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Woonvereniging Wilhelmina 

Jaarrekening 2018                                 datum:  9 februari 2019 

De woonvereniging sluit boekjaar 2018 af met een positief saldo van € 27.785, € 25.284 hoger dan de € 

2.501 begroot voor dit jaar. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserves van de vereniging. De 

reserves zijn eind 2018 € 209.526 en zijn daarmee - gegeven de wettelijk bepaling dat de vereniging 

een financiële buffer moet aanhouden voor voorziene en onvoorziene omstandigheden in het groot 

onderhoud - op een goed niveau. 

 

In 2018 zijn verschillende werkzaamheden op groot onderhoud uitgevoerd in het kader van het 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dit betreft werk aan goten en putten, schilderwerk en onderhoud 

aan ornamenten. Het belangrijkste groot onderhoud in 2018 betrof de werkzaamheden aan de 

kolommen onder de bogen van de arcaden aan weerzijden van het Poortgebouw. De werkzaamheden 

zijn in 2017 gestart en voortgezet in 2018. In 2018 zijn de kolommen aan de oost- en westzijde van het 

Poortgebouw gerestaureerd en voorzien van stalen lateien. In 2019 zal dit werk worden afgerond met 

schilderwerk. Het onderhoud aan de kolommen hebben alle aandacht gevraagd, waardoor andere 

onderhoudswerkzaamheden, met een lagere prioriteit, zijn doorgeschoven naar 2019. Opvallend is dat 

het steeds meer moeite kost om uitvoerders te vinden voor groot onderhoud. Na de crisis van eerdere 

jaren zijn aannemers veelal pas beschikbaar over vele maanden.  

In het onderzoek naar de staat van de fundering van het Poortgebouw is begin 2017 een nulmeting 

uitgevoerd. Met het plaatsen van verschillende meetbouten kan de beweging in de fundering worden 

gevolgd. De verwachting is dat begin 2019 eerste resultaten bekend worden.  

De vereniging is, gelijk voorgaande jaren geconfronteerd met kostenstijgingen voor de verzekeringen, € 

388 (+4,7%). Ook de kosten voor de schoonmaak zijn verhoogd (3%). De verwachting is dat de 

vereniging ook in 2019 te maken krijgt met kostenstijgingen, waaronder de energiekosten. 

De bijdragen 2018 van zowel de appartementseigenaren als van de Stichting Amsterdamse 

Gezondheidscentra (SAG) zijn netjes binnen het kalenderjaar ontvangen. Gelijk voorgaande jaren heeft 

het bestuur veel waardering voor de betalingsdiscipline bij haar leden.  

De controle op de jaarcijfers en de financiële administratie door de kascontrole commissie zal begin 

maart plaatsvinden. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt mondeling toegelicht in de 

ledenvergadering en vervolgens toegevoegd aan de jaarrekening (bijlage 1). 

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 2018. 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 ontvangsten en uitgaven van voor 1 januari of na 31 december die 

betrekking hebben op activiteiten in 2018. 

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

bijlage 3 wordt extra informatie gedeeld voor de belastingopgaven van de appartementseigenaren. 
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Voor 2018 was een positief resultaat begroot van k€ 2,5 en een toevoeging aan de reserves voor groot 

onderhoud voor dit bedrag. Het gerealiseerde resultaat is k€ 27,8 en wordt in belangrijke mate bepaald 

door lagere uitgaven voor klein en groot onderhoud en geen uitgaven op de post ‘onvoorzien’. De 

onderhoudswerkzaamheden hebben in het teken gestaan van herstelwerkzaamheden van de 

kolommen van de arcades. Verschillende andere onderhoudswerkzaamheden zijn hierdoor uitgesteld 

naar het volgende jaar (zie ook toelichting MJOP). Een andere reden voor vertraging in de uitvoering is 

de beschikbaarheid van aannemers. Verschillende zaken zijn aangeboden aan aannemers, maar het 

ontbreekt hen aan tijd en capaciteit om zaken op te pakken. Ook in het klein onderhoud zijn minder 

kosten gemaakt. Het resultaat wordt verder bepaald doordat er geen onvoorziene zaken zijn geweest 

in 2018 en de sociale cohesie commissie bescheiden kosten heeft gemaakt.   

  

Hieronder volgt een korte toelichting per post.  

Woonvereniging Willemina
Resultatenrekening 2018 PLAN REALISATIE AFWIJKING

INKOMSTEN
1.1 VVE bijdragen 114.521 114.520 -1

1.2 (terug)levering energie 2.000 1.528 -472

1.3 overige opbrengsten 450 428 -22

1.4 Bijdragen wachtlijst 560 665 105

Totaal inkomsten 117.531 117.141 -390

UITGAVEN
2.1 Verzekeringen 8.300 8.388 88

2.2 Gemeentelijke heffingen 100 333 233

2.3 Servicecontracten liften 1.250 1.200 -50

schoonmaak 5.700 5.119 -581

ketel 120 205 85

hydrofoor 410 417 7

zonnecellen 350 284 -66

2.4 Water/energie 2.000 1.383 -617

2.5 Sociale Cohesie Commissie 2.000 478 -1.522

2.6 Tuin 3.000 2.992 -8

2.7 Gemeenschappelijke ruimte 500 68 -432

2.8 Taxaties en verkoop 300 0 -300

2.9 Klein onderhoud 10.000 1.270 -8.730

2.10 Groot onderhoud 75.000 65.060 -9.940

2.11 Overige beheerskosten 2.000 2.158 158

2.12 Onvoorzien 4.000 0 -4.000

Totaal uitgaven 115.030 89.355 -25.675

EXPLOITATIERESULTAAT 2.501 27.785 25.284

2.501 27.785 25.284TOEVOEGING/ONTTREKKING Reserves
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Toelichting jaarcijfers 2018 
 

1. INKOMSTEN 
 

1.1 VVE bijdragen 

De ontvangen servicebijdragen in 2018 van 32 appartementseigenaren en het gezondheidscentrum is 

in totaal € 114.519,84 en sluit aan op de begroting. Alle bijdragen van de leden zijn ontvangen. Het 

bestuur dankt de leden van de woonvereniging Willemina hiervoor en het bestuur van de SAG, waartoe 

het gezondheidscentrum behoort.  

 

1.2 (terug)Levering van Energie 

De zonnepanelen - vanaf 16 juli 2012 in gebruik door de vereniging - leveren energie (elektriciteit) voor 

de gemeenschappelijke ruimten, inclusief verkeersruimten. Vanaf 2014 zijn ook twee huishoudens 

gekoppeld aan deze energievoorziening, voorzien van speciale slimme meters. Het energielevering aan 

deze huishoudens is eind 2018 verrekend met de vereniging (€ 1.528,15). De opbrengst is hoger in 

vergelijking met 2017 (€ 1.295,71) wat vooral te maken heeft met de aanhoudende zonnige perioden 

die we hebben gehad in 2018. De energierekening van onze energieleverancier GreenChoice voor 2018 

(€ 1.308) is om dezelfde reden lager in vergelijking met 2017 (€ 1.614). Zie toelichting 2.4.  

 

1.3 Overige opbrengsten 

De overige opbrengsten in 2018 zijn € 428, een bedrag dat de vereniging heeft gerealiseerd met de 

boekenmarkt, na aftrek van de kosten. Dit bedrag is geschonken aan WG Kunst op het Willemina 

Gasthuisterrein. In 2018 zijn - gelijk met 2017 - geen (vrijwillige) bijdragen ontvangen voor het gebruik 

van de gemeenschappelijke ruimte. 

1.4 Bijdragen wachtlijst 
In 2018 heeft de vereniging € 664,54 ontvangen op grond van de inschrijvingen op de wachtlijst (2017: 

€ 564,54). Dit bedrag is ontvangen op basis van 57 bijdragen.  

 

 

2. UITGAVEN 
 

2.1 Verzekeringen 

De vereniging heeft een gebouwenverzekering (opstalverzekering) en een 

aansprakelijkheidsverzekering. De verzekerde herbouwwaarde voor 2019 is € 12.981.600. De 

vereniging heeft daarnaast een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders (€ 421,49). 

De uitgaven in 2018 aan de verschillende premies (voor verzekeringsjaar 2019) zijn samen € 8.387,51 

(2017: 7.999,98), een stijging van € 387,53 (+4,7%).  

Op grond van premiestijgingen in afgelopen jaren en minder gunstige voorwaarden (hoger eigen risico 

bij waterschade) heeft het bestuur al in 2017 gezocht naar alternatieven, dwz andere verzekeraars. Dit 

heeft niets opgeleverd.  

Het eigen risico in de gebouwenverzekering is € 250 per gebeurtenis, specifiek voor waterschade is dit 

vanaf 2016 opgehoogd tot € 1.000,00 per gebeurtenis. Leden kunnen op individuele basis beslissen of 

zij het eigen risico afdekken met een eigen aanvullende verzekering. 
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2.2 Gemeentelijke heffingen 

De gemeentelijke heffingen waren in 2018 € 333,32, waarvan € 122,00 betrekking heeft op een 

kapvergunnning. Een bedrag van € 125,05 heeft betrekking op de onroerend zakenbelasting en € 86,27 

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 2018 € 5.119 is 

betaald. In 2018 zijn de kosten voor vier weken schoonmaak gestegen naar 428,35 (2017: € 415,79), 

een stijging van 3,02%.  

 

De kosten aan de ketel en de hydrofoor zijn in 2018 respectievelijk € 205 en € 417. In 2018 zijn de 

onderhoudskosten voor de zonnepanelen met Zon&Co verrekend; € 283,95 (2017: € 276,22). 

 

2.4 Water/Energie 

Met Waternet is voor watergebruik in de gemeenschappelijke ruimte en de vier buitenkranen in totaal 

€ 172,64 afgerekend, ruim hoger in vergelijking met 2017 (€ 142,80). Aan waterschapsbelasting is in 

2018 € 53,18 betaald. De energierekening (GreenChoice) in 2018 is 1.307,94 (2017: € 1.614,00). In 2018 

is de maandelijkse voorschotnota € 151,00. De inkomsten van de vereniging voor levering van energie 

aan twee huishoudens zijn verantwoord onder de baten; 1.2 (terug)Levering van Energie. 

 

2.5 Sociale Cohesie Commissie (SCC) 

De uitgaven van de SCC in 2018 zijn met € 477,69 beperkt gebleven (2017: € 964,02). Daarbij 

opgemerkt dat de kosten alleen betrekking hebben op de zomerborrel. De kosten van het Kerstdiner 

einde jaar worden in boekjaar 2019 afgerekend op basis van declaraties. In 2018 zijn geen kosten 

gemaakt in het kader van Fillemina. 

2.6 Tuin 

De uitgaven aan de tuin in 2018 zijn in totaal € 2.992,18 en liggen aanmerkelijk hoger in vergelijking 

met 2017 (€ 637,32). De kosten hebben voornamelijk betrekking op kap en snoeiwerk dat door Dudok 

van Heel is uitgevoerd. De kosten voor de tuin variëren sterk op jaarbasis omdat tuinonderhoud eerder 

om het jaar dan op jaarbasis plaatsvindt. 

 

2.7 Gemeenschappelijke ruimte 

Voor de gemeenschappelijke ruimte zijn in 2018 maar zeer beperkt uitgaven gedaan € 68,37. In 2017 

zijn veel zaken aangevuld en vernieuwd (€ 709,53) waardoor de kosten in 2018 laag gehouden konden 

worden. Het verzoek aan de bewoners is om geen huisraad te onttrekken aan de gemeenschappelijke 

                                                           
1
 Helmersplantsoen 2, kadastraal bekend als perceelnummer 07456, A, indexnummer 0002. 
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ruimte en ook geen voorraden. Deze zijn bedoeld voor activiteiten van de vereniging en niet voor prive-

gebruik.  

 

2.8 Taxaties en verkoop  

Niet van toepassing  

 

2.9 Klein onderhoud 

In 2018 zijn de totale uitgaven aan klein onderhoud € 1.270, in vergelijking met € 5.022 in 2017 en € 

7.471 in 2016. De uitgaven liggen ruimschoots binnen de begroting. Klein onderhoud betreft in 2018 de 

volgende zaken: 

 

 
 

 

2.10 Groot Onderhoud 

De uitgaven in 2018 aan groot onderhoud zijn in totaal € 65.060,40: 

 

 
 

2017        19.070,62  

2016       87.996,77  

 

In 2018 is veel onderhoud gedaan aan de arcades cq. balkons aan weerszijden van het Poortgebouw en 

meer specifiek de arcadekolommen (dragers). De verschillende kolommen vertoonden 

(ouderdoms)gebreken, waardoor de draagfunctie niet optimaal is. Met de vaststelling hiervan is in 

2017 besloten tot het zetten van stempels en is een plan van aanpak gemaakt voor de restauratie van 

de kolommen; demontage, herstel en terugplaatsen. De uitvoering heeft zich uitgestrekt over het hele 

kalenderjaar.            

 

Voor een uitgebreide toelichting op de onderdelen van ‘groot onderhoud’ in 2018 wordt verwezen naar 

het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De kosten 2018 voor groot onderhoud zijn daarin verwerkt en 

afgezet tegen het begrotingsplan voor 2018. Het MJOP is daarnaast ge-update voor toekomstige jaren. 

 

2.11 Overige beheerskosten 

electra poortgebouw 10,73

Fietsenstalling 84,70

hydrofoor reparatie 200,46

loodgieter 119,37

pompen en goten 571,72

ramen ballustrade 120,00

verlichting 162,99

totaal 1.269,97

arcade/steunen 51.868,22

dakbedekking 425,25

loodgieter 2.521,80

Ornementen 5.746,17

schilderwerk 4.498,96

totaal 2018 65.060,40
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De overige beheerskosten zijn € 2.157,70, een overschrijding van € 158 ten opzichte van de begroting. 

De overige beheerskosten betreft de volgende uitgaven: 

 

  

 2017                      2.274,18 

Belangrijkste uitgaven zijn de kosten van de Algemene ledenvergadering (€ 749), de kosten die de bank 

in rekening brengt aan de rekening- en kaarthouder (inclusief incasso’s), een etentje voor de 

bestuurswissel in 2018 en de bijdrage aan WG Kunst (€ 428). Deze laatste betreft de inkomsten minus 

de kosten van de jaarlijkse boekenmarkt. De SEPA tool is een uitgave van de penningmeester voor 

software om de incasso’s mogelijk te maken. 

 

2.12 Onvoorzien 

In 2018 zijn geen kosten als onvoorzien aangemerkt. 

  

Algemene ledenvergadering (maart 2018) 749,01

bankkosten 507,42

cadeau 29,95

hosting website 52,50

schoonmaak 85,82

SEPA tool 39,00

afscheid eten bestuur 170,00

VVE Belang 96,00

WG Kunst 428,00

Totaal overige beheerskosten 2.157,70
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Toelichting 

 

Liquide middelen (€ 224.047,22) 

De vereniging houdt drie bankrekeningen aan, namelijk: 

 

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

2. een  ING  rekening  NL27INGB0005597598 waarop  de  inkomsten  van  de  leden  van  de 
wachtlijst worden beheerd, en  

3. een depositorekening (ABNAMRO; NL52ABNA0819255416), waarvoor normaliter de 
rentevergoeding voor de vereniging gunstiger is in vergelijking met de hoofdrekening cq. 
betaalrekening. In 2018 zijn geen rentebaten ontvangen. 
 

 

Eigen vermogen (€ 209.526,25) 

Het exploitatieresultaat van € 27.785,14 is toegevoegd aan de reserves van de vereniging, waarmee het 

de eigen vermogenspositie eind 2018 uitkomt op € 209.526. Sinds enkele jaren is de reservering voor 

Groot onderhoud gestaag toegenomen. Eind 2018 zijn de reserves bestemd voor Groot onderhoud 

vastgesteld op € 198.074,15. Het aanhouden van een reserve voor Groot onderhoud is wettelijk 

voorgeschreven. Op grond van ervaringen van de vereniging met onvoorzien onderhoud (asbest, 

Balans per 31 december

2018 2017 AFWIJKING

ACTIVA

Liquide middelen:

ABNAMRO rekening betaalrekening 43.479,30 16.245,26 27.234,04

ABNAMRO rekening Flex deposito 177.268,22 177.268,22 0,00

ING rekening betaalrekening 3.299,70 2.748,60 551,10

TOTAAL ACTIVA 224.047,22 196.262,08 27.785,14

PASSIVA

Eigen vermogen

Beginstand reserve 181.741,11 109.796,78 71.944,33

Exploitatieresultaat  einde jaar 27.785,14 71.944,33 -44.159,19

209.526,25 181.741,11 27.785,14

1/   Bufferfunctie eigen vermogen 11.452,10 11.338,70

       (10% vve bijdragen)

2/   Reservering Groot Onderhoud beginstand 170.402,41 98.570,28

mutatie 27.671,74 71.832,13

eindstand 198.074,15 170.402,41

Vreemd kort vermogen

borgstelling leden 14.520,97 14.520,97 0,00

TOTAAL PASSIVA 224.047,22 196.262,08 27.785,14

Woonvereniging  Willemina
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herstel ornamenten, arcades) is het belangrijk een financiële buffer aan te houden. Het bestuur acht 

een reservering voor Groot onderhoud van tenminste 200.000 euro een redelijke omvang.  

Daarnaast is een absolute ondergrens vastgesteld voor het Eigen vermogen (deze is vastgesteld op 10% 

van de jaarlijkse bijdragen van de leden). Op het moment dat het Eigen vermogen deze ondergrens 

passeert, ongeacht de reden, worden de leden gevraagd om een aanvullende voorschotbijdrage.    

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 ultimo 

2018 zijn : 

 

 

 

Vreemd kort vermogen 

De 32 appartementseigenaren hebben ultimo 2018 een borg uitstaan bij de vereniging van 453,78 

euro. 

Reservepositie ultimo 2018

Reservering Groot onderhoud SAG

Beginsaldo 15.641,74

Servicebijdrage SAG 2018 9.080,52

Dotatie buffer Eigen vermogen 11,34 -/-

Verrekening 2018 (1) 8.293,64 -/-

SAG Reservering Groot onderhoud 16.417,28

10% buffer Eigen vermogen 1.145,21

Willemina Reservering Groot onderhoud 181.656,87

90% buffer Eigen vermogen 10.306,89

Totale reservering Groot Onderhoud

Opgebouwd SAG 16.417,28

Opgebouwd Willemina 181.656,87

Totaal 198.074,15

(1) de verrekende exploitatiekosten 2018 met de SAG zijn opgenomen in bijlage 3.
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Bijlage 1 Verslag Kascontrolecommissie 

Aan:  VVE Willemina, 

Van:  Kascommissie  
Onderwerp: Financieel verslag 2018 

Datum:   
________________________________________________________________________ 

 

Verslag volgt begin maart (toelichting ter vergadering) 
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Bijlage 2 Overzicht Exploitatiekosten 2018 te verrekenen met de SAG

2.1 Verzekeringen 8.387,51

2.3 Servicecontracten liften 1.200,32

hydrofoor 417,22

2.4 Water/energie 1.382,76

2.6 Tuin 2.992,18

2.7 Gemeenschappelijke ruimte 68,37

2.8 Taxaties en verkoop 0,00

2.9 Klein onderhoud 1.269,97

2.10 Groot onderhoud 65.060,40

2.11 Overige beheerskosten 2.157,70

2.12 Onvoorzien 0,00

Totaal te verrekenen kosten 82.936,43

10% 8.293,64
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Bijlage 3  Fiscale Zaken 

Let op:  

1. De belastingopgave is en blijft de verantwoordelijkheid van iedere appartement eigenaar zelf als 

belastingplichtige, de vereniging neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid. 

2. Het jaar 2018 is het laatste jaar waarin de vigerende fiscale aftrekregeling van toepassing is voor 

Onderhoud aan Rijksmonumenten met een woonfunctie. In een aparte notitie zal het bestuur toelichting 

geven over de wettelijke subsidiemaatregel die hiervoor in de plaats komt en van toepassing is met ingang 

van 2019.  

 

1/ Reservefonds (box3) 

Bij de inkomstenbelasting moet iedere appartementseigenaar zijn aandeel in het reservefonds opgeven in  

box 3. Ultimo 2018 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 (regeling wijzigt per 1 januari 2019) 

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 2017 zijn € 68.436,86: 

Willemina Reservering Groot onderhoud 181.656,87

90% buffer Eigen vermogen 10.306,89

191.963,76
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Zie volgende pagina voor de toerekening naar appartement eigenaren:  

  

electra poortgebouw 10,73

Fietsenstalling 84,70

hydrofoor reparatie 200,46

loodgieter 119,37

pompen en goten 571,72

ramen ballustrade 120,00

verlichting 162,99

totaal Klein onderhoud 1.269,97

arcade/steunen 51.868,22

dakbedekking 425,25

loodgieter 2.521,80

Ornementen 5.746,17

schilderwerk 4.498,96

totaal Groot onderhoud 65.060,40

liften 1.200,32

hydrofoor 417,22

ketel 205,00

zonnepanelen 283,95

totaal Servicecontracten 2.106,49

Totaal onderhoudkosten 68.436,86
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Op basis van het puntensysteem is de verdeling naar appartement-eigenaren: 

 

Naam Adres Punten coëfficient ultimo 2018 ultimo 2017 obv 100% obv 80%

VanEck-Verhoeve Anna Spengler 103 125,50 0,024322 4.418,20 4.288,02 1.664,50 1.331,60

Veldhuizen - Van Ingen Schenau Anna Spengler 105 169,50 0,032849 5.967,22 5.791,39 2.248,07 1.798,46

Van de Woestijne - Hoogendijk Anna Spengler 107 136,50 0,026453 4.805,46 4.663,86 1.810,39 1.448,31

Van Broekhuizen Anna Spengler 109 196,50 0,038081 6.917,75 6.713,91 2.606,17 2.084,94

Schep, S.W. Anna Spengler 111 111,50 0,021609 3.925,34 3.809,67 1.478,82 1.183,06

De Rijk Anna Spengler 113 174,50 0,033818 6.143,24 5.962,23 2.314,39 1.851,51

De Wit Anna Spengler 115 124,00 0,024031 4.365,40 4.236,77 1.644,61 1.315,69

Kruiderink Anna Spengler 117 173,50 0,033624 6.108,04 5.928,06 2.301,12 1.840,90

Nutall - Smith - Uittenbogaard Anna Spengler 119 167,50 0,032461 5.896,81 5.723,05 2.221,55 1.777,24

Kruijff-Achterhuis Helmersplantsoen 1 187,50 0,036337 6.600,90 6.406,40 2.486,80 1.989,44

Zwietering - Schroder Helmersplantsoen 3 205,50 0,039826 7.234,59 7.021,42 2.725,54 2.180,43

A.Wewerinke Helmersplantsoen 4 197,50 0,038275 6.952,95 6.748,08 2.619,43 2.095,55

Sittig Helmersplantsoen 5 124,00 0,024031 4.365,40 4.236,77 1.644,61 1.315,69

Reichwein - Van Impelen Helmersplantsoen 6 175,00 0,033915 6.160,84 5.979,31 2.321,02 1.856,81

Weiss Helmersplantsoen 7 113,00 0,021899 3.978,14 3.860,93 1.498,71 1.198,97

Van Oenen - Jungen Helmersplantsoen 8 235,00 0,045543 8.273,13 8.029,36 3.116,79 2.493,44

Mom Helmersplantsoen 9 121,00 0,023450 4.259,78 4.134,27 1.604,82 1.283,85

Vries-Malipaard Helmersplantsoen 10 189,50 0,036725 6.671,31 6.474,74 2.513,33 2.010,66

Konijn Helmersplantsoen 11 127,00 0,024612 4.471,01 4.339,27 1.684,40 1.347,52

v/der Linden (John) Helmersplantsoen 12 124,50 0,024128 4.383,00 4.253,85 1.651,24 1.320,99

Konijn - Frankhuizen Helmersplantsoen 13-15 189,50 0,036725 6.671,31 6.474,74 2.513,33 2.010,66

Dijkema - Van Groeningen MvBastiaansestraat 2 201,00 0,038953 7.076,17 6.867,66 2.665,85 2.132,68

Bakker-Jonkergouw MvBastiaansestraat 4 155,00 0,030039 5.456,75 5.295,96 2.055,76 1.644,61

Schep-Schermer MvBastaansestraat 6 180,00 0,034884 6.336,87 6.150,15 2.387,33 1.909,87

Linssen - Duvekot MvBastiaansestraat 8 192,50 0,037306 6.776,93 6.577,24 2.553,12 2.042,50

Duinker MvBastiaansestraat 10 142,00 0,027519 4.999,08 4.851,78 1.883,34 1.506,67

Zijlstra MvBastiaansestraat 12 165,50 0,032074 5.826,40 5.654,72 2.195,02 1.756,02

Klimke-Verheijden MvBastiaansestraat 14 171,00 0,033140 6.020,02 5.842,64 2.267,97 1.814,37

Van den Boogaard MvBastiaansestraat 16 122,00 0,023643 4.294,99 4.168,43 1.618,08 1.294,46

Van der Linden (Ellen) MvBastiaansestraat 18 177,50 0,034399 6.248,86 6.064,73 2.354,17 1.883,34

Reichwein MvBastiaansestraat 20 116,50 0,022578 4.101,36 3.980,51 1.545,13 1.236,11

Van der Bie MvBastiaansestraat 22 169,00 0,032752 5.949,61 5.774,30 2.241,44 1.793,15

5160,00 1,000000 181.656,87 176.304,20 68.436,86 54.749,49

Aandeel Reservefonds Aandeel Onderhoud


