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Woonvereniging Wilhelmina 

Jaarrekening 2016                   datum: 22 februari 2017 

 

De woonvereniging sluit boekjaar 2016 af met een saldo van -€ 2.640,25. Dit bedrag wordt onttrokken aan 
de vermogenspositie van de vereniging. Voor de lopende rekening van de vereniging, dat wil zeggen exclusief 
de financiële afhandeling van de brandschade,  is het saldo van inkomsten en uitgaven in 2016 -€ 6.564,30. 
De afname van de vermogenspositie is - gegeven de wettelijk bepaling dat de vereniging een zekere 
financiële buffer moet aanhouden - niet bezwaarlijk omdat het, binnen redelijke grenzen van onvoorziene 
omstandigheden, toereikend is voor toekomstig groot onderhoud. 

Bewoners zijn dit jaar opgeschrikt door een uitslaande brand in het appartement Anna Spenglerstraat 111 
ten tijde van de verbouwing van het appartement. De brandweer had de brand onder controle voordat 
omringende appartementen werden aangestoken en zodoende bleef de schade daar beperkt tot 
(blus)waterschade en in beperkte mate tot rookschade. De verzekering van de vereniging heeft het herstel 
van de brandschade financieel gedekt. De financiële afwikkeling is gegaan via de vereniging en is separaat 
zichtbaar gemaakt in het exploitatieoverzicht.    

In 2016 zijn in overeenstemming met het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) diverse zaken aangepakt. Dit 
geldt voor de schilder- en herstelwerkzaamheden van het houtwerk aan de buitenkant (laatste fase). In twee 
en een half jaar is dit schilderwerk rondom uitgevoerd. Een tegenvaller in het onderhoud, reeds gemeld in de 
jaarrekening 2015, is het noodzakelijk herstel geweest aan beide poortdeuren aan de zuidkant. Begin 2016 is 
dit project financieel afgerond. De totale kosten zijn € 22.989 geweest, waarvan € 2.971 drukt op boekjaar 
2016. Verder zijn in 2016 op verschillende plekken gevelreparaties uitgevoerd, vooral waar het ornamenten 
aan de achterzijde betreft. Nieuw in het onderhoud zijn de restauraties aan ijzeren draagdelen die uitkomen 
op de gevel. Erosie heeft deze delen op verschillende plaatsen aangetast. Onderhoud zal ook in 2017 
aandacht vragen.       

De fiscale behandeling van Rijksmonumenten stond in 2016 ter discussie met de aankondiging dat de 
aftrekbaarheid van de onderhoudskosten met ingang van 2017 zouden komen te vervallen. De politiek is 
inmiddels afgestapt van dit voornemen onder druk van verschillende belangengroepen.    

De vereniging is in 2016 geconfronteerd met kostenstijgingen. Dit geldt voor de  schoonmaakkosten (+2,5%) 
en de opstalverzekering (+5,2%); de verzekerde waarde van het Poortgebouw is opnieuw naar boven 
bijgesteld met € 766.000 (+6,3%) tot € 12.981.600. Ook is medio 2016 het eigen risico bij waterschade 
opgehoogd van € 250,00 naar € 1.000,00 per gebeurtenis. De vereniging heeft volgens de verzekeraar in 
afgelopen jaren te vaak een beroep gedaan op de verzekering voor waterschade. Bezwaar vanuit het bestuur 
tegen deze prijsverhoging heeft hierin geen verandering gebracht. Een verkenning naar een meer 
aantrekkelijker verzekering cq. aanbieder heeft vooralsnog niets beters opgeleverd.   

De bijdragen 2016 van zowel de appartementseigenaren als van de Stichting Amsterdamse 
Gezondheidscentra (SAG) zijn netjes binnen het kalenderjaar (boekjaar) ontvangen. Het bestuur dankt haar 
leden daarvoor! 
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Controle op de jaarcijfers en de financiële administratie door de kascontrole commissie, bestaande uit Gerrit 
Jan Schep en Frans Mom, staat gepland op 27 februari aanstaande. Het verslag van de kascontrolecommissie 
wordt nagestuurd aan de leden zodra deze beschikbaar is. 

Het boekjaar van de vereniging is gelijk gesteld aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgemaakt op 
kasbasis, wat zoveel betekent dat de ontvangsten en uitgaven in het kalenderjaar de basis vormen voor de 
financiële verantwoording over 2016. Indien evident is dat ontvangsten of uitgaven betrekking hebben op 
activiteiten die buiten de verslagperiode vallen wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting. Dit geldt 
evenzeer voor ‘vooruit ontvangen’ bedragen en ‘nog te ontvangen’ bedragen. 

De jaarrekening bestaat uit een resultatenrekening en een balans met een toelichting op deze cijfers. In 
bijlage 4 wordt extra informatie gedeeld voor de belastingopgaven van appartementseigenaren. 
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Woonvereniging Willemina
Resultatenrekening 2016

Plan Realisatie afwijking Schade
1. INKOMSTEN
1.1 VVE bijdragen 112.265,00 112.450,56 185,56
1.2 (terug)Levering energie 2.500,00 1.323,58 -1.176,42
1.3 Overige opbrengsten 300,00 1.357,10 1.057,10 77.979,57
1.4 Bijdragen wachtlijst 800,00 595,42 -204,58

Totaal inkomsten 115.865,00 115.726,66 -138,34 77.979,57

2. UITGAVEN
2.1 Verzekeringen 7.000,00 7.627,48 627,48
2.2 Gemeentelijke heffingen 100,00 87,74 -12,26
2.3 Servicecontracten liften 1.250,00 1.200,32 -49,68

schoonmaak 4.950,00 5.827,74 877,74
ketel 120,00 109,25 -10,75
hydrofoor 380,00 402,59 22,59
zonnecellen 350,00 549,15 199,15

2.4 Water/energie 2.400,00 2.252,29 -147,71
2.5 Sociale Cohesie Commissie 2.000,00 1.759,69 -240,31
2.6 Tuin 3.000,00 3.635,95 635,95
2.7 Gemeenschappelijke ruimte 500,00 606,16 106,16
2.8 Taxaties en verkoop 400,00 600,00 200,00
2.9 Klein onderhoud 10.000,00 7.471,33 -2.528,67
2.10 Groot onderhoud 75.000,00 87.996,77 12.996,77 74.055,52
2.11 Overige beheerskosten 2.000,00 2.049,21 49,21
2.12 Onvoorzien 4.000,00 115,29 -3.884,71

Totaal uitgaven 113.450,00 122.290,96 8.840,96 74.055,52

EXPLOITATIERESULTAAT 2.415,00 -6.564,30 3.924,05

2.415,00 -6.564,30 3.924,05TOEVOEGING/ONTTREKKING Reserves
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Toelichting jaarcijfers 2016 
 
1. INKOMSTEN 
 
1.1 VVE bijdragen 
1.1.1 Bijdragen appartementseigenaren 
De ontvangen bijdragen in 2016 van 32 appartementseigenaren is in totaal € 103.548,88 een afwijking 
van € 185,56 ten opzichte van het begrotingsplan. Dit wordt veroorzaakt door een extra 
voorschotbetaling van € 186,12, betaald door de notaris bij de afwikkeling van de verkoop van Anna 
Spenglerstraat 111. Dit bedrag wordt in boekjaar 2017 teruggestort op rekening van de 
appartementseigenaar. Het restverschil van € 0,56 betreft afrondingsverschillen.  
 
1.1.2 Bijdragen Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) 
De bijdrage 2016 van de SAG is € 8.901,60 euro is in overeenstemming met de begroting. De bijdrage 
van de SAG is in twee termijnen in 2016 voldaan. 
 
1.2 (terug)Levering van Energie 
De zonnepanelen - vanaf 16 juli 2012 in gebruik door de vereniging - leveren energie (elektriciteit) voor 
de gemeenschappelijke ruimten van de vereniging. Vanaf 2014 zijn ook twee huishoudens gekoppeld 
aan deze energievoorziening. De meterkasten van deze huishoudens zijn  voorzien  van speciale 
meters. Het energieverbruik van deze huishoudens is eind 2016 verrekend met de vereniging (€ 
934,72). Daarnaast heeft de energieleverancier GreenChoice € 388,86 gecorrigeerd op de betalingen 
van 2016. Het maandbedrag aan de leverancier (forfaitair) is naar beneden bijgesteld, van € 195,00 
naar € 164,00 per maand.  
 
1.3 Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten in 2016 zijn € 79.336,67. Hiervan heeft € 78.735,57 betrekking op twee schade-
uitkeringen van de verzekeraar en € 408,00 op de verdiensten van de boekenmarkt. De schade-
uitkeringen betreffen de brand (€ 77.979,57), apart zichtbaar gemaakt in de exploitatierekening, en een 
waterlekkage in de centrale hal aan de Marius van Boudijk Bastiaansestraat (€ 756,00).  

De rentebaten op de depositorekening zijn € 193,10. Dit is aanmerkelijk minder in vergelijking met 
2015 (€ 537,30). De rentevergoedingop spaartegoeden, vastgesteld door de bank, is bijzonder laag.  
Deze post was overigens begroot onder 1.4 (€ 300,00), maar past bij nader inzien feitelijk beter onder 
de post overige opbrengsten.  

In 2016 zijn geen (vrijwillige) bijdragen ontvangen voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. 

1.4 Bijdragen wachtlijst 
In 2016 heeft de vereniging € 595,42 ontvangen op grond van de inschrijvingen op de wachtlijst. Dit 
bedrag is ontvangen op basis van 57 bijdragen. In de begroting was nog rekening gehouden met € 
300,00 aan rentebaten, maar deze post is in de realisatie (€ 193,10) verantwoord bij de Overige 
opbrengsten (1.3)  
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UITGAVEN 
 
2.1 Verzekeringen 
De vereniging heeft een gebouwenverzekering (opstalverzekering) en een 
aansprakelijkheidsverzekering. De uitgaven in 2016 aan premies (verzekeringsjaar 2017) zijn samen € 
6.913,93, € 343,14 hoger (+5,22%) in vergelijking met vorig jaar. De verzekerde herbouwwaarde voor 
2017 is opnieuw naar boven bijgesteld tot € 12.981.600, zo ook de premie voor de 
gebouwenverzekering.  

 

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2015 heeft de premie voor 2016 alsnog in 2016 geleid tot een 
nabetaling voor een bedrag van € 314,77. Het bestuur had bezwaar gemaakt op de premiestijging 
(indexatie) maar dit heeft alleen in 2015 eenmalig geleid tot een premiekorting (gedeeltelijke uitstel 
premieverhoging).  

De vereniging heeft verder ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De kosten van deze 
verzekering zijn € 398,10 op jaarbasis. 

 
2.2 Gemeentelijke heffingen 
De gemeentelijke heffingen ad € 87,74 hebben betrekking op de WOZ beschikking (€ 61.000) van de 
gemeenschappelijke ruimte1. 
 

2.3 Servicecontracten 
De vereniging heeft verschillende servicecontracten voor onderhoud aan gemeenschappelijke zaken in 
eigendom van de vereniging, waaronder de liften, schoonmaak, hydrofoor, ketel gemeenschappelijke 
ruimte en de zonnepanelen. 
 
Het service-onderhoud aan de liften in de beide vleugeldelen van het gebouw is € 1.200,32. Verder 
heeft de vereniging een schoonmaakcontract met MAS Schoonmaak waaraan in 2016 € 5.827,74 (2015 
€ 4.825,24) is betaald. De grote afwijking heeft te maken met een prijsstijging van +2,5% (€ 403,61 in 
plaats van € 393,77 per vier weken), een kostenstijging van € 511,68. Daarnaast heeft € 366,06 
betrekking op een nabetaling voor 2015 (gebroken maanden). De post schoonmaak was ten opzichte 

                                                           
1 Helmersplantsoen 2, kadastraal bekend als perceelnummer 07456, A, indexnummer 0002. 
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2014 11.500.000 4.255,00 910,80 5.165,80 1.084,82 6.250,62
2015 11.512.600 4.259,66 910,80 5.170,46 1.085,80 6.256,26 5,64 0,09%
2016 12.215.700 4.519,60 910,80 5.430,40 1.140,38 6.570,78 314,53 5,03%
2017 12.981.600 4.803,19 910,80 5.713,99 1.199,94 6.913,93 343,14 5,22%
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van 2015 voor 2016 onterecht naar beneden bijgesteld en zal voor 2017 op basis van reële kosten 
worden geraamd.  
 
In 2016 zijn de onderhoudskosten voor de zonnepanelen op het dak voor zowel 2015 als 2016 met 
Zon&Co verrekend (in 2015 was sprake van verlaat onderhoud). 
 

2.4 Water/Energie 
Met Waternet is voor watergebruik in de gemeenschappelijke ruimte en de vier buitenkranen in totaal 
€ 149,64 afgerekend (2014: € 197,50). De energierekening (GreenChoice) in 2016 is € 2.052,00 (2015: € 
2.145,00, 2014: 2.221,98). Het maandbedrag is met ingang van oktober 2016 teruggebracht van € 
195,00 naar € 164,00. De inkomsten van de vereniging voor levering van energie zijn verantwoord 
onder 1.2 (terug)Levering van Energie. 
 
2.5 Sociale Cohesie Commissie (SCC) 
De uitgaven in 2016 van de SCC zijn € 1.759,69 en hebben betrekking op de zomerborrel en de kosten 
die samengaan met het Kerstdiner einde jaar. De kosten van Fillemina (dvd’s) en de verrekening van 
het kerstdiner (€ 557,36) uit december 2015 zijn in januari 2016 afgerekend en zodoende meegenomen 
in de jaarrekening 2016. 

2.6 Tuin 
De uitgaven aan de tuin in 2016 zijn in totaal € 3.635,95. Hiervan heeft € 3.512,35 te maken met een 
opknapbeurt (inclusief herinrichting) van de tuin aan de voorzijde van het Poortgebouw (zuidwest 
zijde).  
 
2.7 Gemeenschappelijke ruimte 
Voor de gemeenschappelijke ruimte zijn in 2016 € 606,16 uitgaven gedaan. Dit betrof naast het 
aanvullen van voorraden ook het aanvullen van de huisraad. Het uitdrukkelijke verzoek aan de 
bewoners is om geen huisraad te onttrekken aan de gemeenschappelijke ruimte, hetzelfde geldt voor 
de voorraden die bedoeld zijn voor activiteiten van de vereniging en zeker niet voor activiteiten in de 
privé-sfeer. 
 
2.8 Taxaties en verkoop  
In 2016 zijn twee verkopen van appartementsrechten afgewikkeld, te weten Anna Spenglerstraat 111 
en Helmersplantsoen 4. De vereniging draagt de taxatiekosten van de makelaar van de vereniging, 
zijnde één van de twee makelaars die samen tot overeenstemming (moeten) komen over de 
verkoopprijs.   
 
2.9 Klein onderhoud 
De totale uitgaven in 2016 aan klein onderhoud zijn € 7.471,33 (2015: 4.998,97) en blijven daarmee 
ruimschoots binnen de begroting. Dit betreft de volgende zaken: 
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In 2016 is reparatiewerk verricht aan gemeenschappelijke zaken waaronder afwatering, de liften, 
ramen, intercom en deuren, onderhoud tuimelramen dakwoningen, controle en reparatie van de 
pompen, electra en verlichting in de fietsenstalling, en vervanging van een kapotte buitenkraan. Tot 
slot zijn er uitgaven gedaan voor (spaar)lampen en ledverlichting in de gemeenschappelijke ruimten 
(inclusief de Poort). 
 
2.10 Groot Onderhoud 
De uitgaven in 2016 aan groot onderhoud zijn € 87.996,77 (2015: € 74.510,17): 
 

 
 
Dit herstelkosten als gevolg van de brand- en waterschade in dit jaar had een totale omvang van € 
74.055,52. In 2016 is de laatste fase van het schilderwerk afgerond (€ 47.296,40) en zijn op 
verschillende plekken reparaties uitgevoerd aan de gevel (€ 28.812,76). Dit laatste betreft herstel van 
bakstenen en voegen rondom tot een hoogte van 100 cm, restauratie van topgevels aan voor- en 
achterzijde. Tevens is er onderhoud gedaan aan de draagconstructie van een balkon aan de achterzijde 
(€ 3.076,73) en is er op verschillende plaatsen loodgieterswerk uitgevoerd (€ 5.776,80). Tot slot zijn de 
werkzaamheden van de poortdeuren financieel afgewikkeld in 2016 (€ 2.970,55). De uitgaven ‘groot 
onderhoud’ voor 2016 zijn verwerkt in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de vereniging. 
 
2.11 Overige beheerskosten 
De overige beheerskosten in 2016 zijn € 2.049,21 (2015: € 1.797,13) en betreffen de volgende zaken: 

buitenkraan 119,83
controle pompen 1.025,84
deuren 568,53
electra 715,21
fietsenstalling 837,93
intercom 408,58

liften 1.016,40
loodgieter 318,34
pompen 285,86
ramen 1.067,25
schilderwerk 760,89
sloten 271,04
tuindeuren 75,63

7.471,33

balkon 3.076,73
dak 63,53
gevelrestauratie 28.812,76
loodgieter 5.776,80
poortdeuren 2.970,55
schadeherstel brand 74.055,52
Schilderwerk (Zwarthoed) 47.296,40
totaal 87.996,77 74.055,52
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Onder de overige beheerskosten vallen onder meer de kosten van de Algemene ledenvergadering in 
maart 2016, de eenmalige overstapkosten naar een nieuwe notaris, het lidmaatschap VVE Belang 
(abonnement), de jaarkosten voor de hosting van de website. In 2016 is een groot deel van de 
opbrengst van de boekenmarkt (€ 300,00) gedoneerd aan WG Kunst. De bankkosten zijn € 497,56 en 
daarmee € 26,22 hoger in vergelijking met 2015. In de post overige beheerskosten is een post diversen 
opgenomen, dit betreft verschillende kleinere declaraties voor onkosten, waaronder verband houdend 
met het vertrek en ontvangst van (nieuwe) bewoners. 

2.12 Onvoorzien 
De post onvoorzien (€ 115,29) beperkt zich tot twee onvoorziene uitgaven, namelijk € 40,29 voor de 
reparatie van de grasmaaier en € 75,00 voor extra schoonmaakkosten balustrade. 

 

 

 

  

abonnement 94,50
ALV 660,00
bankkosten 497,56
notaris 199,65
website 52,50
WG kunst 300,00
diversen 245,00
overige beheerskosten totaal 2.049,21
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Liquide middelen (€ 124.317,75) 
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. 

Eigen vermogen (€ 109.796,78) 
De eigen vermogenpositie is in 2016 afgenomen met het exploitatieresultaat van € 2.640,25 tot € 
109.796,78. Rekening houdend met de bufferfunctie in het eigenvermogen (10% van de jaarlijkse 
bijdragen an de leden), is de bestemde reserves voor Groot onderhoud einde jaar vastgesteld op € 
98.570,28.  
 
De reserves dienen – naast een buffer om schommelingen in de exploitatie op te vangen vooral het 
toekomstig noodzakelijk groot onderhoud aan het Poortgebouw. De opbouw van de reserves zijn: 

Balans per 31 december
2016 2015 afwijking

ACTIVA
Liquide middelen:
ABNAMRO rekening 14.746,54 38.068,66 -23.322,12
ABNAMRO rekening 107.267,62 87.074,52 20.193,10
ING rekening 2.303,59 1.814,82 488,77
TOTAAL ACTIVA 124.317,75 126.958,00 -2.640,25

PASSIVA
Eigen vermogen
Beginstand reserve 112.437,03 100.549,10 11.887,93
Exploitatieresultaat  2016 -2.640,25 11.887,93 -14.528,18

109.796,78 112.437,03 -2.640,25
1/   Bufferfunctie eigen vermogen 11.226,50 11.120,00

(10% vve bijdragen)

2/   Reservering Groot Onderhoud beginstand 101.317,03 89.543,88
mutatie -2.746,75 11.773,15

eindstand 98.570,28 101.317,03

Vreemd kort vermogen
borgstelling leden 14.520,97 14.520,97 0,00
TOTAAL PASSIVA 124.317,75 126.958,00 -2.640,25

Woonvereniging  Willemina

betaalrekening
Flex deposito rekening
betaalrekening
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Vreemd kort vermogen 
De 32 appartementseigenaren hebben een borg uitstaan bij de vereniging van 453,78 euro. 

Reservepositie ultimo 2016

 SAG Reservering Groot onderhoud 10.570,42
10% bufferfunctie Eigen Vermogen 1.122,65

11.693,07

Willemina Reservering Groot onderhoud 87.999,86
90% bufferfunctie Eigen Vermogen 10.103,85

98.103,71
Reservering Groot Onderhoud

Beginsaldo 13.251,18
Servicebijdrage SAG 2016 8.901,60
Dotatie buffer Eigen vermogen 10,65 -/-
Verrekening 2016 (1) 11.571,71 -/-

Opgebouwd SAG 10.570,42
Opgebouwd Willemina 87.999,86
Totaal 98.570,28

(1) de verrekende exploi tatiekosten 2016 met de SAG zi jn opgenomen in bi jlage 3.
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Bijlage 1 Verslag Kascontrolecommissie 

 

 

Wordt nagezonden
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Bijlage 3 Overzicht Exploitatiekosten 2016 te verrekenen met de SAG

2.1 Verzekeringen 7.627,48
2.3 Servicecontracten liften 1.200,32

hydrofoor 402,59
2.4 Water/energie 2.252,29
2.5 Sociale Cohesie Commissie 1.759,69
2.6 Tuin 3.635,95
2.7 Gemeenschappelijke ruimte 606,16
2.8 Taxaties en verkoop 600,00
2.9 Klein onderhoud 7.471,33
2.10 Groot onderhoud 87.996,77
2.11 Overige beheerskosten 2.049,21
2.12 Onvoorzien 115,29
Totaal te verrekenen kosten 115.717,08

10% 11.571,71
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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 2016 is de reservepositie (met verwijzing naar de balans in de jaarrekening): 
 

 
 
Zie hieronder een tabel 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 2016 zijn € 97.180,26 

Reservepositie ultimo 2016

 SAG Reservering Groot onderhoud 10.570,42
10% bufferfunctie Eigen Vermogen 1.122,65

11.693,07

Willemina Reservering Groot onderhoud 87.999,86
90% bufferfunctie Eigen Vermogen 10.103,85

98.103,71
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Zie volgende pagina voor de toerekening naar appartement eigenaren:  

  

Klein onderhoud buitenkraan 119,83
Klein onderhoud controle pompen 1.025,84
Klein onderhoud deuren 568,53
Klein onderhoud electra 715,21
Klein onderhoud fietsenstalling 837,93
Klein onderhoud intercom 408,58
Klein onderhoud liften 1.016,40
Klein onderhoud loodgieter 318,34
Klein onderhoud pompen 285,86
Klein onderhoud ramen 1.067,25
Klein onderhoud schilderwerk 760,89
Klein onderhoud sloten 271,04
Klein onderhoud tuindeuren 75,63

Groot onderhoud balkon 3.076,73
Groot onderhoud creditbetaling -3.855,65
Groot onderhoud dak 63,53
Groot onderhoud gevelrestauratie 32.668,41
Groot onderhoud loodgieter 5.776,80
Groot onderhoud poortdeuren 2.970,55
Groot onderhoud zwarthoed 47.296,40

Servicecontracten hydrofoor 402,59
Servicecontracten ketel 109,25
Servicecontracten liften 1.200,32
Onderhoudskosten 97.180,26

80% 77.744,21
100% 97.180,26
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Op basis van het puntensysteem is de verdeling naar appartement-eigenaren: 

 

Naam Adres Puntensysteem coëfficient ultimo 2016 ultimo 2015 obv 100% obv 80%
VanEck-Verhoeve Anna Spengler 103 125,500 0,024322 2.386,05 2.385,32 2.363,59 1.890,87
Veldhuizen Anna Spengler 105 169,500 0,032849 3.222,59 3.221,61 3.192,26 2.553,81
Woestijne Anna Spengler 107 136,500 0,026453 2.595,19 2.594,40 2.570,76 2.056,61
Broekhuizen Anna Spengler 109 196,500 0,038081 3.735,93 3.734,79 3.700,76 2.960,61
Schep, S.W. Anna Spengler 111 111,500 0,021609 2.119,88 2.119,23 2.099,92 1.679,94
DeRijk Anna Spengler 113 174,500 0,033818 3.317,65 3.316,64 3.286,43 2.629,14
DeWit Anna Spengler 115 124,000 0,024031 2.357,53 2.356,81 2.335,34 1.868,27
Kruiderink Anna Spengler 117 173,500 0,033624 3.298,64 3.297,64 3.267,59 2.614,07
Nutall Smith Anna Spengler 119 167,500 0,032461 3.184,57 3.183,60 3.154,59 2.523,67
Kruijff-Achterhuis Helmersplantsoen 1 187,500 0,036337 3.564,81 3.563,73 3.531,26 2.825,01
Zwietering Helmersplantsoen 3 205,500 0,039826 3.907,04 3.905,85 3.870,26 3.096,21
A.Wewerinke Helmersplantsoen 4 197,500 0,038275 3.754,94 3.753,80 3.719,59 2.975,67
Sittig Helmersplantsoen 5 124,000 0,024031 2.357,53 2.356,81 2.335,34 1.868,27
Reichwein Helmersplantsoen 6 175,000 0,033915 3.327,16 3.326,15 3.295,84 2.636,67
Weiss Helmersplantsoen 7 113,000 0,021899 2.148,40 2.147,74 2.128,17 1.702,54
Oenen Helmersplantsoen 8 235,000 0,045543 4.467,90 4.466,54 4.425,85 3.540,68
Mom Helmersplantsoen 9 121,000 0,023450 2.300,49 2.299,79 2.278,84 1.823,07
Vries-Malipaard Helmersplantsoen 10 189,500 0,036725 3.602,84 3.601,74 3.568,93 2.855,14
Konijn Helmersplantsoen 11 127,000 0,024612 2.414,57 2.413,83 2.391,84 1.913,47
Linden Helmersplantsoen 12 124,500 0,024128 2.367,04 2.366,32 2.344,76 1.875,81
Konijn/Frankhuizen Helmersplantsoen 13-15 189,500 0,036725 3.602,84 3.601,74 3.568,93 2.855,14
Dijkema MvBastiaansestraat 2 201,000 0,038953 3.821,48 3.820,32 3.785,51 3.028,41
Bakker-Jonkergouw MvBastiaansestraat 4 155,000 0,030039 2.946,91 2.946,02 2.919,17 2.335,34
SchepSchermer MvBastaansestraat 6 180,000 0,034884 3.422,22 3.421,18 3.390,01 2.712,01
Linssen MvBastiaansestraat 8 192,500 0,037306 3.659,88 3.658,76 3.625,43 2.900,34
Duinker MvBastiaansestraat 10 142,000 0,027519 2.699,75 2.698,93 2.674,34 2.139,47
Keteleer MvBastiaansestraat 12 165,500 0,032074 3.146,54 3.145,59 3.116,93 2.493,54
Klimke-Verheijden MvBastiaansestraat 14 171,000 0,033140 3.251,11 3.250,12 3.220,51 2.576,41
Boogaard MvBastiaansestraat 16 122,000 0,023643 2.319,51 2.318,80 2.297,67 1.838,14
Linden MvBastiaansestraat 18 177,500 0,034399 3.374,69 3.373,66 3.342,93 2.674,34
Reichwein MvBastiaansestraat 20 116,500 0,022578 2.214,94 2.214,26 2.194,09 1.755,27
Bie MvBastiaansestraat 22 169,000 0,032752 3.213,09 3.212,11 3.182,84 2.546,27

5160,000 1,000000 98.103,71 98.073,85 97.180,26 77.744,21

Aandeel Reservefonds Aandeel Onderhoud


