
 

 

Woonvereniging Willemina 

Jaarrekening 2014     
datum: 20 februari 2015 
 
Voor de Vereniging is 2014 een goed financieel jaar geweest. Een positief exploitatieresultaat van € 
16.303,22 is toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging. De vermogenspositie is 
hierdoor versterkt met het oog op een financiële buffer (wettelijk bepaald) en gelet op het 
meerjaren onderhoud aan het Poortgebouw. Tegelijkertijd is in 2014 gestart met de uitvoering van 
het Meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering, dd. 9 maart 2014. 
  
Een tegenvaller in het kader van het onderhoud is het noodzakelijk herstel aan beide poortdeuren1 
(zuidkant). De verwachting is dat begin 2015 meer duidelijkheid komt over de omvang van de 
noodzakelijke reparaties en de kosten daarvan. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in de 
meterkasten van twee huishoudens om de levering van energie vanuit de zonnepanelen mogelijk te 
maken. De standleidingen leiden met regelmaat tot problemen. Ook dit jaar is hiervoor - in het kader 
van klein onderhoud - uitgaven gedaan om specifieke lekkages te herstellen.  

De bijdragen van de leden en van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) over 2014 zijn 
keurig binnen het kalenderjaar (boekjaar) ontvangen, waarvoor dank namens het bestuur. 

De zonnecollectoren hebben een gunstig effect op de energierekening van de vereniging voor de 
gemeenschappelijke delen. Omdat er sprake is van een energie-overschot is er sprake van 
‘teruglevering van energie’ aan de leverancier (GreenChoice), waarvoor de vereniging inkomsten 
ontvangt. In 2014 is besloten om twee huishoudens van energie te voorzien. Hiervoor zijn technische 
aanpassingen gedaan (installatie van tussenmeters) en zijn met de betreffende huishoudens 
afspraken gemaakt over de verrekening.  

De kascontrole commissie, bestaande uit Gerrit 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).  

In navolging van 2013 is de jaarrekening opgemaakt op kasbasis, wat zoveel betekent dat de 
ontvangsten en uitgaven in het boekjaar de basis vormen voor de financiële 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 2015 is separaat toegevoegd aan de stukken.  
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Woonvereniging Willemina 
Resultatenrekening 2014 
 

  

Plan 2014
Realisatie 

2014 Afwijking
Realisatie 

2013
1. INKOMSTEN

1.1 VVE bijdragen 109.000 110.440,44 1.440,44 106.251,31
1.2 (terug)levering energie 2.500 2.615,97 115,97 -
1.3 overige opbrengsten 100 50,00 -50,00 5.490,84
1.4 Rente en bijdragen wachtlijst 300 831,42 445,12 433,36

Totaal inkomsten 111.900 113.937,83 2.037,83 112.175,51

2. UITGAVEN
2.1 Verzekeringen 6.700 6.652,26 -47,74 12.399,51
2.2 Gemeentelijke heffingen 100 97,15 -2,85 93,28
2.3 Servicecontracten liften 1.250 1.200,32 -49,68 2.884,34

schoonmaak 5.200 5.003,96 -196,04 5.038,63
ketel 200 0,00 -200,00 -
hydrofoor 400 342,04 -57,96 537,52
zonnepanelen 350 0,00 -350,00 -

2.4 Water/Energie 2.400 2.419,48 19,48 2.068,63
2.5 Sociale Cohesie Commissie 2.000 2.000,00 0,00 2.288,04
2.6 Tuin 2.000 1.132,08 -867,92 171,79
2.7 500 344,66 -155,34 29,99
2.8 Taxaties en verkoop pm 0,00 - 0,00
2.9 Klein onderhoud 10.000 9.629,33 -370,67 3.610,59

2.10 Groot onderhoud 75.000 66.003,05 -8.996,95 5.946,25
2.11 Overige beheerskosten 2.000 1.122,69 -877,31 8.777,38
2.12 Onvoorzien 3.800 1.687,59 -2.112,41 -

Totaal uitgaven 111.900 97.634,61 -14.265,39 43.845,95

EXPLOITATIERESULTAAT 0 16.303,22 16.303,22 68.329,56

TOEVOEGING/ONTTREKKING EIGEN VERMOGEN 0 16.303,22 16.303,22 68.329,56

Gemeenschappelijke ruimte
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Toelichting jaarcijfers 2014 

1. INKOMSTEN 
 
1.1 VVE bijdragen 

 
1.1.1 Bijdragen appartementseigenaren 
De bijdragen 2014 van 32 appartementseigenaren is € 101.714,28 een afwijking van € 1.440,44 ten 
opzichte van het begrotingsplan. Deze afwijking wordt verklaard door: 

 

 
1.1.2 Bijdragen Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (STGC) 
De bijdrage van de STGC is € 8.726,16 euro is overeenstemming met de begroting en is in drie 
termijnen in 2014 voldaan. Voorafgaand aan de ALV wordt de jaarrekening en de begroting voor 
2015 met de STGC afgestemd. 
 
1.2 (terug)Levering Energie 
De zonnepanelen, vanaf 16 juli 2012 in gebruik, leveren energie voor de vereniging. De 
zonnepanelen leveren meer energie dan het verbruik door de vereniging  voor de 
gemeenschappelijke delen. In 2014 is besloten twee huishoudens te koppelen aan deze 
energievoorziening. De meterkasten van deze huishoudens zijn voorzien van speciale meters. Het 
verbruik van deze huishoudens op grond van de zonnepanelen is eind 2014 verrekend met de 
vereniging (€ 1.084,80). Daarnaast is in 2014 nog sprake van een ‘teruglevering’ aan de 
energieleverancier Greenchoice (€ 1.531,17).  
 
1.3 Overige opbrengsten  
In 2013 zijn € 50 aan bijdragen ontvangen in het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. De 
opbrengsten van de boekenmarkt 2014 is € 515 geweest. Hiervan is 115 euro opgegaan aan kosten 
(huur tafels en drinken). Van het saldo van € 400 is voor € 300 bestemd voor een goed doel 
(Openbare Bibliotheek, de Hallen) en € 100 voor de Sociale Cohesie Commissie. In 2014 heeft geen 
verrekening met de vereniging plaatsgevonden.  
 
1.4 Rente en bijdragen wachtlijst 

 

2014
Bijdragen 2014 +3% (ipv +2% begroot) 1.068,47
Bijdragen 2013 276,56
Bijdragen 2014 0,56 -/-
Bijdragen 2015 111,56
Afronding in begroting 15,59 -/-
Afwijking tten opzichte van begrotingsplan 1.440,44

2014 2013
Ontvangsten wachtlijst 574,55 164,54
Rentebaten 714,10 268,82
Bankkosten 457,23 -/-
Totaal rente en ontvangsten wachtlijst 831,42 433,36

3 
 



 

 

In 2014 heeft de vereniging € 574,55 ontvangen op grond van de inschrijvingen op de wachtlijst. Dit 
bedrag is ontvangen op basis van 56 bijdragen. In 2014 is de wachtlijst ‘opgeschoond’ en hebben de 
belangstellenden een herinnering ontvangen voor de jaarlijkse bijdrage van € 10,00. De financiële 
baten (rentebaten) zijn € 714,10 (ABNAMRO flex depositorekening) en de bankkosten € 457,23. 
 
 
UITGAVEN 
 
2.1 Verzekeringen 
De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsgebouwenverzekering 
(opstalverzekering) en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De uitgaven aan premies van 
verzekeringen in 2014 zijn € 6.652,25, een afwijking van 6,31 ten opzichte van 2013 als gevolg van 
een geringe premiestijging. 
 

 
 
2.2 Gemeentelijke heffingen 
De gemeentelijke heffingen (€ 97,15) hebben betrekking op de WOZ beschikking (61.000 euro) van 
de gemeenschappelijke ruimte van het Poortgebouw, Helmersplantsoen 2, kadastraal bekend als 
perceelnummer 07456, A, indexnummer 0002.  
 
2.3 Servicecontracten 
De vereniging heeft verschillende servicecontracten voor onderhoud aan gemeenschappelijke delen 
en zaken in eigendom van de vereniging. Dit betreft onder meer het onderhoud aan de twee liften in 
de vleugeldelen van het gebouw (kosten €1.200,32). Daarnaast heeft de vereniging een 
schoonmaakcontract met MAS Schoonmaak waaraan in 2014 € 5.003,96 is betaald (€ 384,92 per vier 
weken). In boekjaar 2014 is (nog) geen rekening ontvangen voor het onderhoud aan de ketel in de 
gemeenschappelijke ruimte en de zonnepanelen op het dak.  
 
2.4 Water/Energie 
Met Waternet is voor watergebruik (gemeenschappelijke ruimte en de vier buitenkranen) in totaal € 
197,50 afgerekend. De energierekening (GreenChoice) in 2014 is € 2.221,98, tegenover € 2.777,14 
aan voorschotbetalingen in 2013.  

Verzekeringen 2015 maatschappij
verzekerde 

waarde premie
assurantie 

belasting 2014 2013
Aansprakelijkheidsverzekering Goudse verzekeringen 2.500.000 911,72 191,46 1.103,18 1.102,07
Bedrijfsgebouwenverzekering Goudse verzekeringen 11.500.000 4.259,30 894,45 5.153,75 5.148,55
Bestuurdersaansprakelijkheid Centraal Beheer Achmea 395,32 395,32 395,32
Totaal verzekeringen 5.566,34 1.085,91 6.652,25 6.645,94
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De vergelijking van 2014 met 2013 gaat niet helemaal op doordat in de cijfers 2013 voor een deel 
nog correcties op 2012 zijn verwerkt (zie toelichting in de jaarrekening 2013).  
 
In 2014 zijn incidenteel extra kosten gemaakt (€ 1.687,59) om de levering van energie aan privé-
appartementen mogelijk te maken (aanpassing meterkasten). Daarnaast zijn aan de vereniging in 
2014 nog geen kosten voor onderhoud gefactureerd. De verwachting is dat vanaf 2015 betere 
vergelijkingscijfers tussen boekjaren voorhanden zijn. 
 
2.5 Sociale Cohesie Commissie (SCC) 
De SCC heeft haar budget ingezet voor onder meer een Jazzmiddag (16 maart), het huisfeest (24 
augustus) en het kerstdiner. Voor een uitgebreidere toelichting over de activiteiten wordt verwezen 
naar het verslag van de commissie.  
 
2.6 Tuin 
De uitgaven aan de tuin (€ 1.132,08) betreft voornamelijk het verwijderen van gevelbegroeiing aan 
de voorzijde voor aanvang van de schilderwerkzaamheden. Daarnaast is de kruiwagen gerepareerd 
door vervanging van het wiel en is de beukenhaag versterkt aan de voorzijde. 
 
2.7 Gemeenschappelijke ruimte 
De uitgaven in 2014 voor de gemeenschappelijke ruimte zijn € 344,66. Dit betreft onder meer de 
aanschaf van een luifel om (buiten)activiteiten onderdak te bieden op regenachtige dagen. 
Daarnaast zijn de gebruikelijke voorraden (schoonmaakmiddelen, keuken) op peil gehouden. 
 
2.8 Taxaties en verkoop 
Per 1 juni is het appartement Anna Spengelerstraat 119 van eigenaar gewisseld. De borgsom van € 
453,78 is afgerekend met zowel de vertrokken als de nieuw ingetrokken appartementseigenaren. Dit 
heeft per saldo de exploitatie in 2014 niet beïnvloed. 
 
2.9 Klein onderhoud 
De totale uitgaven in 2014 aan klein onderhoud is € 9.629,33 (2013: € 3.610,59) en zijn € 370,67 
lager dan oorspronkelijk begroot. In 2014 is reparatiewerk verricht aan standleidingen en zijn onder 
meer extra roestvrijstalen leuningen aangebracht bij de trapportalen naar de galerij. In 2014 zijn 

2014 2013 afwijking
Voorschotbetalingen -2.221,98 -2.777,14 555,16
Correctie Greenchoice (1) 1.185,98 345,19
Teruglevering energie (2) 1.531,17 2.363,32 -1.278,52
Energie leveringen in-huis (2) 1.084,80 - 1.084,80
Energiekosten/opbrengsten (1) 393,99 772,16 -378,17
Aanpassing meterkasten (3) -1.687,59 - -1.687,59
Onderhoudscontract Zon&Co pm -321,00 321,00
totaal kosten/opbrengsten -1.293,60 451,16 -1.744,76

(1) deels  ook nog betrekking op 2012

(2) i s  geboekt op rekening '1.2 (terug)Levering energie'

(3) i s  geboekt op '2.12 Onvoorzien'
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verder verschillende cilinders van sloten van gemeenschappelijke ruimten vervangen. 
Appartementseigenaren zijn uitgenodigd om - op eigen kosten - hierbij aan te sluiten voor 
vervangingen in privé-delen. Tot slot zijn er uitgaven gedaan voor (spaar)lampen en ledverlichting in 
de gemeenschappelijke ruimten.  
 
2.10 Groot Onderhoud 
De uitgaven in 2014 aan groot onderhoud zijn € 66.003,05 (2013: € 4.766,73). Dit is voor € 59.262,94 
het schilderwerk van grote delen van de zuid- en westgevel van het Poortgebouw. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door Zwarthoed schilders. In overeenstemming met het Groot 
Onderhoud Plan zal dit een vervolg krijgen in 2015. De uitqaven worden voor € 5.939,32 bepaald 
door onvoorzien groot onderhoud aan de Poortdeuren (zuidzijde). Het betreft in eerste instantie een 
ontwrichte ophanging van de linker poortdeur en noodzakelijk herstel aan hout en ijzerdelen. 
Besloten is deze voor reparatie aan te bieden aan De Vlucht bv.. Op basis van een visuele Inspectie 
van de andere deuren is besloten ook de rechterdeur aan te bieden voor reparatie. Dit krijgt 
eveneens een vervolg in 2015, waarbij de inschatting nu is dat de uitgaven kunnen oplopen tot 
maximaal 15.000 euro. Tot slot is in 2014 € 800,79 uitgegeven aan herstel dakgoten en zinkwerk. 
 
2.11 Overige beheerskosten 
De overige beheerskosten in 2014 zijn € 1.418,96 en betreffen de volgende zaken: 
 

 
 
 
2.12 Onvoorzien 
Onder de post onvoorzien zijn de kosten opgenomen die betrekking hebben op de aanpassing van 
de meterkasten van twee appartementen (Helmersplantsoen nr. 6 en nr. 8). Deze aanpassingen 
maken het mogelijk om energie, opgewekt door de zonnepanelen, ‘te leveren’ aan privé 
huishoudens. 
 
De kosten voor de restauratie van de deuren van het Poortgebouw zijn feitelijk ook onvoorzien, 
maar op grond van het doel (onderhoud) en de fiscale aftrekbaarheid gerubriceerd onder 
onderhoud (‘Klein onderhoud’).  

VVE belang (lidmaatschap) 90,00
ALV vergadering 1.187,04
website (hosting) 52,50
schoonmaak 24,14
administratie 52,78
overigen 12,50
totaal 1.418,96
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Woonvereniging Willemina
Balans per 31 december

2014 2013 Afwijking
ACTIVA

Vlottende activa:

Liquide middelen:
ABNAMRO rekening betaalrekening 12.180,87 27.105,07 -14.924,20
ABNAMRO rekening Flex deposito rekening 101.537,22 70.792,10 30.745,12
ING rekening betaalrekening 1.351,98 869,68 482,30

TOTAAL ACTIVA 115.070,07 98.766,85 16.303,22

PASSIVA

Eigen vermogen
Beginstand reserve 84.245,89 15.916,32 68.329,56
Exploitatieresultaat 16.303,22 68.329,56 -52.026,34

100.549,10 84.245,88 16.303,22

1/ Bufferfunctie eigen vermogen (10% vve bijdragen) 11.005,22

2/ Reservering Groot Onderhoud beginstand 73.302,00
mutatie 16.241,88
eindstand 89.543,88

Vreemd kort vermogen
borgstelling leden 14.520,97 14.520,97 0,00

14.520,97 14.520,97 0,00

TOTAAL PASSIVA 115.070,07 98.766,85 16.303,22
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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 2014 is 
vanuit de betaalrekening per saldo 30.000,00 euro toegevoegd aan de depositorekening.  

3.2 Eigen vermogen  

De eigen vermogenpositie is in 2014 toegenomen met € 16.303,22 tot € 100.549,10. De bestemde 
reserves voor Groot Onderhoud zijn einde jaar vastgesteld op € 89.543,88, rekening houdend met 
een buffer(functie) in het eigen vermogen van 10% van de jaarlijkse bijdragen van de leden (€ 
11.005,22).  

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 
STGC is in 2014 gedoteerd met de ontvangen servicebijdragen voor dit jaar met aftrek van de te 
verrekenen exploitatiekosten 2014 (zie bijlage 2).  

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 

Aan:  VVE Willemina, 
Van:  Kascommissie  
Onderwerp: Financieel verslag 2014 
Datum:  25 januari 2015 
________________________________________________________________________ 
 
Beste leden,  
 
De kascommissie heeft op 25 januari jl. met de penningmeester, Wouter de Kruijff, het financiële 
verslag over het boekjaar 2014 besproken.  
 
De kascommissie komt na bestudering van het financiële verslag en achterliggende gegevens en de 
nadere mondelinge toelichting door de penningmeester tot de conclusie dat het verslag een 
betrouwbaar beeld toont van de uitgaven en inkomsten over het jaar 2014 en dat beheer en 
boekhouding in orde zijn bevonden. 
 
De kascommissie stelt dan ook voor, het Financieel Jaarverslag 2014 goed te keuren en de 
penningmeester, resp. het bestuur, décharge te verlenen. 
 
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om naar aanleiding van de kascontrole een aantal 
opmerkingen te maken en nadere suggesties te doen. 
 
1. In ons verslag van de kascontrole van vorig jaar adviseerden wij de incasso de financiële 
administratie van het wachtlijstbeheer van de adspirantleden aan de penningmeester over te dragen 
en met de jaarrekening te consolideren. Wij stellen met tevredenheid vast dat deze overdracht 
inmiddels heeft plaatsgevonden. 
2. In dat verslag stelden wij eveneens voor de post ‘borgstelling leden’ (€ 14.521,-) toe te 
voegen aan het eigen vermogen van de vereniging. De penningmeester heeft aangegeven deze post 
toch liever apart op de balans te willen blijven vermelden om de oorsprong van dit bedrag 
inzichtelijk te houden. Omdat dit verder geen gevolgen heeft voor de balanspositie van de 
vereniging kunnen wij daar ons in vinden. 
3. Het komt af en toe voor dat bewoners vanuit de vereniging initiatieven nemen om 
evenementen te organiseren die ook een financieel aspect hebben. Onze mooie (inmiddels) 
jaarlijkse boekenmarkt is daar een voorbeeld van. Over 2014 leverde de boekenmarkt een opbrengst 
van € 400,- op, waarvan € 100,- voor de sociale cohesiecommissie is bestemd en € 300,- voor de 
openbare bibliotheek in onze buurt. De kascommissie stelt voor om de financiën van dergelijke 
evenementen voortaan via de penningmeester en daarmee via de boekhouding van de VVE te laten 
lopen, zodat individuele bewoners hiervan ontlast worden.      
4. In 2012 hebben de leden van de vereniging geïnvesteerd in de plaatsing van zonnepanelen 
op het dak. De opbrengsten hiervan worden verrekend met de energiekosten van de (verlichting 
van) gemeenschappelijke ruimtes in het Poortgebouw. Omdat de terug-leverantie van stroom aan 
het energienet groter is dan de afname voor de gemeenschappelijke ruimten zijn er in 2014 twee 
huishoudens op de zonnepanelen aangesloten en is het voornemen om binnenkort nog een derde 
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huishouden aan te sluiten. Met deze huishoudens zijn afspraken gemaakt over verrekening van het 
energieverbruik waarvoor speciale meters geplaatst zijn.  Het valt ons op dat de investering in deze 
speciale meters groot is. Daarnaast is het niet duidelijk of de vereniging op dit moment de meest 
gunstige constructie heeft gekozen om in financieel opzicht het beste rendement van de 
zonnepanelen te verkrijgen. Sinds 2014 is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de VVE-leden belasting 
at te laten trekken over de verkoop van met zonnepanelen opgewekte stroom aan de 
energiemaatschappij. Wij adviseren het bestuur de trekkers van de ‘Zonnetop’ te vragen een heldere 
analyse van de mogelijkheden en opbrengsten te maken, alvorens nieuwe stappen te zetten zoals 
het aansluiten van een derde huishouden op de zonnepanelen.   
Tenslotte sluiten wij af met een compliment aan de penningmeester voor zijn zeer inzichtelijke en 
degelijke wijze van rapporteren.  
 
Frans Mom 
Gerrit Jan Schep  
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Bijlage 2 Overzicht exploitatiekosten 2014 te verrekenen met STGC 

 

  

2.1 Verzekeringen (Bedrijfsgebouwenverzekering/aansprakelijkheid) 6.652,26
2.3 Servicecontracten liften 1.200,32

hydrofoor 342,04
2.4 Water/Energie 2.419,48
2.6 Tuin 1.132,08
2.9 Klein onderhoud 9.629,33
2.10 Groot onderhoud 66.003,05
2.11 Overige beheerskosten 1.122,69
2.12 herstel deuren poortgebouw 1.687,59
totaal te verrekenen kosten 90.188,84

10% 9.018,88
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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 hiervoor geen verantwoordelijkheid. 

 

1/ Reservefonds (box3) 

Bij de inkomstenbelasting moet iedere appartementseigenaar zijn aandeel in het reservefonds 
opgeven in box 3. Ultimo 2014 is de reservepositie (met verwijzing naar de balans in de 
jaarrekening):  

 

(zie tabel hieronder voor de aandelen per appartement-eigenaar)  

 

2/ Bijzondere aftrek voor Rijksmonumenten 

De bijzondere aftrek voor Rijksmonumenten geldt voor eigenwoningRijksmonumenten en voor box 3 
Rijksmonumenten. Op grond van de 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 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. 

De uitgaven voor onderhoud aan het Rijksmonument in 2014 zijn: 

STGC Willemina 2014
Reservering Groot Onderhoud 13.823,33 75.720,55 89.543,88
bufferfunctie eigen vermogen 10% 1.100,52 90% 9.904,70 11.005,22

14.923,85 85.625,25 100.549,10
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Op basis van het puntensysteem is de verdeling naar appartement-eigenaren: 

  

  

Klein onderhoud reparatie/schilderwerk -165,06
leuningen galerij -408,10
lekkage standleiding -505,68
standleiding -646,99
aanpassing electriciteitaansluiting -272,53
reparatie/schilderwerk -1.570,29
lekkage standleiding -3.360,50
reparatie/schilderwerk -202,79
reparatie boeidelen -368,00
reparatie/schilderwerk -79,07
reparatie/schilderwerk -355,80
reparatie/schilderwerk -285,73
reparatie/schilderwerk -110,39

-8.330,93

Groot onderhoud schilderwerk/herstelwerk -10.600,00
schilderwerk/herstelwerk -2.288,54
voorgoot, zink -800,79
schilderwerk/herstelwerk -11.236,00
schilderwerk/herstelwerk -642,36
schilderwerk/herstelwerk -11.236,00
schilderwerk/herstelwerk -924,85
schilderwerk/herstelwerk -632,82
schilderwerk/herstelwerk -10.600,00
schilderwerk/herstelwerk -10.600,00
schilderwerk/herstelwerk -502,37
restauratie hardsteen -1.307,94
Reparatie Poortdeuren -4.631,38

-66.003,05
-74.333,98

80% -59.467,18

Adres Naam
Punten 

systeem coëfficient in%
 (1) aandeel 

reservepositie
(2) aandeel in 

kosten onderhoud
ass 103 van Eck 125,50 0,02432 2,43% 2.082,55 -1.446,34
ass 105 Veldhuizen 169,50 0,03285 3,28% 2.812,69 -1.953,43
ass 107 Hoogendijk 136,50 0,02645 2,65% 2.265,09 -1.573,11
ass 109 Broekhuizen 196,50 0,03808 3,81% 3.260,73 -2.264,59
ass 111 De Poel 111,50 0,02161 2,16% 1.850,24 -1.285,00
ass 113 De Rijk 174,50 0,03382 3,38% 2.895,66 -2.011,05
ass 115 Wit de 124,00 0,02403 2,40% 2.057,66 -1.429,06
ass 117 Kruiderink, R 173,50 0,03362 3,36% 2.879,07 -1.999,53
ass 119 Nuttall Smith 167,50 0,03246 3,25% 2.779,50 -1.930,38
hp 1 Kruijff Achterhuis 187,50 0,03634 3,63% 3.111,38 -2.160,87
hp 3 Zwietering 205,50 0,03983 3,98% 3.410,08 -2.368,32
hp 4 Schep en Engel 197,50 0,03828 3,83% 3.277,32 -2.276,12
hp 5 Sittig 124,00 0,02403 2,40% 2.057,66 -1.429,06
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Adres Naam
Punten 

systeem coëfficient in%
 (1) aandeel 

reservepositie
(2) aandeel in 

kosten onderhoud
hp 6 Reichwein M + C 175,00 0,03391 3,39% 2.903,96 -2.016,81
hp 7 Weiss 113,00 0,02190 2,19% 1.875,13 -1.302,29
hp 8 Oenen 235,00 0,04554 4,55% 3.899,60 -2.708,29
hp 9 Mom 121,00 0,02345 2,34% 2.007,88 -1.394,48
hp 10 Malipaard/de Vries 189,50 0,03672 3,67% 3.144,57 -2.183,92
hp 11 Konijn 127,00 0,02461 2,46% 2.107,44 -1.463,63
hp 12 J. v/der linden 124,50 0,02413 2,41% 2.065,96 -1.434,82
hp 13/15 Frankhuizen Konijn 189,50 0,03672 3,67% 3.144,57 -2.183,92
mvbs 2 Dijkema 201,00 0,03895 3,90% 3.335,40 -2.316,45
mvbs 4 Jonkergouw en Bakker 155,00 0,03004 3,00% 2.572,08 -1.786,32
mvbs 6 Schep en Schermer 180,00 0,03488 3,49% 2.986,93 -2.074,44
mvbs 8 Linssen en Duvekot 192,50 0,03731 3,73% 3.194,35 -2.218,49
mvbs 10 Duinker 142,00 0,02752 2,75% 2.356,35 -1.636,50
mvbs 12 Keteleer 165,50 0,03207 3,21% 2.746,31 -1.907,33
mvbs 14 Klimke 171,00 0,03314 3,31% 2.837,58 -1.970,71
mvbs 16 Boogaard, Piet vd 122,00 0,02364 2,36% 2.024,47 -1.406,01
mvbs 18 E. v/der Linden 177,50 0,03440 3,44% 2.945,44 -2.045,63
mvbs 20 Reichwein Gusta 116,50 0,02258 2,26% 1.933,21 -1.342,62
mvbs 22 Spitsbergen 169,00 0,03275 3,28% 2.804,39 -1.947,67

5.160,00 1,00 1,00 85.625,25 -59.467,18
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