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Samenstelling	raad	van	toezicht	Stichting	Maatvast
De raad van toezicht is belast met het integrale toezicht op en het controleren van de algemene gang van zaken in de stichting en het 
door het bestuur gevoerde beheer en beleid.

Vanaf het jaar 2016 heeft de raad van toezicht een drietal commissies in het leven geroepen:
1. auditcommissie;
2. renumeratiecommissie;
3. commissie strategie.

Als gevolg van het vertrek van een lid is in februari 2016 de werving gestart. In juli is Daniëlle de Blieck benoemd tot nieuw lid. 
De ondernemingsraad was betrokken bij de werving.

De raad van toezicht is van mening dat hij evenwichtig is samengesteld ten aanzien van kennis, achtergrond en persoonlijke profielen. 
De raad bestaat voor 60% uit vrouwen, hetgeen hoger is dan wetgeving voor het bedrijfsleven (minimaal 30%). Verder komt het 
merendeel van de leden van de raad uit de Gemeente Haarlemmermeer (minimaal 50%). 
De raad van toezicht is als volgt samengesteld:

Mr.	Drs.	D.T.	(Daniëlle)	de	Blieck-Visser
Lid remuneratiecommissie sinds 13 juli 2016 (herbenoembaar)
Geslacht: Vrouw Geboren: 1970 Woonplaats: Vijfhuizen
Functie: Adviseur House of Cha(lle)nge
Nevenfuncties: Bestuurslid Vereniging Vijfhuizen: portefeuille Sociaal Domein & Jeugd

Drs.	P.W.A.	(Peter)	Kasteleyn	RC
Voorzitter, lid audit commissie, lid remuneratiecommissie sinds 26 maart 2013 (herbenoembaar)
Geslacht: Man Geboren: 1967 Woonplaats: Hoofddorp
Functie: Associate Partner Holland Consulting Group
Nevenfuncties: Voorzitter raad van toezicht Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Drs.	E.M.	(Esther)	Spetter	RC
Lid audit commissie sinds 2 juli 2013 (herbenoembaar)
Geslacht: Vrouw Geboren: 1967 Woonplaats: Badhoevedorp
Functie: Interimcontroller en adviseur binnen het publieke en maatschappelijk domein
Nevenfuncties: Lid van de raad van toezicht van Stichting Zaam Amsterdam en voorzitter audit commissie
  Voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Meer Primair Hoofddorp

Ir.	E.J.	(Erik)	de	Vries
Lid commissie strategie sinds 26 maart 2013 (herbenoembaar)
Geslacht: Man Geboren: 1966 Woonplaats: Veghel
Functie: Directeur Avri, afvalbedrijf regio Rivierenland
Nevenfuncties: Bestuurslid Secunda
  Voorzitter bedrijventerrein Hondsgemet
  Lid van de Commissie Ruimte en Milieu gemeente Veghel
  Lid van de Raad van Advies Fontys Hogescholen

Ir.	G.G.A.B.	(Germaine)	Zielstra-Olivier
Vice-voorzitter/secretaris, lid commissie strategie sinds 26 maart 2013 (herbenoembaar)
Geslacht: Vrouw Geboren: 1956 Woonplaats: Maarssen
Functie: Docent-Onderzoeker Vastgoedkunde Hogeschool van Amsterdam
 

1.1 Verslag Raad van Toezicht 2016
Strategie	en	organisatie
De raad van toezicht is in het jaar 2016 regelmatig betrokken geweest bij de ontwikkeling van de strategie 2017-2021. 
De raad is erg tevreden zowel met het proces van totstandkoming als het uiteindelijke resultaat.

In het jaar 2016 zijn drie programmacommissies binnen Maatvast gevormd: Cluster Noord, Cluster Hoofddorp en het gecombineerde 
Cluster Nieuw-Vennep/Zuid.

De doorontwikkeling van Maatvast gaat ook in 2016 gepaard met verdere personele ontwikkelingen. De raad van toezicht heeft diverse 
keren aandacht geschonken aan het thema werkdruk. De bestuurder heeft maatregelen genomen onder meer door de vorming van 
een management team en een heldere verdeling van taken en afspraken over afwezigheid. De raad van toezicht stelt vast dat ziektever-
zuim binnen Maatvast laag is.

Financiën	en	bedrijfsvoering
De raad van toezicht neemt met waardering kennis van de ontwikkeling van de financiële positie. Vastgesteld wordt dat de accountant 
de controleverklaring inmiddels zonder beperking afgeeft. De administratieve organisatie en interne beheersing is op een volwassen 
niveau. De accountant concludeert dat de continuïteit voor de middellange termijn is geborgd, daar waar er in 2015 nog onzekerheid 
was over de financiële positie van Maatvast.

De raad van toezicht constateert dat zowel de bestuurder als de leden van de raad van toezicht binnen gestelde maxima van de wet 
normering topinkomens vallen.

Een eerste aanzet voor risicomanagement door het MT is besproken met de raad van toezicht. Dit thema zal minimaal jaarlijks in de 
vergaderingen besproken worden.

Vergaderingen en besluiten
De raad van toezicht heeft in 2016 zes keer vergaderd. Bij twee vergaderingen is de accountant aanwezig geweest. Leden van de raad 
van toezicht wonen zoveel mogelijk activiteiten en bijeenkomsten van de stichting bij, bijvoorbeeld vrijwilligersdagen, personeelsdagen 
of de kerstborrel. Twee leden van de raad hebben overleg gevoerd met de ondernemingsraad van Maatvast. Zij bespreken de 
voorspoedige ontwikkeling die Maatvast doormaakt.

De raad van toezicht heeft in de 2016 de volgende documenten vastgesteld:

• Strategiedocument 2017-2021
• Jaarrekening 2015
• (Definitieve) begroting 2016 en 2017
• Voorstel mandaatregeling
• Document over integriteit en klokkenluidersregeling
• (Definitieve) offerte 2016 en offerte 2017

De raad heeft het functioneren van de bestuurder besproken op diverse momenten. In de gesprekken heeft de raad zijn grote tevre-
denheid over functioneren van de directeur-bestuurder uitgesproken. 

Er zijn geen meldingen in het boekjaar geweest van belangenverstrengeling, van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van be-
stuurder, toezichthouders en/of externe accountant speelden of spelen. 

De raad van toezicht bedankt alle vrijwilligers, medewerkers en directie van Maatvast voor de betrokkenheid en grote inzet.
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1.2 Jaarverslag Directeur-Bestuurder
Voorafgaand aan dit schrijven heb ik de verslagen vanaf 2013 gelezen. Dan is het mooi om te zien dat er sprake is van een consistent 
opgaande lijn, een lijn om trots op te zijn. Maar met de wetenschap dat er nog veel te verbeteren valt, ook een lijn die we moeten 
blijven doorzetten.

Ook in 2016 is organisatieontwikkeling een belangrijk item geweest, het verbeteren van het vakmanschap in de uitvoering en een 
verbetering van de administratieve processen. Omdat er constant sprake is van groei, gaat het werk in uitvoering “hand in hand” met 
de borging ervan.

Veel aandacht en energie ging uit naar de oplevering van het nieuwe Dorpshuis in Badhoevedorp. Het technisch opleveren is de start, 
maar het daarna laten functioneren in directe relatie met de samenleving een uitdaging. Ik mag constateren dat men succesvol ope-
reert, waarbij de relatie met onder andere de dorpsraad een goede is. Een groeiend aantal vrijwilligers heeft de schouders, met veel 
plezier, eronder gezet. Het team, trots op het gebouw, heeft de juiste stappen gezet. Met als resultaat een groeiend aantal activiteiten 
en toenemend ruimtegebruik.

Ook een belangrijke oplevering was de strategie 2017-2021 (“In verbinding”), een proces is doorlopen met veel betrokken burgers en 
maatschappelijke organisaties. Mooi om te zien dat we erin slagen met veel betrokkenen de verbinding te maken, want de verbinding 
is ons permante streven. Dit uit zich ook in de nieuw ontwikkelde missie:
Maatvast streeft er naar om bewoners en vrijwilligers optimaal in staat te stellen om via haar accommodaties de sociale samenleving 
en sociale cohesie te verbeteren en te versterken*.

Wat ik als uniek ervaar, is de relatie met de gemeente in alle geledingen, op alle niveaus. Kritisch, maar met een open blik en perma-
nent constructief. De doorontwikkeling van Maatvast is met deze relatie zeer gebaat.

Ook de totstandkoming van de programmacommissies, een viertal adviescommissies die dienen als brug ter beoordeling en sparring 
tussen de samenleving en Maatvast, is een gegeven dat niet onvermeld mag blijven. Een geformaliseerde verbinding met de samenle-
ving, ook hier treffen we enthousiaste vrijwilligers die voor ons de kritische ogen en oren zijn.

Bij de jongerencentra is gestuurd op het realiseren van een totaal nieuw team. Ook daar kunnen we een opgaande lijn constateren. 
HBO-geschoolde medewerkers die snappen hoe je professioneel de jongeren centraal moet zetten in het gebruik van de centra. De 
verbinding is ook hier gerealiseerd. Maar jongeren moeten een bijdrage leveren aan de inhoud en het gebruik van de locaties. In 2017 
realiseren we een doorontwikkeling op dit terrein.

Op financieel gebied eindigt Maatvast het jaar 2016 met een positief resultaat. De omvang van dit resultaat wordt voornamelijk 
bepaald doordat de toekenning van circa € 270.000 medio december lange tijd onbevestigd bleef. Deze subsidie was ten behoeve van 
de exploitatie van het nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp, waarvoor wel reeds een groot aantal kosten dienden te worden gemaakt. 
Derhalve is besloten te besparen op andere kostenposten. Het uitstellen van deze in 2016 beoogde kosten worden via (voorgestelde) 
bestemmingsreserves naar 2017 overgeheveld.

Binnen Maatvast staan de neuzen in dezelfde richting. Ik constateer bij de Raad van toezicht, de ondernemingsraad en alle medewer-
kers ambitie en mogelijkheden om de lijn door te trekken. Vanuit de verbinding en met oog voor de realiteit. Maatvast bestaat pas vier 
jaar, dat gegeven is al voldoende om bewust te blijven van de noodzaak om door te ontwikkelen en hard te blijven werken. Het
strategiedocument als de basis en de samenleving centraal.

In 2017 zullen er enkele ontwikkelingen zijn die Maatvast deze vervolgstap laat zetten. Zo voert Maatvast per 1 januari 2017 (voor 
nieuwe gebruikers) c.q. 1 juli 2017 (voor bestaande gebruikers) een nieuw tariefstelsel in dat kosten en indirecte subsidie koppelt aan 
maatschappelijke waarden. Er worden naar aanleiding hiervan slechts beperkte, voor Maatvast, financiële consequenties verwacht. 
Ook gaat in het komende jaar het cursusbureau van Maatvast van start en wordt invulling gegeven aan de gebruikersplatforms; een 
formele positie voor alle gebruikers van onze accommodaties.

In 2017 zetten we met dezelfde inzet Maatvast verder op de kaart. Ik heb daarin het volste vertrouwen.

Maarten Askamp.
Directeur – bestuurder

* De strategie is in zijn volledigheid te downloaden via www.maatvast.nl/downloads

Gegevens directeur-bestuurder
M. Askamp
Directeur-bestuurder sinds 16 juli 2013
Geslacht: Man Geboren: 1959 Woonplaats: Ermelo
Nevenfuncties:  Bestuurslid Stichting Welzijn Ermelo

                                                          
Begroting voor het boekjaar 2017                                                                       €                      €           

Baten                1.273.700 
Activiteitenlasten                                 288.800              
Saldo                                                                                                             984.900
                                    
Overige opbrengsten                                3.941.700
Bruto	exploitatieresultaat	                                           4.926.600
                                      
Beheerslasten                   4.926.600
Exploitatieresultaat                                                             - 
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1.3 Jaarverslag OR 
Voor u ligt het samenvattende jaarverslag van de OndernemingsRaad van Stichting Maatvast. Een wederom bewogen jaar, ook voor de 
OR in de snel veranderende omgeving, het sociaal maatschappelijk domein waarbij participatie met hoofdletters beschreven staat.
Het complete jaarverslag OR Maatvast 2016 is bij de OR op te vragen.

Leden	OR	en	ambitie
Door omstandigheden hebben we in 2016 wederom helaas afscheid moeten nemen van 3 OR leden, zij hebben de organisatie in 2016 
verlaten. Dit komt de continuïteit van het OR werk niet ten goede. Dit laat onverlet dat hij ambitieus is, het is de ambitie van de OR om 
in samenwerkende harmonie met directie te komen tot een robuust Maatvast-huis welke daarna middels goed onderhoud de toekomst 
met vertrouwen in kan gaan.
Al hetgeen hierboven omschreven heeft de OR geprobeerd te verwezenlijken door middel van een open houding ten opzichte van de 
directeur/bestuurder. Open en transparant met elkaar te spreken, een ieder vanuit haar rol. Misverstanden en ruis direct benoemend 
en uit te spreken naar elkaar toe.

Leden in 2016 waren Petra Zwetsloot, Adam Natadiningrat, Lelie Schneider, Tine Buis, Cindy Diepenhorst, Dionne Scheepmaker en 
Bert den Elzen.

Waarover	spraken	zij
In 2016 heeft de OR in principe elke maand een OverlegVergadering met de directie gehad, dit is de vergadering waarbij OR en bestuur-
der de voorgenomen plannen van de directie inhoudelijk bespraken. In de weken ervoor was er in de OR vergadering ruimte om in 
onderling beraad te komen tot een standpuntbepaling inzake de te behandelen onderwerpen.
Zonder op de nadere inhoud in te gaan, hierbij een willekeurige opsomming van de onderwerpen die zoal besproken zijn;
- Functie profiel beheer JongerenCentrum - Jaarstukken 2015, begroting 2016 en Maandrapportages - Strategie 2017-2021 - Telefoon 
beleid - Verlofregeling, vacaturebeleid - Reiskostenbeleid - Ziekteverzuimbeleidsplan - Samenwerkingverbanden en overname van werk 
- IndividueelKeuzeBudget (IKB) - Duurzaam personeelsbeleid - Directie reglement. 

Daarnaast is er diverse keren gesproken met de Raad van Toezicht. Tevens zijn er afspraken gemaakt hoe samen met de RvT om te gaan 
met vacatures binnen de Raad. In 2016 heeft de OR vanuit een vacaturecommissie dit proces doorlopen door de vacature lid RvT vanuit 
de OR voor te dragen. Petra Zwetsloot heeft dit begeleid met commissielid Jessica Gijzen.

Bert den Elzen
Voorzitter OR St. Maatvast

‘Mensen	moeten	bepalen	wat	
er gebeurt in het dorpshuis’ 
Burgerparticipatie: Cok van Beek 
gaat de binding zoeken in het dorp

Cluster	Zuid

‘De	juiste	mensen	op	de	juiste	plek’
Jessica Gijzen gaat voor vakmanschap
en structuur

Cluster Nieuw-Vennep

‘Geef	mij	maar	iedere	verjaardag	
een	ander	gebakje’	
Erna Roukema gaat mee in de dynamiek 
van de toekomst 

Cluster Noord

‘Prikkel mensen met goede 
voorbeelden! Dan komen ze over 
de brug…’
Bert den Elzen is klaar voor de toekomst

Cluster Hoofddorp

‘Supertrots ben ik op alle 
collega’s	in	mijn	team…’		
Andrea van Zoomeren is benieuwd 
welke successen nog gaan komen

Jongerencentra
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Hoogtepunt:	nieuwe	energie	door	plannenmakerij		
‘Samen met de beheerders uit het team maakten we een nieuw werkplan. Doordat we ze hier direct bij betrokken 

ontstond een bepaalde binding die erg prettig was. Medewerkers vinden het fijn als je ze vanaf het begin meeneemt in de 
plannen. Dus ik heb de plannen niet van bovenaf opgelegd.’ Cok vervolgt enthousiast met een waslijst aan hoogtepunten: 

‘wat ik zelf heel leuk vond, was de burgerparticipatie. Voor ons een nieuwe manier van werken in het sociaal domein. 
Het werkt echt.’

Clustervorm:	tussenstation	in	onze	ontwikkeling	
Groot voordeel was de uitwisseling van talenten. ‘Ik merkte dat de samenwerking verbeterde. Iedereen deed het eerst op 

zijn eigen manier. Door de clustervorm ontwikkelden we een uniformere manier van werken.’ Bovendien zorgde de 
uitwisseling van mensen ervoor dat je eens bij een ander in de keuken kunt kijken. ‘Heel verfrissend, vond ik dat. 

Tijdens ons teamoverleg wisselden we ervaringen van de werkvloer uit. Nu heb ik in al mijn gebieden ook 
kerstmarkten en kindervakantieactiviteiten.’

Toekomst: verbinden door te integreren
‘Er komen veel mogelijkheden en kansen op ons af. Met name ontwikkelingen waar we niet eens aan gedacht hebben. 

Daarom moeten we flexibel zijn. Ik wil dolgraag dat hokjesgebeuren doorbreken. En verschillende groepen met elkaar laten 
integreren. Bijvoorbeeld: gezondheid, kinderopvang en recreatie. Versnippering van gebouwen is zonde van 

maatschappelijk geld. Daarom hoop ik dat er bij nieuwbouw nagedacht wordt over één huis voor het gehele dorp. 
Alleen zo kunnen we verbinden!’

Hoogtepunt: ontwikkelingen in het Contact 
‘Onze nieuwe keuken zorgt voor ontwikkelingen. De buurtmaaltijden zitten vanaf het begin af aan vol. Hoe dat werkt? 
Vrijwilligers koken een maaltijd. Mensen uit de buurt kunnen voor € 6,- komen eten. Ze krijgen dan een driegangenmenu. 
En het grootste succes is misschien wel dat we mensen op die manier samenbrengen. Na jaren van stilstand hebben we nu 
maaltijden tegen de eenzaamheid.’

Clustervorm: meer eenheid in gebouwen
‘Ik vind dat we in Nieuw-Vennep meer eenheid hebben in de gebouwen. De clustervorm zorgt voor meer collegialiteit. 
Dat zie je aan verschillende collega’s die diensten draaien voor elkaar. Je bent niet alleen maar in je eigen gebouwen 
werkzaam. Je weet ook wat er bij je collega speelt. Daardoor ontwikkelen we samen meer activiteiten. 
Er is vorig jaar meer structuur en verbinding gekomen.’ 

Toekomst: roerig, groeien en bloeien
‘Er valt veel te winnen in het maatschappelijk vastgoed van de Haarlemmermeer. We kunnen zeker nog een 
verbeteringsslag maken met de structuur binnen Maatvast. Zodat de juiste mensen op de juiste plek komen te zitten. 
Ik vind dat een schoenmaker bij zijn eigen leest moet blijven. We moeten af van de versnippering. 
Dan versnellen processen. En dan worden de gebouwen echt van de buurt.’

Cok van Beek, Coördinator cluster Zuid

‘Waar	pakken	we	de	beste	werkwijze	vandaan?	
En	waar	gaan	we	die	vervolgens	succesvol	wegzetten?’	

‘Het	is	van	ons	allemaal,	niet	alleen	van	mij.’

‘Ik	verwacht	dat	we	maatschappelijk	vastgoed	efficiënter	gaan	gebruiken.’

Jessica	Gijzen, Coördinator cluster Nieuw-Vennep
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‘Je	staat	niet	meer	alleen	op	je	eiland.	
Je	kunt	hulp	vragen.	En	die	krijg	je	dan	ook.’				

‘Mensen	moeten	bepalen	wat	er	gebeurt	in	het	dorpshuis’	
Burgerparticipatie: Cok van Beek gaat de binding zoeken in het dorp

‘De	juiste	mensen	op	de	juiste	plek’
Jessica Gijzen gaat voor vakmanschap en structuur

‘Het contact met Nieuw-Vennep begint te rollen.’ 

‘Die	sneltrein	rijdt	nu.	Soms	chaotisch.	Maar	ik	houd	van	chaos.	
Dan	val	ik	niet	in	slaap.	Ik	gedij	het	beste	bij	actie	in	de	tent.’
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Hoogtepunt: opening van het nieuwe dorpshuis 
Op de oude locatie zakte je door de vloer. De schimmel stond op de muur. Mensen wilden er niet graag zitten. 

Het dorpshuis heeft een wedergeboorte meegemaakt. Zowel aan de binnen- als de buitenkant. 
‘Met die impuls is mijn werk echt begonnen. Mensen komen nu graag naar ons toe.’ 

De clustervorm: samen staan we sterker  
‘Werken in clustervorm zorgde ervoor dat ik dichter bij mijn collega’s kwam te staan. 

We wisselden ideeën uit over de activiteiten die we organiseerden. Zo verplaatsten we een kleine activiteit 
van ‘t Rietland naar het dorpshuis Badhoevedorp. Nu kunnen veel meer mensen daarvan genieten. 

Ik hoorde mijn collega’s letterlijk zeggen: hé, dit ga ik ook op zondag organiseren. Dit is iets voor ons.’ 

De	toekomst:	onzeker	én	dynamisch
‘Onze sociale omgeving is altijd in beweging. Onze toekomst is zo onzeker als de toekomst van de samenleving. Ik vind het 

mooi als er nieuwe dingen op mijn pad komen. Dat geldt voor de locatie. Maar ook voor de bezoekers, soorten activiteiten 
en mogelijkheden om me te ontplooien in nieuwe vakgebieden. Dynamiek voegt iets toe aan mijn ontwikkeling. Ik moet er 

niet aan denken om iedere verjaardag hetzelfde gebakje te eten bij mijn oom en tante. Stilstand is achteruitgang. 
Zeker in de sociale omgeving. Als je meebeweegt, krijg je een ander soort beweging én beleving.’

Hoogtepunt: van eilanden naar eenheid
‘Eerst waren er allemaal eilandjes in mijn cluster. In 2016 merkten de collega’s dat ze hetzelfde doel hadden: het maken van 
één team Hoofddorp. Ik heb in 2016 bruggen gebouwd tussen alle eilanden. Door steeds te benadrukken wat ons bindt. 
Ik merkte dat de collega’s over de bruggen naar elkaar toe kwamen. Ze dronken koffie en spraken met elkaar. Ik kon merken 
dat ze écht naar elkaar geluisterd hadden. Want daarna pakten ze activiteiten van elkaar over: 1 + 1 werd 3.’   

Clustervorm: grote taak, veel te leren
‘Het werken in clusters heeft mij veel gebracht. Vanaf 2016 mocht ik heel Hoofddorp bestieren. 
Ineens coördineerde ik 8 gebouwen en 15 man personeel. Ik voelde me persoonlijk vereerd met deze grote uitdaging. 
Tegelijkertijd merkte ik dat ik tegen mijn eigen grenzen aanliep. Ik moest veel leren.’ 

Toekomst: ik ga verbinding faciliteren
‘We moeten veel meer naar buiten. Om mensen op te zoeken in het maatschappelijk domein. Ik wil straks één van de 
clustermanagers zijn. Zodat ik me kan inzetten voor die externe verbindingen. Dat ga ik samen met de beheerders doen. 
Zij zoeken straks zelf ook verbinding. Ik faciliteer dat door ze te versterken. Kunnen ze verbinden? Dan zet ik ze in hun 
kracht. Lukt het verbinden nog niet? Dan zoek ik hulp van anderen voor ze. 
Niet vanuit hiërarchie maar vanuit mijn eigen senioriteit en kennis.’ 

Erna Roukema, Coördinator cluster Noord

“Als	collega’s	met	elkaar	praten,	gaan	activiteiten	leven.	
Dan	kun	je	je	er	ook	echt	iets	bij	voorstellen.	Zo	proberen	we	
onze	locaties	nog	beter	in	te	zetten	voor	de	samenleving.”	

Bert den Elzen, Coördinator cluster Hoofddorp

‘Ik	wilde	graag	meer	van	mezelf	laten	zien.	Zodat	ik	daardoor	beter	
open kon staan voor de ander. Dus ik ging weer naar school. 
Je	gedrag	veranderen	is	echter	best	moeilijk.’		

‘Geef	mij	maar	iedere	verjaardag	een	ander	gebakje’	
Erna Roukema gaat mee in de dynamiek van de toekomst 

‘Prikkel mensen met goede voorbeelden! 
Dan komen ze over de brug…’
Bert den Elzen is klaar voor de toekomst

‘We	gaan	het	maatschappelijk	domein	en	haar	doelgroepen	stevig	beetpakken.	
De	doelgroep	varieert	van	0	tot	108	jaar.	Want	zo	oud	is	onze	oudste	inwoner!’

‘Badhoevedorp	is	nu	een	fatsoenlijke,	zelfs	chique	locatie.	
Het	dorpshuis	straalt	aanzien	uit.	Bezoekers	vinden	dat	prettig.’
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Wat	was	het	hoogtepunt	in	je	team	in	2016?
‘We maakten met zijn allen een flinke groei door. Nu staat er een team waar we vertrouwen in hebben. 

Dat is ook gebaseerd op een aantal mooie successen. Mag ik paar highlights noemen?’

Wat	heeft	2016	je	gebracht,	Andrea?
‘Een nieuwe functie: gaaf hè! Eind 2016 kreeg ik de vraag om mijn eigen functie te omschrijven. Die kans heb ik met beide handen 
aangegrepen. Terwijl ik pas in augustus 2016 in dienst kwam. Opvallend detail: ik ben de enige met een andere achtergrond in het 

team (Pedagogiek). Terwijl mijn collega’s allemaal Culturele Maatschappelijke Vorming hebben gestudeerd. Een vreemde eend dus.’ 

Hoe	zie	je	de	toekomst	van	Stichting	Maatvast?
‘Jongeren moeten centraal blijven staan in de Haarlemmermeer. Dat vraagt aandacht van ons en van onze partners. Zodat

we goed blijven inspelen op hun (in)directe behoeften. We bieden hen een veilige plek waar ze niets hoeven maar wel van alles 
kunnen ondernemen. Leuk om te zien als ze zich ontwikkelen en successen behalen. 

Maar fouten maken mag hier juist ook. Daar leren ze van.’

Andrea	van	Zoomeren, Coördinator Jongerencentra

‘Nicky	friste	jongerencentrum	De	Lans	op.	Die	locatie	heet	nu	Flex	C.	
We	bieden	hier	in	de	toekomst	flexwerkplekken	aan	voor	startende	jongeren.’

‘Supertrots	ben	ik	op	alle	collega’s	in	mijn	team…’	
Andrea van Zoomeren is benieuwd welke successen nog gaan komen

Jaarrekening 2016

‘Bram	realiseerde	een	huiskamer	in	Studio	5	met	budget	uit	het	Oranje	Fonds.	Daar	organiseren	
we nu met succes meidenavonden. Ook kunnen we daar nu meer doelgroepen een plek bieden.’

‘Jordy	beleefde	een	succesverhaal	met	zijn	vrijwilliger	Joey.	Die	laatste	won	een	flink	
geldbedrag	met	zijn	goede	idee	voor	het	realiseren	van	een	multimediastudio	in	De	Hype!’	

‘Mariana	en	Cindy	startten	beiden	met	een	heuse	kookclub.	Daarin	koken	ze	samen	met	jongeren.	
Op die avonden staan voeding en verbinden centraal.’ 

‘Naomi	heeft	De	Basis	voorzien	van	een	vernieuwd	imago.	Dagelijks	zet	ze	daar	jongeren	in	hun	
kracht.	Zo	hebben	haar	vrijwilligers	laatst	ruim	€	650,-	opgehaald	voor	KIKA.’	
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PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 161.082 59.309

Algemene reserves 102.989 -27.792

Algemene reserve "De Meerkoet" 52.000 52.000

316.071     83.517       

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen 99.852 99.852

99.852 99.852

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 305.220 197.300

305.220 197.300

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 206.759 675.989

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 117.993 126.061

Overige schulden 1.123.177 545.643

Overlopende passiva 119.126 180.639

1.567.055 1.528.332

Totaal passivazijde 2.288.198 1.909.001

2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

31 december 2016 31 december 2015
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(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Verbouwingen 119.690 110.213

Inventaris 241.232 235.564

360.922 345.777

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen 3.649 6.631

3.649 6.631

Vlottende activa

Voorraden 

Handelsgoederen 36.280 35.904

36.280 35.904

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 124.081 71.052

Overige vorderingen 179.559 228.316

303.640 299.368

Liquide middelen 1.583.707 1.221.321

Totaal activazijde 2.288.198 1.909.001

2.1 Balans per 31 december 2016

31 december 2016 31 december 2015
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Baten 1.398.814 1.299.500 1.225.207

Baten 1.398.814 1.299.500 1.225.207

Inkoopwaarde 291.360 344.900 327.049

Activiteitenlasten 291.360 344.900 327.049

Saldo 1.107.454 954.600 898.158

Subsidies en overige opbrengsten 3.920.128 3.615.800 3.369.538

Bruto exploitatieresultaat 5.027.582 4.570.400 4.267.696

Lonen en salarissen 1.508.700 1.524.800 1.427.972

Sociale lasten 234.565 248.500 227.898

Pensioenlasten 142.188 128.200 127.577

Overige personeelskosten 294.857 275.100 181.829

Afschrijvingen materiële vaste activa 102.377 84.100 85.335

Huisvestingskosten 2.031.670 1.776.100 1.728.196

Verkoopkosten 58.093 48.400 -491

Autokosten 17.830 20.300 18.533

Kantoorkosten 235.610 219.300 216.666

Algemene kosten 169.514 243.500 151.980

Beheerslasten 4.795.404 4.568.300 4.165.495

Exploitatieresultaat 232.178 2.100 102.201

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 423 - 198

Rentelasten en soortgelijke kosten -47 -2.100 -2.844

Som der financiële baten en lasten 376 -2.100 -2.646

Resultaat uit gewone exploitatie 232.554 - 99.555

Resultaat 232.554 - 99.555

Bestemming resultaat:

Bestemmingsreserve De Basis -6.070 - -

Bestemmingsreserve opstellen tariefstelsel -14.000 - 14.000

Bestemmingsreserve retournering teveel betaalde energie -39.239 - 39.239

aanbestedingsprocedures, inclusief Europese aanbestedingen 80.000 - -

Akoestische aanpassingen Dorpshuis Badhoevedorp 30.000 - -

Bestemmingsreserve eigen risico ziektekostenverzekering 51.082 - -

Algemene reserves 130.781 46.316

232.554 - 99.555

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

Bestemmingsreserve invoering en begeleiding inkoop-&
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ALGEMEEN

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Verbouwingen 10 %

Inventaris 20-33,3 %

Financiële vaste activa

Vorderingen

Voorraden

Vorderingen

2.3 Toelichting op de jaarrekening

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Afschrijvingspercentages:

De voorraden zijn conform de historische kostprijs gewaardeerd.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Maatvast Haarlemmermeer, statutair gevestigd te Hoofddorp, bestaan

voornamelijk uit:

- het fysiek beheren en exploiteren van gemeentelijke sociaal culturele accommodaties alsmede het

stimuleren en ondersteunen van een vraaggestuurd sociaal cultureel activiteitenaanbod in de Gemeente

Haarlemmermeer.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Het

bestuur heeft de activeringsgrenzen vanaf het boekjaar 2015 op € 1.000,- gesteld. Op basis van deze

beslissing is in 2016 alle activa die vóór het boekjaar 2015 is aangeschaft en met een aanschafwaarde

beneden de € 1.000 volledig afgeschreven. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of

vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid

als bestemmingsfonds.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Voorziening groot onderhoud:

Voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot huurdersonderhoud van gebouwen wordt

bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren volgens Planon (2014-2023). De

voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud volgens Planon wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.
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Activiteitenlasten

Beheerslasten

Personeelsbeloningen

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn

gebracht op investeringen.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de

pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Verbouwingen Inventaris Totaal 2016

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 109.854 235.923 345.777

Investeringen 132.556 464.089 596.645

Ontvangen subsidie op investeringen -109.048 -359.653 -468.701

Afschrijving oude inventaris aanschafw.beneden de € 1.000 - -10.046 -10.046

Afschrijvingen -13.672 -89.081 -102.753

Boekwaarde per 31 december 119.690 241.232 360.922

Financiële vaste activa

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige vorderingen

Waarborgsommen 3.389 3.149

Lening u/g 260 3.482

3.649 6.631

2016 2015

€ €

Lening u/g

Stand per 1 januari 3.482 8.451

Aflossingen -3.586 -5.167

-104 3.284

Rente 364 198

Stand per 31 december 260 3.482

In 2015 heeft het bestuur de activeringsgrenzen verhoogd naar € 1.000. Op basis van deze beslissing is in

2016 alle activa die voor het boekjaar 2015 is aangeschaft en met een aanschafwaarde beneden de

€ 1.000 als nog in één keer afgeschreven (€ 10.046).

2.4 Toelichting op de balans

Dit betreft een lening aan een medewerker waarvan de terugbetalingstermijnen worden ingehouden op het

salaris.
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VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelsgoederen 

Gereed product en handelsgoederen 36.280 35.904

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 135.851 84.301

Voorziening oninbare debiteuren -11.770 -13.249

124.081 71.052

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 88.394 118.455

Overige vorderingen 14.849 5.627

Nog te factureren omzet 36.316 12.610

Nog te ontvangen subsidies 40.000 91.624

179.559 228.316

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen

Rekening-courant 125.554 648.500

Deposito rekening 1.434.005 550.562

Kas 19.920 20.289

Kruisposten 4.228 1.970

1.583.707 1.221.321

De hoogte van de depositorekening is te verklaren uit een medio december ontvangen subsidie voor het

jaar 2016 en het ontvangen voorschot voor de subsidie voor het eerst kwartaal 2017.
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve De Basis - 6.070

Bestemmingsreserve opstellen tariefstelsel - 14.000

Bestemmingsreserve retournering teveel betaalde energie - 39.239

Invoering en begeleiding inkoop- & aanbestedingsprocedures,

inclusief Europese aanbestedingen 80.000 -

Akoestische aanpassingen Dorpshuis Badhoevedorp 30.000 -

Bestemmingsreserve eigen risico ziektekostenverzekering 51.082 -

161.082 59.309

2016 2015

€ €

Algemene reserves

Stand per 1 januari -27.792 -74.108

Bestemming resultaat boekjaar 130.781 46.316

Stand per 31 december 102.989 -27.792

2016 2015

€ €

Algemene reserve "De Meerkoet"

Stand per 31 december 52.000 52.000

Het tariefstelsel is ontwikkeld en wordt in de eerste helft van 2017 geïmplementeerd. De retournering van

teveel betaalde energie is op voorspraak van de gemeente toegevoegd aan het eigen vermogen.

De algemene reserve "De Meerkoet" was in de cijfers van 2015 onderdeel van de Algemene reserves. Per

het boekjaar 2016 is er voor gekozen deze twee algemene reserves apart inzichtelijk te tonen.
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Vastgelegd vermogen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds inventaris en inrichting "De Meerkoet" 41.782 41.782

Bestemmingsfonds "Studio 5" 58.070 58.070

99.852 99.852

2016

€

VOORZIENINGEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen 305.220 197.300

2016 2015

€ €

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 197.300 97.418

Dotatie 110.534 110.534

Onttrekking -2.614 -10.652

Stand per 31 december 305.220 197.300

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De stichting besluit, onder voorbehoud van instemming door de gemeente, het resultaat van het boekjaar

als volgt te bestemmen:

Maatvast verwacht in 2017 een groot aantal kosten die buiten de reguliere exploitatie vallen, waaronder

een verhuizing van het bedrijfsbureau van de Olmenhorst naar het Cultuurgebouw. Door de toevoeging aan

het eigen vermogen hoeft Maatvast niet in te boeten op de beoogde doelstellingen voor het komende jaar.

Voorts is er voor gekozen de bestemmingsreserve eigen risico ziektekostenverzekering te maximeren op het

vastgestelde percentage (3,15%) van de loonsom 2016.

De voorziening voor groot onderhoud aan gebouwen heeft een looptijd van 10 jaar. In 2017 wordt een

actualisatie gepland. 

Het bestemmingsfonds De Meerkoet is initieel overgenomen van de dorpsraad en blijft hiertoe bestemd.

Het bestemmingsfonds van Studio 5 is door de gemeente overgedragen ten behoeve van uitbreidingen aan

toekomstige inventaris en gebouw.
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Onttrekking bestemmingsreserve De Basis           6.070-

Onttrekking bestemmingsreserve opstellen tariefstelsel         14.000-

Onttrekking bestemmingsreserve retournering teveel betaalde energie         39.239-

Invoering en begeleiding inkoop- & aanbestedingsprocedure, 
inclusief Europese aanbestedingen         80.000

Akoestische aanpassingen Dorpshuis Badhoevedorp         30.000

Bestemmingsreserve eigen risico ziektekostenverzekering         51.082

Toevoeging aan algemene reserve        130.781

Resultaat 2016        232.554
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 206.759 675.989

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.761 6.927

Loonheffing 107.931 105.977

Premies pensioen 6.301 13.157

117.993 126.061

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige schulden

Te verrekenen 16.495 75

Vooruitontvangen bedragen 932.384 452.552

Vooruit gefactureerde bedragen - 2.269

Reservering fondsen activa 4.908 15.330

Nog te betalen lonen 1.614 4

Nog te betalen kosten 135.618 49.238

Reservering accountantskosten 32.158 26.175

1.123.177 545.643

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld - 64.243

Reservering vakantiedagen 94.675 105.593

Reservering loopbaanbudget 24.451 10.803

119.126 180.639

Door de Cao-brede invoering van het IKB is een reservering aan vakantiegeld niet meer van toepassing.

De post crediteuren bevat een bedrag van € 24.191 aan nog te betalen pensioenpremie. Daarnaast is in

deze post een bedrag opgenomen van € 13.683 aan nog te ontvangen korting van de drankenleverancier.

De ‘Vooruitontvangen bedragen’ betreft de termijn voor de subsidie van het eerste kwartaal 2017

(ca. € 897.000) en reeds ontvangen subsidie voor het aannemen van een werkneemster (€ 35.000). De

post nog te betalen kosten bestaat o.a. uit een reservering energiekosten € 53.752 voor het CJG en de

Boskern en een bedrag van € 32.784 i.v.m. verbouwingskosten voor Het Rietland en De Boerderij.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Operationele leaseverplichting vervoermiddelen

Operationele leaseverplichting horeca-apparatuur

Overige verplichtingen

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke van invloed zijn op het boekjaar 2016.

Verhuizing

Per 1 januari 2017 is Dorpshuis De Vluchthaven toegetreden tot de Stichting Maatvast Haarlemmermeer.

Toetreding

Voor sanitaire leveringen en afvalverwerking zijn verschillende contracten waarvan een groot gedeelte in

2017 afloopt en de laatste in 2020. De totale waarde bedraagt voor 2017 circa € 83.000. Tot slot zijn er nog 

enkele kleine meerjarige verplichtingen zoals liftonderhoud, legionellacontrole en telefoonverplichtingen ten

behoeve van de beveiliging.

De stichting is een leaseverplichting aangegaan voor de lease van een vervoermiddel voor een periode van

3 jaar, vanaf het jaar 2014. De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt circa € 11.000.

Voorts zijn er enkele leaseverplichtingen ten aanzien van horeca-apparatuur voor een periode van 4 jaar,

lopend tot 2019, voor een omvang van circa € 12.000 per jaar.

Per 1 mei 2017 zal het bedrijfsbureau van Stichting Maatvast gaan verhuizen naar Het Cultuurgebouw in

Hoofddorp.

Gebeurtenissen na balansdatum

De stichting heeft huurcontracten afgesloten voor de huur van 20 accommodaties. De huurverplichtingen

bedragen voor het jaar 2017 naar schatting € 1.219.195. In dit bedrag is geen rekening gehouden met de

huur van Dorpshuis de Vluchthaven die per 1 januari 2017 is toegetreden.
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Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Baten 

Verhuur ruimten 1.192.435 1.014.800 1.083.423

Korting verhuur -370.439 -173.500 -319.015

Ontvangen huur m.b.t. voorgaand jaar 49.289 - -

Omzet horeca 483.283 416.700 417.478

Omzet activiteiten 44.246 41.500 43.321

1.398.814 1.299.500 1.225.207

Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Inkoopwaarde

Inkopen horeca 199.315 181.000 178.985

Inkopen activiteiten 92.421 163.900 146.673

Mutatie voorraad -376 - 1.391

291.360 344.900 327.049

Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Subsidies en overige opbrengsten

Overige opbrengsten 27.888 43.300 10.786

Korting leveranciers 16.773 - 13.128

Subsidies 3.533.700 3.533.700 2.883.700

Aanvullende subsidie 270.000 - 149.000

Incidentele subsidie 5.524 - 269.908

Subsidie inzake werkneemster 35.000 35.000 35.000

Subsidie voorgaande jaren niet ontvangen -6.624 - -

Overige baten 8.230 - -

Ontvangen fondsen 29.637 3.800 8.016

3.920.128 3.615.800 3.369.538

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Het verschil in de realisatie 2015 ten opzichte van de realisatie 2016 kenmerkt zich vooral door meer eigen

activiteiten (en aangekoppelde korting) en de permanente verhuur van een deel van het nieuwe dorpshuis

Badhoevedorp. Daarnaast is in 2016 een deel van de activiteiten van een samenwerkingspartner in

rekening gebracht die in het verleden om niet gebruik mocht maken van onze ruimten. 

De horeca omzet is aanzienlijk gestegen als gevolg van de toename aan activiteiten. Derhalve is ook de

inkoopwaarde gestegen. De marge in de verkoop is ten opzichte van 2015 gestegen van 54,8% naar

56,2%. De post omzet horeca bevat een bedrag van € 26.397 aan korting. Deze korting was in de cijfers

van 2015 in mindering gebracht op de inkoopwaarde van de horeca. I.v.m. vergelijkbaarheid zijn daarom

ook de vergelijkende cijfers aangepast.

De ontwikkeling bij jongerencentra aan het einde van 2015 en het begin van 2016, waarin meer

geïnvesteerd wordt in kwaliteit en zichtbaarheid van medewerkers en accommodatie met juiste inventaris,

resulteert in lagere uitgaven voor activiteiten die voorheen ingekocht werden. Deze workshops en

jongerenfeesten worden nu door medewerkers van Maatvast zelf uitgevoerd. 
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Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 1.391.572 1.377.900 1.240.060

Vakantiegeld - 99.000 93.081

Eindejaarsuitkering - 111.000 107.547

Keuzebudget (IKB) 249.176 21.300 -

Mutatie reservering vakantietoeslag - - 3.817

Mutatie reservering vakantiedagen -10.918 - 90.834

Vergoeding Raad van Toezicht 15.408 15.700 12.584

Kosten innovatie - 25.000 -

1.645.238 1.649.900 1.547.923

Doorberekende brutolonen en salarissen -136.538 -125.100 -119.951

1.508.700 1.524.800 1.427.972

Gemiddeld aantal werknemers:

Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 234.565 248.500 227.898

Door de invoering van het IKB ten faveure van vakantiegeld en eindejaarsuitkering, zijn in 2016 de kosten

hiervoor binnen het IKB verwerkt.

In de begroting is € 25.000 opgenomen voor kosten innovatie. Dit innovatiebudget is gebruikt voor het

aantrekken van een medewerker waarvan de loonkosten onder de brutolonen en salarissen zijn

opgenomen.

Ondanks structurele vacatureruimte gedurende het jaar zijn de brutolonen op begrotingsniveau geëindigd.

Dit wordt onder meer verklaard door de invoering van de nieuwe functie van sociaal beheerder in

jongerencentra. Per 31 december 2016 waren er 55 personeelsleden in loondienst (2015: 56*). Voor wat

betreft het vakantiegeld en eindejaarsuitkering is dit, conform de Cao, gewijzigd in een Individueel Keuze

Budget.

*Door een aangepaste wijze van bepalen verschillen de cijfers over 2015 ten opzichte van de jaarrekening

2015

In 2016 is € 270.000 additionele subsidie ontvangen voor het Dorpshuis Badhoevedorp. Deze subsidie is

medio december ontvangen. Het particulier fonds ter uitbreiding van de activiteiten in Badhoevedorp heeft

in 2016 aangekondigd per 2017 te stoppen. Dit heeft geen gevolgen voor de bestaande activiteiten in het

Dorpshuis Badhoevedorp.

De post overige baten bevat een vergoeding welke vanuit de verzekering is ontvangen voor geleden schade

in 2015.

Gedurende het jaar 2016 waren er gemiddeld 38,9 fte’s werkzaam. In het jaar 2015 waren dit 34,3 fte’s*.

De stijging wordt onder meer verklaard door overgangssituaties waarin afscheid is genomen van

medewerkers (ca. 1,3fte), investering in de jongerencentra door activiteitenbudget in te zetten voor

medewerkers die zelfstandig activiteiten uitvoeren (ca. 1,4 fte) en inzet van personeel ten behoeve van

innovatie en het tariefstelsel (0,8). Tot slot zijn openstaande vacatures ingevuld.
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Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 142.188 128.200 127.577

Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Overige personeelskosten

Reiskosten woon-werk 34.596 23.800 27.229

Onkostenvergoedingen 2.200 2.000 1.200

Kosten/vergoedingen vrijwilligers 27.620 28.900 35.612

Mutatie voorziening voor jubilea - - -10.000

Werkkostenregeling 25.912 17.000 11.253

Reiskosten vrijwilligers 1.280 1.500 1.576

Lunch/dinerkosten personeel 26.399 21.000 20.904

Kosten OR 12.082 20.800 20.714

Loopbaanbudget 18.794 16.800 10.803

Opleidingskosten 52.030 43.000 45.779

Ingehuurd personeel 1.492 6.000 5.065

Mobiliteitsbudget 54.773 50.000 -

Ziekengeldverzekering - 31.500 -

Arbodienst 7.204 8.000 6.995

Overige personeelskosten 30.475 4.800 4.699

294.857 275.100 181.829

Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwingen 13.672 11.500 11.194

Inventaris 89.081 98.500 97.424

Vrijval reservering fondsen vaste activa -10.422 -25.900 -27.405

Oude inventaris i.v.m. aanschafw.beneden € 1.000 10.046 - -

Afboeking materiële vaste activa - - 4.122

102.377 84.100 85.335

In het aannamebeleid is geen onderscheid gemaakt in herkomst. Dit heeft onder meer geresulteerd in

enkele nieuwe medewerkers die iets verder van de Haarlemmermeer woonachtig zijn en derhalve een

hogere reiskostenvergoeding krijgen. Wat betreft de ziekengeldverzekering is in 2016 gebleken dat deze

verzekering pas per 1 januari kan lopen. Er is besloten de kosten in te zetten voor een bestemmingsreserve

ter dekking van het eigen risico binnen deze verzekering. De overige personeelskosten betreffen onder

meer kleding voor de sociaal beheerders, integrale tools voor personeelsontwikkeling, een

vitaliteitsprogramma en wervingskosten. In de cijfers van 2015 zijn de kosten van de OR vermeld onder de

overige personeelskosten omdat deze toen niet apart in de begroting stonden. In 2016 zijn de kosten voor

de OR apart vermeld en zijn ook de vergelijkende cijfers van 2015 op deze wijze aangepast om een juiste

vergelijking te kunnen maken. 
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Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 1.183.135 974.700 957.010

Reparatie - onderhoud pand (inventaris) 65.008 192.300 50.310

Dotatie onderhoudsvoorziening 110.534 - 110.534

Kosten RIE-toets - 17.500 23.095

Energiekosten 200.267 193.300 160.472

Onroerende zakenbelasting 28.622 36.800 33.435

Corrigerende maatregelen legionella - - 31.680

Verzekering onroerend goed 131 300 208

Schoonmaak, hygiëne en vuilafvoer 357.976 304.200 306.515

Beveiligingskosten 33.005 28.400 28.100

Overige huisvestingskosten 52.992 28.600 26.837

2.031.670 1.776.100 1.728.196

Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Verkoopkosten

Reclamekosten/marketing 43.174 28.400 26.365

Representatiekosten 3.045 8.900 8.277

Relatiegeschenken 385 - 288

Afschrijving oninbare debiteuren -281 - 10.770

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 11.770 11.100 -46.191

58.093 48.400 -491

In de realisatie van de huur zit het nieuwe Dorpshuis Badhoevedorp (circa € 220.000). De kosten voor

schoonmaak worden voor een groot deel veroorzaakt door het nieuwe Dorpshuis Badhoevedorp. De dotatie

onderhoud voor dit pand, en alle overige panden, wordt in 2017 opnieuw vastgesteld voor de periode vanaf

2018. In de overige huisvestingskosten zitten onder meer aanvragen voor vergunningen en niet te

activeren reparaties en kleine aanpassingen. 

De boven begrote marketingkosten zitten voornamelijk in belettering van de (her)introductie van Buurthuis

het Contact (Getsewoud) en Baddies (Badhoevedorp). Daarnaast stijgen de kosten voor uitingen via

gebruikersmiddelen zoals pennen en blocnotes. Tot slot en bovenal is ten behoeve van de zichtbaarheid

meer geïnvesteerd in de promotie van activiteiten van Maatvast en haar vrijwilligers. Een groot deel van

deze kosten werden in het verleden uitbesteed aan de betreffende workshopleveranciers, maar worden nu

zelfstandig ontwikkeld en uitgezet.
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Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Autokosten

Brandstoffen 4.918 5.800 5.584

Leasekosten 11.817 14.500 11.976

BTW privé-gebruik auto 240 - 216

Overige autokosten 855 - 757

17.830 20.300 18.533

Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 25.427 26.100 22.805

Drukwerk 8.479 7.200 10.913

Onderhoudscontracten 21.337 21.600 19.120

Communicatiekosten 31.102 37.300 35.302

Computer/automatiseringskosten 45.351 35.800 34.645

Kosten abonnement AdSysco 15.737 17.600 15.666

Contributies en abonnementen 40.554 34.400 32.632

Huur machines 12.172 19.000 15.229

Kleine inventaris 35.451 20.000 30.354

Overige kantoorkosten - 300 -

235.610 219.300 216.666

Realisatie

2016

Begroting 

2016

Realisatie

2015

€ € €

Algemene kosten

Accountantskosten 24.989 17.000 15.111

Administratiekosten 91.396 95.000 92.849

Juridische kosten 36.197 28.300 27.603

Overige verzekeringen 10.979 11.000 10.242

Reservering onvoorziene kosten - 87.400 -

Overige algemene kosten 5.953 4.800 6.175

169.514 243.500 151.980

De accountantskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor een deel hadden deze kosten nog

betrekking op het boekjaar 2015. Dit geldt ook voor de advieskosten die voor een deel juridisch van aard

zijn. De onvoorziene kosten zijn niet specifiek zo in de kosten terecht gekomen, maar verdeeld over de aard

van de kosten.

De kantoorkosten zijn redelijk binnen budget gebleven. De post kleine inventaris betreft met name de

uitgaven aan inventaris op locaties, die ten goede kwamen aan activiteiten en bedrijfsvoering, waaronder

aanzienlijke kosten voor de inventaris van de jongerencentra. 
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Financiële baten en lasten

Realisatie
2016

Begroting 
2016

Realisatie
2015

€ € €
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate overige 423 - 198

Realisatie
2016

Begroting 
2016

Realisatie
2015

€ € €
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en bankkosten 1.607 2.100 2.664
Kasverschillen -1.481 - 126
Betalingsverschillen -79 - 54

47 2.100 2.844

Hoofddorp, 
Stichting Maatvast Haarlemmermeer

M. Askamp, 
Directeur - bestuurder.

Op verschillende kosten van de stichting met betrekking tot het Nieuwe Dorpshuis Badhoevedorp is een
subsidie van € 44.127 van de gemeente rechtstreeks in mindering gebracht.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 Dhr.Drs.P.W.A. Mw.Ir.G.G.A.B. Mw.Drs.E.M. Dhr.Ir.E.J. de
Kasteleyn RC Zielstra-Olivier  Spetter RC Vries

Functie voorzitter secretaris penningmeester lid

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 26.850€ 17.900€ 17.900€ 17.900€

Bezoldiging
Beloning 3.900€ 2.600€ 2.600€ 2.600€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€ -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijn -€ -€ -€ -€
Subtotaal 3.900€ 2.600€ 2.600€ 2.600€
-/- onverschuldigd betaald bedrag -€ -€ -€ -€

Totaal bezoldiging 3.900€ 2.600€ 2.600€ 2.600€

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2015
Beloning 2.600€ 2.600€ 3.146€ 2.600€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€ -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijn -€ -€ -€ -€

Totaal bezoldiging 2015 2.600€ 2.600€ 3.146€ 2.600€

Individueel bezoldigingsmax.2015 26.700€ 17.800€ 17.800€ 17.800€
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3.1 WNT-verantwoording 2016

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 dhr. M. Askamp

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0
Gewezen topfunctionaris nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel bezoldigingsmaximum 179.000€

Bezoldiging
Beloning 114.381€
Belastbare onkostenvergoedingen -€
Beloningen betaalbaar op termijn 11.209€

Subtotaal 125.590€

-/- onverschuldigd betaald bedrag -€

Totaal bezoldiging 125.590€

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (fte) 1,0

Bezoldiging 2015
Beloning 103.807€
Belastbare onkostenvergoedingen -€
Beloningen betaalbaar op termijn 10.954€

Totaal bezoldiging 2015 114.761€

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 178.000€

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Maatvast Haarlemmermeer
van toepassing zijnde regelgeving: Wet Normering Topinkomens, Uitvoeringsbesluit WNT, Beleidsregels WNT
2016.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Maatvast Haarlemmermeer is € 179.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur)
van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan
1,0 fte. Het individuele WNT-maximum vooor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het
dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de
eerste 6 maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1a. Leidinggevende (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1 Mw. D. de Bliek-
Visser

Functie lid

Duur dienstverband in 2016 1/5 - 31/12

Individueel WNT-maximum 11.933€

Bezoldiging
Beloning 1.733€
Belastbare onkostenvergoedingen -€
Beloningen betaalbaar op termijn -€
Subtotaal 1.733€
-/- onverschuldigd betaald bedrag -€

Totaal bezoldiging 1.733€

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er zijn in 2016 geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen die
het WNT maximum overschrijden.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan
overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van
de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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3.2 Controleverklaring
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‘Mensen	moeten	bepalen	wat	
er gebeurt in het dorpshuis’ 
Burgerparticipatie: Cok van Beek 
gaat de binding zoeken in het dorp

Cluster	Zuid

‘De	juiste	mensen	op	de	juiste	plek’
Jessica Gijzen gaat voor vakmanschap
en structuur

Cluster Nieuw-Vennep

‘Geef	mij	maar	iedere	verjaardag	
een	ander	gebakje’	
Erna Roukema gaat mee in de dynamiek 
van de toekomst 

Cluster Noord

‘Prikkel mensen met goede 
voorbeelden! Dan komen ze over 
de brug…’
Bert den Elzen is klaar voor de toekomst

Cluster Hoofddorp

‘Supertrots ben ik op alle 
collega’s	in	mijn	team…’		
Andrea van Zoomeren is benieuwd 
welke successen nog gaan komen

Jongerencentra
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