad 250,00 euro voor 1.661,43 euro vergoed. 

Ook heeft de vereniging de boete inzake de schoonmaakactiviteiten, betaald in 2012, in 2013 

terugontvangen (1.010,84 euro). De zonnepanelen dragen bij aan lagere energiekosten, daarnaast 

realiseert de vereniging in 2.363,32 euro aan inkomsten op grond van teruglevering van energie. Tot 

slot heeft de boekenmarkt na aftrek van de kosten 330,25 euro opgeleverd. Dit bedrag is 

toegevoegd aan de bestedingsruimte van de Sociale Cohesie Commissie. 
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2.1 Groot Onderhoud 

De uitgaven aan groot onderhoud zijn In 2013 beperkt gebleven tot een laatste betaling (4.766,73 

euro) inzake de vervanging van vloerdelen van de galerij en noodzakelijk onderhoud aan een defecte 

standleiding (1.179,52 euro). 

 

2.2 Aflossing + rente >> lening VVE  
Begin 2013 zijn de laatste rente- en aflossing verplichtingen ingelost voor een bedrag van 7.191,85 

euro.  

 

2.3 Gemeenschappelijke ruimte 

De uitgaven aan de gemeenschappelijke ruimte is beperkt gebleven tot een bedrag van 29,99 euro. 

 

2.4 Klein onderhoud 

De totale uitgaven aan klein onderhoud is 3.610,59 euro.  

schade wateroverlast poort -1.911,43 (1.661,43 euro terugontvangen) 

divers loodgieterswerk -579,56 
  divers schilderwerk -369,52 
  luik in trappenhuis -390,60 
  ketel gemeenschappelijke ruimte -100,75 
  overigen -258,73 
  

 
-3.610,59 

   

De post overigen betreft voornamelijk kosten voor vervanging lampen en electra. 

 

2.5 Tuin 

De uitgaven aan de tuin zijn 171,79 euro. De kosten die samenhangen met het snoeien van 

verschillende bomen en het verwijderen van de klimop met het oog op het noodzakelijke onderhoud 

aan de kozijnen komen ten laste van 2014. 

 

2.6 Installaties 

Reparatie en het onderhoudscontract aan de hydrofoor hebben in 2013 geleid tot respectievelijk 

156,71 en 380,81 euro aan uitgaven. 

 

2.7 Verzekeringen 

De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsgebouwenverzekering 

(opstalverzekering) en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De uitgaven aan 

verzekeringen zijn in 2013 12.399,51 euro, 8.049,51 euro hoger dan oorspronkelijk begroot (4.350 

euro): 

 

1. In 2013 is de verzekerde waarde van het Poortgebouw in het kader van de opstalverzekering 

opnieuw bepaald en vastgesteld op 11.500.000 euro (inclusief fundering). Dit is een stijging 

van 40% ten opzichte van de oude waarde van 8.241.100 euro. De premie is navenant 

toegenomen met 1.215,79 euro tot 4.255,00 op jaarbasis.  

  



5 
 

2. Vanaf 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Deze is met 

terugwerkende kracht doorberekend aan verzekerden. 

 

3. In 2013 zijn voor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en de opstalverzekering de 

premies voldaan voor zowel 2013 als voor 2014, waardoor de uitgaven 2014 6.251,30 euro 

hoger liggen. 

 

 
 

 

2.8 Waterleiding 

De uitgaven aan water in 2013 zijn 156,47 euro. 

 

2.9 Energie 

De energiekosten over 12 maanden 2013 zijn 1.912,16 euro en bestaan uit: 

 
Voorschotbetalingen 2013 2.777,14 

correctie Greenchoice -1.185,98 

Energiekosten 1.591,16 

onderhoudscontract Zon&Co 321,00 

totaal kosten 1.912,16 
 

Daarnaast heeft er een verrekening plaatsgevonden van de ‘teruglevering van energie’ voor een 

bedrag van 2.363,32 euro1 (zie ‘overige opbrengsten’). De betreffende periode betrof 16 juli 2012 

tot 1 september 2013 (10,5 maanden). In 2013 leidt dit feitelijk tot een batig saldo van 451,16 euro 

op de energiekosten.  

 

Zonnepanelen, een investering waard? 

De investering in 2012 van de vereniging in de zonnepanelen bedroeg 52.458,08 euro (zie 

jaarrekening 2012). Met een subsidie van de Gemeente van 11.079,00 euro bedroeg de netto 

                                                           
1
 Een deel van deze teruglevering heeft mogelijk ook betrekking op 2012.  

Verzekeringen 2013

verzekerde 

waarde premie

assurantie 

belasting (9,7%) kosten

Aansprakelijkheidsverzekering 1.791.543 650,56 136,62 787,17

Bedrijfsgebouwenverzekering 8.241.100 3.039,21 638,23 3.677,44

nabetaling poliswijziging (ingangsdatum vanaf april 2013) 1.288,96

Bestuurdersaansprakelijkheid voldaan in 2012 pm

3.689,77 774,85 5.753,58

Verzekeringen 2014

verzekerde 

waarde premie

assurantie 

belasting (21%) kosten

Aansprakelijkheidsverzekering 2.500.000 910,80 191,27 1.102,07

Bedrijfsgebouwenverzekering 11.500.000 4.255,00 893,55 5.148,55

Bestuurdersaansprakelijkheid 395,32 395,32

5.561,12 1.084,82 6.645,94

Uitgaven 2013 12.399,51
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investering 41.379,08 euro. De energiekosten (2013) zijn vastgesteld op 1.912 euro (inclusief het 

onderhoudscontract voor de panelen) en de ‘opbrengsten teruglevering’ op basis van 12 maanden 

worden geraamd op 2.500 euro op jaarbasis. Uitgaande van de energiekosten vòòr de plaatsing van 

de zonnepanelen van 3.073 euro op jaarbasis (tweejaargemiddelde2) leveren de zonnepanelen een 

besparing op jaarbasis op van 3.661 euro (=-1.912 +2.500 +3.073). Op basis van een eenvoudige 

berekening, namelijk door de kosten van de investering te delen door de jaarlijkse kostenbesparing, 

kan worden bepaald dat de vereniging na 11,3 jaar (2024) de zonnepanelen heeft terugverdiend. 

Gezegd moet worden dat hierbij nog geen rekening is gehouden met eventuele storingen cq. 

reparaties. 

 

 

2.10 Schoonmaak 

De schoonmaakkosten worden voornamelijk bepaald door het contract met MAS schoonmaak. De 

kosten zijn 373,71 euro per vier weken (4.858,23 euro op jaarbasis). Op de jaarlijkse schoonmaakdag 

van de vereniging zijn 201,55 euro extra kosten gemaakt. 

 

2.11 Gemeentelijke heffingen 

De gemeentelijke heffingen hebben betrekking op de WOZ beschikking (61.000 euro) van Anna 

Spenglerstraat 103.  

 

2.12 Diverse kosten 

In deze categorie vallen de volgende kosten: 

 

apparatuur -139,00 

bankkosten -388,84 

overige beheerskosten -816,90 

software -240,79 

totaal -1.585,53 
 

De vereniging heeft een hogedrukreiniger aangeschaft. De bankkosten zijn 305,44 euro (ABNAMRO) 

en 83,40 euro (ING rekening). In de overige beheerskosten zitten diverse declaraties die betrekking 

hebben op de organisatie van de ALV, maatregelen ‘overlast in de poort’, lidmaatschap VVE belang 

etc.  

 

2.13 Service en onderhoud Liften 

In 2013 is 1.684,02 euro uitgegeven aan reparaties en storingen aan de liften. Het servicecontract is 

vastgesteld op 1.200,32 euro op jaarbasis. 

 

2.14 Sociale Cohesie Commissie (SCC) 

De SCC heeft in 2013 2.288,04 euro uitgegeven. Indien rekening wordt gehouden met de 

opbrengsten 330,25 euro van de boekenmarkt (zie overige opbrengsten) dan is de commissie binnen 

begroting gebleven. 

                                                           
2
 De energierekening (NUON) voor de vereniging in 2011 was 4.007,48 euro. In 2012 (met de overstap naar 

GreenChoice per augustus 2012) en de ingebruikname medio juli van de zonnepanelen waren de 
energiekosten 2.138,65 euro). 
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Woonvereniging Willemina
Balans per 31 december

2013 2012 Afwijking

ACTIVA

Vlottende activa:

Liquide middelen:

ABNAMRO rekening betaalrekening 27.105,07 19.625,47 7.479,60

ABNAMRO rekening Flex deposito rekening 70.792,10 10.023,28 60.768,82

ING rekening betaalrekening 869,68 788,54 81,14

TOTAAL ACTIVA 98.766,85 30.437,29 68.329,56

PASSIVA

Eigen vermogen

Beginstand reserve 15.916,32 16.920,32 -1.004,00

Exploitatieresultaat 68.329,56 -1.004,00 69.333,56

84.245,88 15.916,32 68.329,56

1/ Bufferfunctie eigen vermogen (10% vve bijdragen) 10.943,88

2/ Reservering Groot Onderhoud beginstand 15.916,32

mutatie 57.385,68

eindstand 73.302,00

Vreemd kort vermogen

borgstelling leden 14.520,97 14.520,97 0,00

14.520,97 14.520,97 0,00

TOTAAL PASSIVA 98.766,85 30.437,29 68.329,56



8 
 

Toelichting Balansposten 

3.1 Liquide middelen 

De vereniging houdt twee betaalrekeningen aan: 

1. een hoofdrekening (ABNAMRO; NL36ABNA0844849057) voor de inkomsten en uitgaven van 

de vereniging, en  

2. een ING rekening NL27INGB0005597598, waarop de inkomsten van de leden van de 

wachtlijst worden beheerd. 

Daarnaast heeft de vereniging een depositorekening (ABNAMRO; NL52ABNA0819255416), waarvoor 

de rentevergoeding voor de vereniging gunstiger is in vergelijking met de betaalrekening. In 2013 is 

vanuit de betaalrekening per saldo 60.500,00 euro toegevoegd aan de depositorekening.  

3.2 Eigen vermogen 

De eigen vermogenpositie is in 2013 toegenomen met 68.329,56 euro tot 84.245,88 euro. De 

bestemde reserves voor Groot Onderhoud zijn vastgesteld op 73.302,00 euro, rekening houdend 

met een buffer(functie) van het eigen vermogen, vastgesteld op 10% van de jaarlijkse bijdragen van 

de leden.  

Met uitzondering van de buffer van 10% in het eigen vermogen, staat dit vermogen in dienst van het 

noodzakelijk groot onderhoud aan het Poortgebouw. De reservering voor groot onderhoud van de 

SAG is in 2013 gedoteerd met de ontvangen servicebijdragen voor dit jaar met aftrek van de te 

verrekenen exploitatiekosten 2013.  

Reservering Groot Onderhoud 
        

 
beginsaldo 

 
12.480,00 

 

 
servicebijdrage 2013 

 
7.931,87 + 

 
dotatie buffer eigen vermogen 

 
1.094,39 -/- 

 
verrekening 2012* 

 
2.650,50 -/- 

 
verrekening 2013 

 
2.544,80 -/- 

Opgebouwd SAG 
  

14.122,18 

Opgebouwd Willemina 
  

59.179,81 

Totaal 
  

73.302,00 

     * mailbericht 15 maart 2013 

    

In bijlage 3 is een overzicht van de te verrekenen exploitatiekosten 2013 opgenomen. 

3.3 Vreemd kort vermogen 

De 32 appartementseigenaren hebben een borg uitstaan bij de vereniging van 453,78 euro. 
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Bijlage 1 Verslag Kascontrolecommissie 

Nog toevoegen 
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Bijlage 2 Overzicht exploitatiekosten 2013 te verrekenen met SAG 

  

Onderhoudskosten

onderhoud schade wateroverlast poort (deel eigen risico) -250,00

(1.911,43 euro schade -/- 1.661,43 euro teruggave verzekering)

onderhoud divers loodgieterswerk -579,56

onderhoud divers schilderwerk -369,52

onderhoud ketel gemeenschappelijke ruimte -100,75

onderhoud Liften Reparatie -1.684,02

onderhoud Liften Servicecontract -1.200,32

Hydrofoor reparatie -156,71

Hydrofoor Servicecontract -380,81

Groot onderhoud RAPS Art projects/REMI/Factuur 13302 Bastiaa ansestraat 12 en 18 -1.179,52

Groot onderhoud Vlucht, de - Bouwbedrijf Factuurnr 2013082 -4.766,73

subtotaal -10.667,94

Overige beheerskosten

Bestuuraansprakelijkheidsverzekering Vereniging (2014) -395,32

Aansprakelijkheidsverzekering (2013+2014) -1.889,24

Bedrijfsgebouwenverzekering (2013+2014) -8.825,99

energiekosten gemeenschappelijke delen -1.912,16

tuin -171,79

apparatuur -139,00

bankkosten -388,84

overige beheerskosten -816,90

software -240,79

subtotaal -14.780,03

totaal te verrekenen kosten 2013 -25.447,97

10% -2.544,80
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Bijlage 3 Fiscale Zaken 

Let op: De belastingopgave is en blijft de verantwoordelijkheid van iedere appartement eigenaar zelf 

als belastingplichtige, de vereniging neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid.  

 

1/ Reservefonds 

Bij de inkomstenbelasting moet iedere appartementseigenaar zijn aandeel in het reservefonds 

opgeven in box 3: 

 

Reserveposities ultimo 2013 
   SAG Reservering Groot onderhoud 14.122,18 

 
10% bufferfunctie eigen vermogen 1.094,39 

    
15.216,57 

     Willemina Reservering Groot onderhoud 59.179,81 

 
90% bufferfunctie eigen vermogen 9.849,50 

    
69.029,31 

 

Adres Naam 
Punten 

systeem coëfficient in%   
aandeel 

reservepositie 

ass 103 van Eck 125,50 0,02432 2,43%   1.678,91 

ass 105 Veldhuizen 169,50 0,03285 3,28%   2.267,53 

ass 107 Hoogendijk 136,50 0,02645 2,65%   1.826,07 

ass 109 Broekhuizen 196,50 0,03808 3,81%   2.628,73 

ass 111 De Poel 111,50 0,02161 2,16%   1.491,62 

ass 113 De Rijk 174,50 0,03382 3,38%   2.334,42 

ass 115 Wit de 124,00 0,02403 2,40%   1.658,84 

ass 117 Kruiderink, R 173,50 0,03362 3,36%   2.321,04 

ass 119 Molegraaf 167,50 0,03246 3,25%   2.240,78 

hp 1 Kruijff Achterhuis 187,50 0,03634 3,63%   2.508,33 

hp 3 Zwietering 205,50 0,03983 3,98%   2.749,13 

hp 4 Schep en Engel 197,50 0,03828 3,83%   2.642,11 

hp 5 Sittig 124,00 0,02403 2,40%   1.658,84 

hp 6 Reichwein M + C 175,00 0,03391 3,39%   2.341,11 

hp 7 Weiss 113,00 0,02190 2,19%   1.511,69 

hp 8 Oenen 235,00 0,04554 4,55%   3.143,78 

hp 9 Mom 121,00 0,02345 2,34%   1.618,71 

hp 10 Malipaard/de Vries 189,50 0,03672 3,67%   2.535,09 

hp 11 Konijn 127,00 0,02461 2,46%   1.698,98 

hp 12 J. v/der linden 124,50 0,02413 2,41%   1.665,53 

hp 13/15 Frankhuizen Konijn 189,50 0,03672 3,67%   2.535,09 

mvbs 2 Dijkema 201,00 0,03895 3,90%   2.688,93 

mvbs 4 Jonkergouw en Bakker 155,00 0,03004 3,00%   2.073,55 

mvbs 6 Schep en Schermer 180,00 0,03488 3,49%   2.408,00 

mvbs 8 Linssen en Duvekot 192,50 0,03731 3,73%   2.575,22 

mvbs 10 Duinker 142,00 0,02752 2,75%   1.899,64 

mvbs 12 Keteleer 165,50 0,03207 3,21%   2.214,02 

mvbs 14 Klimke 171,00 0,03314 3,31%   2.287,60 

http://www.eigenhuis.nl/vve/financien/belasting/
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mvbs 16 Boogaard, Piet vd 122,00 0,02364 2,36%   1.632,09 

mvbs 18 E. v/der Linden 177,50 0,03440 3,44%   2.374,55 

mvbs 20 Reichwein Gusta 116,50 0,02258 2,26%   1.558,51 

mvbs 22 Spitsbergen 169,00 0,03275 3,28%   2.260,84 

totaal       100,00%   69.029,31 

 

 

2/ Bijzondere aftrek voor Rijksmonumenten 

De bijzondere aftrek voor Rijksmonumenten geldt voor eigenwoningRijksmonumenten en voor box 3 

Rijksmonumenten. Op grond van belastingwet zijn de ‘drukkende’ kosten (rekening houdend met 

aftrek van eventueel verkregen subsidies) voor onderhoud voor 80% aftrekbaar.  

 

De wettelijke omschrijving spreekt over “….de kosten van werkzaamheden daaraan (lees 

Rijksmonument) voor zover die ertoe hebben gestrekt het pand, zoals dat bij aanvang van de 

werkzaamheden bestond, in bruikbare staat te herstellen of te houden en die in redelijkheid zijn 

gemaakt”. Het gaat dus om noodzakelijke (niet buitensporige) kosten  die zijn gemaakt om het pand 

in redelijke staat van onderhoud te brengen of te houden, overeenkomstig de toestand waarin het 

zich (na latere veranderingen) bevond. De aftrek geldt voor groot onderhoud en voor periodiek 

terugkerend onderhoud.  

 

 
Let op: Financieringskosten voor aanschaf, onderhoud of verbetering van het pand en de kosten van opstal, 

erfpacht of beklemming zijn aftrekbaar als het rijksmonument uw eigen woning is. U trekt ze dan niet af als 

gemaakte onderhoudskosten, maar als kosten bij uw eigen woning. 

 

Toerekening naar appartementseigenaren: 

Adres Naam 
Punten 

systeem coëfficient 
aandeel 

onderhoud   
aandeel 

opstalverzekering 

ass 103 van Eck 125,50 0,02432 -186,81   -112,70 

ass 105 Veldhuizen 169,50 0,03285 -252,31   -152,21 

ass 107 Hoogendijk 136,50 0,02645 -203,19   -122,58 

ass 109 Broekhuizen 196,50 0,03808 -292,50   -176,46 

ass 111 De Poel 111,50 0,02161 -165,97   -100,13 

Uitgaven 2013 onderhoud Rijksmonument

onderhoud Liften Reparatie -1.684,02

onderhoud Liften Servicecontract -1.200,32

Hydrofoor reparatie -156,71

Hydrofoor Servicecontract -380,81

onderhoud schade wateroverlast poort (deel eigen risico) -250,00

onderhoud divers loodgieterswerk -579,56

onderhoud divers schilderwerk -369,52

onderhoud ketel gemeenschappelijke ruimte -100,75

onderhoud RAPS Art projects/REMI/Factuur 13302 Bastiaa ansestraat 12 en 18 -1.179,52

onderhoud Vlucht, de - Bouwbedrijf Factuurnr 2013082 -4.766,73

totaal -10.667,94

80% aftrekbaarheid -8.534,35

Uitgaven 2013 opstalverzekering

Opstalverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering (2014) -5.148,55
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ass 113 De Rijk 174,50 0,03382 -259,75   -156,70 

ass 115 Wit de 124,00 0,02403 -184,58   -111,35 

ass 117 Kruiderink, R 173,50 0,03362 -258,26   -155,80 

ass 119 Molegraaf 167,50 0,03246 -249,33   -150,42 

hp 1 Kruijff Achterhuis 187,50 0,03634 -279,10   -168,38 

hp 3 Zwietering 205,50 0,03983 -305,90   -184,54 

hp 4 Schep en Engel 197,50 0,03828 -293,99   -177,36 

hp 5 Sittig 124,00 0,02403 -184,58   -111,35 

hp 6 Reichwein M + C 175,00 0,03391 -260,50   -157,15 

hp 7 Weiss 113,00 0,02190 -168,21   -101,47 

hp 8 Oenen 235,00 0,04554 -349,81   -211,03 

hp 9 Mom 121,00 0,02345 -180,11   -108,66 

hp 10 Malipaard/de Vries 189,50 0,03672 -282,08   -170,17 

hp 11 Konijn 127,00 0,02461 -189,05   -114,05 

hp 12 J. v/der linden 124,50 0,02413 -185,32   -111,80 

hp 13/15 Frankhuizen Konijn 189,50 0,03672 -282,08   -170,17 

mvbs 2 Dijkema 201,00 0,03895 -299,20   -180,50 

mvbs 4 Jonkergouw en Bakker 155,00 0,03004 -230,73   -139,19 

mvbs 6 Schep en Schermer 180,00 0,03488 -267,94   -161,64 

mvbs 8 Linssen en Duvekot 192,50 0,03731 -286,55   -172,87 

mvbs 10 Duinker 142,00 0,02752 -211,37   -127,52 

mvbs 12 Keteleer 165,50 0,03207 -246,35   -148,62 

mvbs 14 Klimke 171,00 0,03314 -254,54   -153,56 

mvbs 16 Boogaard, Piet vd 122,00 0,02364 -181,60   -109,56 

mvbs 18 E. v/der Linden 177,50 0,03440 -264,22   -159,40 

mvbs 20 Reichwein Gusta 116,50 0,02258 -173,42   -104,62 

mvbs 22 Spitsbergen 169,00 0,03275 -251,56   -151,76 
              

SAG   -853,44   -514,86 

Totaal       -8.534,35   -5.148,55 

 

 

 

 

 

 

 

 


