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1.1 Verslag Raad van Toezicht 2018

In het jaar 2018 heeft Maatvast het vijfjarig jubileum kunnen vieren. De RvT heeft ook teruggekeken naar

de bijzonder voorspoedige ontwikkeling die Maatvast in deze periode heeft doorgemaakt. Veel van onze

dorpshuizen kenden achterstallig onderhoud en hadden soms een sombere uitstraling. Men kon vragen

stellen over de hygiëne en de brandveiligheid. Nu hebben alle Maatvast-locaties een moderne uitstraling,

voldoen ze aan de normen voor brandveiligheid en zijn deze op een aantal plekken voorzien van een AED.

De medewerkers van destijds hebben misschien aanvankelijk moeten wennen aan de nieuwe organisatie,

maar hebben zich de afgelopen jaren geweldig ontwikkeld: enthousiast en initiatiefrijk. Met veel plezier

bezoeken leden van de RvT met regelmaat een locatie of een dag voor vrijwilligers of personeel.

Financiën en bedrijfsvoering

Strategie en organisatie

In het jaar 2018 is de RvT verder geïnformeerd over diverse organisatorische onderwerpen zoals de

invoering van de AVG-wetgeving, de strategische communicatie, de overname van nieuwe buurthuizen, de

samenwerking van Maatvast met de gemeente en met andere organisaties en bedrijven, de voortgang van

de evaluatie van programmacommissies en het inkoopbeleid van Maatvast. Daarnaast zijn de verschillende

werkplannen voor 2019 gedeeld. 

De meerjarenstrategie van Maatvast is in 2017 vastgesteld en in 2018 is gewerkt aan de uitvoering van

deze strategie. Belangrijk onderdeel hiervan vormt de organisatiewijziging die is doorgevoerd als gevolg

waarvan de bestuurder meer kan besturen en zich door de aanstelling van drie clustermanagers in mindere

mate met de operationele aansturing hoeft bezig te houden.

In het verslagjaar is een aanzet gemaakt voor de inbesteding van de financiële administratie die per 2019

zal plaatsvinden. De RvT in het algemeen en de audit commissie in het bijzonder heeft toegezien op de

pakketkeuze en een draaiboek voor de implementatie. De uitvoering van de boekhouding in eigen beheer

zal niet zonder slag of stoot gaan, maar de RvT vertrouwt erop dat de overgangsperiode beperkt zal zijn.

Het begin was voor medewerkers, bestuur en RvT nog pionieren en opbouwen. Onduidelijk was hoe de

inkomsten en uitgaven zich ontwikkelden, waar de risico’s zaten, hoe processen georganiseerd moesten

worden, e.d. Nu zien we een goed georganiseerde organisatie met mooie initiatieven. Wij noemen

bijvoorbeeld de kinderactiviteiten in de zomer, de activiteiten in onze jongerencentra en de diners rond de

kerst.

De RvT stelt vast dat beloning van de bestuurder en de leden van de RvT binnen de gestelde maxima van

de wet normering topinkomens (WNT) vallen.

Het meerjarenonderhoudsplan is in 2018 herijkt, hetgeen nog in het voorgaande boekjaar tot een extra

dotatie van de onderhoudsreserve heeft geleid.

De financiële positie van Maatvast is inmiddels stabiel en solide te noemen. Het lukt goed de inkomsten en

uitgaven betrouwbaar te begroten en te volgen gedurende het jaar.

5 jaar Maatvast
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De remuneratiecommissie heeft de beoordelingscyclus met de bestuurder steeds verder vorm kunnen

geven.

Samenstelling RvT Stichting Maatvast

Er zijn geen meldingen in het boekjaar geweest van belangenverstrengeling, van transacties waarbij

tegenstrijdige belangen van bestuurder, toezichthouders en/of externe accountant speelden of spelen. In

het boekjaar is er een melding van een misstand gedaan waarvoor de RvT een klachtencommissie heeft

ingesteld. De commissie heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard. Wel heeft de commissie een aantal

suggesties gedaan de klachtenregeling aan te passen. Dit wordt in 2019 opgepakt.

In januari 2018 heeft de RvT het eigen functioneren geëvalueerd onder externe begeleiding. Ook zijn de

statuten tegen het licht gehouden. In het boekjaar heeft dit geleid tot een (beperkte) aanpassing van de

statuten.

De RvT heeft gesproken met de accountant over de jaarrekening en de kwaliteit van de interne beheersing.

Hoewel het aantal aandachtspunten met betrekking tot de AO/IB steeds verder afneemt, blijven er punten

van aandacht voor de organisatie waar de RvT op zal toezien. Verder is de fiscale positie van Maatvast met

extra aandacht gevolgd.

De RvT 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. De RvT werkt met een auditcommissie en een

remuneratiecommissie.

De RvT is de vrijwilligers, medewerkers en de directie van Maatvast veel dank verschuldigd. Als we vijf jaar

vooruit kijken, zien we mooie kansen:

Als de RvT zo terugkijkt en vooruitblikt, dan is de Raad trots op Maatvast. De betrokkenen bij Maatvast en

de inwoners van de Haarlemmermeer mogen met z’n allen trots op Maatvast zijn.

• en een organisatie die nog meer midden in de wijken en buurten staat.

• een nog verder geprofessionaliseerde organisatie;

• een mogelijk aansluiting van nieuwe dorpshuizen;

De RvT heeft in de 2018 de volgende documenten vastgesteld:

Vergaderingen en besluiten

jaarrekening 2017・

begroting 2019・

offerte 2019・

De RvT heeft in 2018 zes keer vergaderd. Daarnaast zijn er twee vergaderingen geweest van de audit

commissie en drie van de remuneratiecommissie samen met de bestuurder. De RvT heeft weer diverse

bijeenkomsten en bijzondere momenten van Maatvast bijgewoond, zoals de nieuwjaarsreceptie, het

jubileum en de vrijwilligersdag. De ondernemingsraad (OR) is in het boekjaar niet toereikend bemand

geweest, als gevolg waarvan geen contacten met de OR zijn geweest. Dit is een belangrijk aandachtspunt

voor zowel de RvT als van de bestuurder.
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• Geslacht: vrouw, geboren: 1970, woonplaats: Vijfhuizen

- Functie: Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten at DZB Leiden

• Nevenfuncties:

-  Bestuurslid Vereniging Vijfhuizen: portefeuille Sociaal Domein & Jeugd

Lid remuneratiecommissie
Sinds juli 2016 (herbenoembaar in 2020)

Voorzitter, lid audit commissie, lid remuneratiecommissie
Sinds maart 2013 (herbenoemd 2017, voorgenomen tot april 2021)

Als opvolger van Erik is de RvT blij dat Lodewijk Kleijn als nieuw lid van de RvT is toegetreden. Zijn ruime

gemeentelijke ervaring in het sociaal domein heeft in 2018 al geleid tot een themabijeenkomst waarin hij

de RvT heeft bijgepraat over actuele ontwikkelingen.

Aangezien de voltallige RvT nagenoeg gelijktijdig is gestart bij de oprichting van Maatvast, is er een rooster

van aftreden opgesteld dat voorkomt dat de voltallige RvT gelijktijdig aftreedt. In 2018 is Erik de Vries

teruggetreden. De Raad is Erik zeer dankbaar voor zijn betrokkenheid bij de opbouw van Maatvast. Hij

heeft de bestuurder vanuit zijn eigen ervaring als directeur kunnen ondersteunen op momenten dat dit

nodig was. Daarnaast heeft hij strak toegezien op de belastbaarheid van de organisatie en directie. 

• Geslacht: man, geboren: 1967, woonplaats: Hoofddorp

• Functie:

- Partner Holland Consulting Group

De RvT meent dat de eigen samenstelling evenwichtig is wat betreft kennis, achtergrond en persoonlijke

profielen. De raad bestaat voor 60% uit vrouwen, hetgeen hoger is dan wetgeving voor het bedrijfsleven

(minimaal 30%) voorschrijft. Verder komt het merendeel van de leden van de raad uit de Gemeente

Haarlemmermeer (minimaal 50%). De RvT is als volgt samengesteld:

Mr. Drs. D.T. (Daniëlle) de Blieck-Visser

• Geslacht: man, geboren: 1978, woonplaats: Beverwijk

• Functie:

- Strategisch adviseur, gemeente Zaanstad

Sinds 28 maart 2018 (herbenoembaar in 2022)

Drs. L. (Lodewijk) Kleijn

Drs. P.W.A. (Peter) Kasteleyn RC
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• Geslacht: vrouw, geboren: 1956, woonplaats: Maarssen

• Functie:

- Docent-Onderzoeker Vastgoedkunde Hogeschool van Amsterdam

• 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. G.G.A.B. (Germaine) Zielstra-Olivier 

Drs. E.M. (Esther) Spetter RC

Lid audit commissie
Sinds 2 juli 2013 (herbenoemd 2017, voorgenomen tot augustus 2019)

Vice-voorzitter/secretaris, lid commissie strategie
Sinds 26 maart 2013 (herbenoemd 2017, voorgenomen tot april 2020)
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1.2 Jaarverslag Bestuurder

Als jonge organisatie moeten we anticiperen op de ontwikkelingen, zowel in- als extern. Prettig is dan ook

dat de raad van toezicht deze ontwikkelingen niet alleen met instemming begroeten, maar ook steun

verlenen en positief kritische feedback geven, zodat de genomen stappen ook een hoog draagvlak kennen. 

Als het gaat om genomen stappen en onze groei communiceren we daar ook zeer open in richting de

gemeente. Ook vanwege de opgelopen vertraging is het prettig dat de lijn open is. Het werkt gewoon fijn

als je (bijna) alles kunt delen, ook zaken die niet goed gaan….ook dat is Maatvast.

Nu de organisatie beter aansluit bij de lokale situatie, is de constatering dat we op de goede weg zijn en

zijn gebleven, gerechtvaardigd. Maar we zijn zeker niet klaar. De verbinding met programmacommissies en

gebruikersplatforms dient te worden verbeterd. Een onderzoek/evaluatie begin 2019 moet daarvoor de

basis zijn. 

Groei van projecten, veelal bij de jongerencentra.

De kans dat teksten saai worden omdat er jaarlijks over hetzelfde verslag wordt gedaan is groot, maar er is

geen ontkomen aan. Ook 2018 kenmerkte zich door….. groei en ontwikkeling.

Mijn constatering is ook dat de kwaliteit en kwantiteit van partners zoals dorps- en wijkraden en

migrantenorganisaties verminderd, ik zie dat als een zorgelijke ontwikkeling. Deze zorg is gedeeld met

ambtelijk gemeente Haarlemmermeer want ik vind dat de regie op een actieprogramma daar moet liggen.

Ik ben in afwachting en hoop echt dat er actie komt. Verbinding met de samenleving is voor Maatvast

essentieel. Het strategiedocument van Maatvast is daarop geënt. Natuurlijk zoeken we andere wegen om

die verbinding te houden, maar terugkijkende over 5 jaar Maatvast is de teloorgang van genoemde

organisaties schrijnend. En verdient het serieuze aandacht.

Er is bij de directie nu meer ruimte ontstaan om aan de slag te gaan met het onderwerp innovatie, het

insourcen van de financiële administratie en het verder borgen van processen en de doorontwikkeling van

de managementlaag. Er is meer ruimte om te investeren in samenwerkingsverbanden, Maatvast kan het

niet alleen.

Groei in kwaliteit op het gebied van processen, maar ook individuele ontwikkeling van medewerkers.

Groei van het aantal vrijwilligers.

Groei als het gaat om toename huurders, gebruikers en activiteiten.

Groei als het gaat om toename personeel.

Het rijtje is niet compleet, maar wel veelzeggend. Na een vertragend en langdurig traject vanuit de

ondernemingsraad werd toch de stap gezet naar het nieuwe organisatiemodel. Doorontwikkeling ingegeven

vanuit de situatie dat één leidinggevende (de bestuurder) de groei niet meer in zijn eentje kan managen.

De verschuiving van een manager financiën naar Financieel directeur en de komst van de drie

clustermanagers wierp direct zijn vruchten af.
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Voorts zal er een professionaliseringsslag gezet moeten worden in het werven, begeleiden en

doorontwikkelen van vrijwilligers, het aantal vrijwilligers met een bijzondere achtergrond/afstand tot de

arbeidsmarkt groeit (ook omdat we hier actief op inzetten). Dat vraagt een gerichte attitude vanuit de

organisatie. Op dit terrein geniet ik volop, want het is zo mooi als mensen zich weer gewaardeerd voelen

en die waardering telt twee kanten.

Gegevens directeur-bestuurder 

M. Askamp

Directeur-bestuurder sinds 16 juli 2013 

• Geslacht: man, geboren: 1959, woonplaats: Ermelo

• Nevenfuncties:

- Bestuurslid Stichting Welzijn Ermelo 

Directeur - bestuurder

Maarten Askamp

Het jaar 2018 was ook het jaar van de voorbereiding van de overgang van Dorpshuis De Reede in

Rijsenhout. Ik ben trots op hoe dat traject in samenwerking met het bestuur van De Reede, de gemeente

en Maatvast is doorlopen. Met oog en oor voor de emotie durf ik te stellen dat het een zorgvuldig traject is

geweest. Met complimenten voor het bestuur en personeel van De Reede als het gaat om de positieve en

constructieve grondhouding.

Hoe vat je duizenden uren Maatvast werk samen……..niet, dus wat gemist wordt daar kunt u mij op

bevragen.
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Het achterliggende jaar heeft zich namelijk gekenmerkt door de opzegging van het lidmaatschap van (de)

twee (overgebleven) leden en het vertrek van de voorzitter van de OR. 

Na het positief advies en vervolgens het vertrek van het laatste lid, is door de voorzitter van de OR en door

de bestuurder zonder resultaat gepoogd kandidaten te werven voor het lidmaatschap van de OR van

Maatvast en op deze wijze een doorstart te maken. De bestuurder heeft medezeggenschap vanuit de

organisatie hoog in het vaandel staan. Op dit moment wordt in samenwerking met de HR-manager van

Maatvast en de organisatie Gewoon HR gewerkt aan een plan om te komen tot een nieuwe OR in 2019. De

bestuurder ziet mogelijkheden in de ontwikkeling van ‘Medezeggenschap Nieuwe Stijl’. Een nieuwe vorm

van medezeggenschap waarbij betrokken en enthousiaste medewerkers op positief-kritische wijze het

beleid van Maatvast volgen en haar stem als vertegenwoordiging van het personeel van Maatvast laat

horen. Op deze wijze kan een breed gedragen ontwikkeling van de organisatie worden gerealiseerd. 

In het afgelopen jaar zijn er in totaal 7 formele overlegvergaderingen tussen de bestuurder en de OR

geweest. Tijdens deze overleggen is er één formeel besluit genomen door de OR. In een ingelast overleg

van 22 mei 2018 tussen bestuurder en OR heeft de OR een positief advies zonder enig voorbehoud

gegeven op het document ‘Doorontwikkeling Maatvast’. Dit positief advies is vastgelegd in de notulen van

genoemd overleg en naderhand schriftelijk bevestigd door de voorzitter van de OR. 

1.3 Jaarverslag OR

Voor u ligt het samenvattende jaarverslag van de Ondernemingsraad (OR) van Stichting Maatvast over

2018. Noodgedwongen ditmaal geschreven door de bestuurssecretaris van Maatvast. 
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1.4 Verslag Programmacommissie(s)

Overleggen en bespreekpunten programmacommissies

In de statuten van Maatvast staat de programmacommissie benoemd als entiteit die dient ter borging van

de structuur en lokale belangenbehartiging. De taak van de programmacommissie bestaat uit het toetsen

van de maatschappelijke waarde van de accommodaties, het vergroten en verbeteren van de onderlinge en

eigen bekendheid van de accommodaties, het verbeteren van het imago en borgen van de toegankelijkheid

van de accommodatie in het algemeen en voor nieuwe maatschappelijke initiatieven in het bijzonder. De

programmacommissie is de formele gesprekspartner van de gebruikersplatforms, een vertegenwoordiging

van de gebruikers. 

Op 28 maart 2018 maakten de voorzitters van de programmacommissies Hoofddorp en Zuid kennis met de

leden van de raad van toezicht van Maatvast. 

Met begrip hebben de voorzitters van de programmacommissies gereageerd op de onvoorziene

omstandigheden die leiden tot een vertraging in de oplevering van resultaten van de evaluatie

programmacommissies. Met belangstelling wordt uitgekeken naar de uitkomsten van dit onderzoek die te

verwachten zijn in juni 2019. 

In het najaar heeft bureau Yellow Communications namens de bestuurder van Maatvast het strategisch

communicatieplan voor de komende jaren gepresenteerd. De programmacommissie heeft haar zorg

uitgesproken over het ontbreken van heldere activiteitenoverzichten per locatie op de website. Deze zorg

en gebrek wordt gedeeld door de directie. In de oplevering van de nieuwe website van Maatvast, deadline

1 juni 2019, zijn deze problemen verholpen en zijn deze overzichten beschikbaar voor de

Haarlemmermeerse samenleving.

De centrale programmacommissie, de samenvoeging van alle leden van de afzonderlijke

programmacommissies, is het afgelopen jaar tweemaal in overleg gegaan, in mei en september 2018.

Tijdens deze overleggen zijn in het voorjaar de uitkomsten van de werkgroep maatschappelijke waarde

gepresenteerd, is de visie Jongerencentra gedeeld en is vooruitgeblikt en gesproken over de evaluatie van

de programmacommissies. 

Punten die in deze afzonderlijke commissies zijn besproken/toegelicht zijn in grote lijnen: voortgang

gebruikersplatforms, visie op Cursusbureau, gebruikerscontracten en standaardcontracten Maatvast, visie

op Jongerencentra, update werkgroep Maatschappelijke waarde, de organisatieontwikkeling Maatvast, de

nieuwe privacywetgeving AVG en een vooruitblik en input op de werkplannen 2019.

In 2018 is de programmacommissie Hoofddorp vijfmaal bijeen geweest voor overleg. De

programmacommissie Zuid vergaderde in dit jaar eenmaal. 

In de verschillende overleggen, maar ook daarbuiten, hebben de leden van de programmacommissies hun

zorgen geuit over het lage aantal leden en daarmee de continuïteit en draagkracht van de commissies.

Naar de mening van de programmacommissies is het de moeite waard meer aandacht te geven aan de

belangrijke rol die de programmacommissies spelen in de toetsing van Maatvast. De nieuwe website met

hierin een duidelijke uitleg over de taken en rollen van de commissies en de wijze van aanmelding zou

hierin een goede rol kunnen spelen. 
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• Open (was transparant) • Betrouwbaar

• Oplossingsgericht • Innovatief

• Dienstverlenend 

De waarde ‘transparant’ is in 2018 veranderd naar ‘open’. Als gevolg van wet- en regelgeving onder meer

op het gebied van privacy is het niet mogelijk om in alles transparant te zijn. Derhalve dat ‘open’ de lading

beter dekt. 

Naast deze reguliere activiteiten organiseert Maatvast verschillende activiteiten waarvoor zij financiële of

materiële steun zoekt. Dit betreffen een viertal vaste activiteiten: NL doet, kinderactiviteitenweken,

Burendag en de kerstdiners. Buiten deze vier structurele pijlers is Maatvast altijd op zoek naar kansen om

de sociale cohesie te versterken met fondswaardige activiteiten, zoals maatschappelijke personeelsuitjes,

upgraden van voorzieningen ten behoeve van activiteiten en meer. In 2018 betroffen dit onder meer de

realisatie van o.a. koersbalsets, een jeu de boulesbaan, diverse workshops, een vernieuwde keuken in

jongerencentrum De Basis. Voorts zijn er inhoudelijke projecten met externe financiering uitgevoerd gericht

op de ontwikkeling van jongeren en hun maatschappelijke betrokkenheid, zoals onder meer met het project

Vloggen met OMA. Tevens zijn in 2018 fondsen geworven voor projecten die in 2019 worden uitgevoerd of

gestart, zoals bijdragen voor Maatschappelijke diensttijd (loopt door tot medio 2020), History repeated

(WOII project) en On Fleek (muziekcompetitie).

Alle activiteiten van Maatvast staan in het teken van het versterken van de sociale cohesie. Als belangrijkste

kerntaak is dat het beschikbaar stellen van ruimten voor verschillende gebruikers. De vergoeding die

Maatvast hiervoor vraagt varieert tussen kostprijsdekkend en volledig (indirect) gesubsidieerd, afhankelijk

van de aard van de organisatie en of bepaalde maatschappelijke waarden worden nagestreefd. Daarnaast

organiseert Maatvast, samen met of alleen door haar vrijwilligers, verschillende activiteiten die eenzelfde

doelstelling hebben. In de Jongerencentra worden daarnaast inlopen en activiteiten georganiseerd door

sociaal beheerders. De doelgroep jongeren heeft in deze accommodaties additionele aandacht. 

Maatvast heeft voorts vijf waarden gedefinieerd die toonaangevend zijn voor de wijze waarop haar werk

uitvoert:

Maatvast heeft in 2016 een nieuwe strategie ontwikkeld en in dat kader ook een nieuwe missie

gedefinieerd. Deze nieuwe missie luidt als volgt: 

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. 

De hieraan gekoppelde visie is als volgt omschreven: 

Een sociaal actief leven is een basisbehoefte en maatschappelijk vastgoed is een middel om daarin te

voorzien. Als accommodaties een middelpunt zijn en de omgeving ze gebruikt, volgt ontmoeting tussen

mensen. Maatvast ondersteunt dit, coördineert en werkt samen om ontmoeting en verbinding mogelijk te

maken. De samenleving denkt, doet en beslist hierin mee; de samenleving ís onze opdrachtgever.

Zodoende is er aansluiting bij de lokale behoefte en kunnen vrijwilligers een centrale rol spelen in onze

accommodaties.

Doelstelling en activiteiten 

1.5 Algemeen financieel verslag
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Allereerst is een voorziening voor het groot (huurders-)onderhoud getroffen. Eind 2017 is de planning

hiervoor geactualiseerd en gecomplementeerd met onder meer de nieuwe accommodaties. Dit resulteert in

een hogere dotatie dan eerder. Voor 2018 was de begroting en aangekoppelde subsidie reeds beschikt,

waardoor Maatvast eind 2017 een bestemmingsreserve heeft aangemaakt om de hogere kosten in 2018 te

dekken, hetgeen is geschied. Met de opvoering van het eigen risico vanuit de ziekteverzuimverzekering in

de begroting 2019, vervalt de noodzaak om dit binnen de algemene reserves te verbijzonderen. Ten

behoeve van overige risico’s zijn binnen de exploitatie middelen beschikbaar gesteld. Naast het bestaande

pakket aan verzekeringen, worden met de implementatie van een gebouwbeheersysteem de overige risico’s

ten aanzien van de exploitatie van de accommodaties beperkt. 

Stichting Maatvast is een organisatie volledig gericht op maatschappelijke resultaten. Hierin houdt zij zich

aan vigerende wet- en regelgeving, voor zover volledig geïmplementeerd dan wel van toepassing.

Daarnaast hanteert Maatvast beleid om ruimte te bieden aan werkervaringsplekken, zowel verbonden aan

een opleiding als ook buiten opleidingen om. Maatvast heeft in 2018 een inkoop- en aanbestedingsbeleid

geformuleerd waarin naast correct inkopen tevens de focus wordt gelegd op het verbinden om lokaal (in de

Haarlemmermeer) maatschappelijke waarde te realiseren dan wel bij te dragen aan de realisatie van

maatschappelijke waarde in Haarlemmermeer door derden. Tevens wordt gevraagd om

duurzaamheidsinspanning en (eventueel) social return on investment op basis van arbeidsmarktparticipatie.

In 2019 zullen de eerste (ook Europese) aanbestedingen worden uitgevoerd. 

Sinds de start van Maatvast is continu ervaring opgedaan met de accommodaties en is de afstemming

tussen subsidie en kosten een bespreekstuk. Daarbij is de doelstelling te allen tijde helder: de

accommodaties moeten goed, veilig en zonder beperking te gebruiken zijn. Om dat te garanderen heeft

Maatvast binnen haar exploitatie en haar vrij besteedbaar vermogen een aantal maatregelen genomen om

eventuele risico’s te dekken. 

Vrij besteedbare vermogen en risico’s

Maatschappelijk ondernemen en verantwoordelijkheid 

Passende maatregelen zijn genomen en met de insourcing van de financiële administratie zijn processen

vernieuwd, maar met contanten betalen is voor een belangrijk deel van onze bezoekers zeer gewenst dan

wel noodzakelijk. Een extern risico is de discussie met de belastingdienst inzake de

vennootschapsbelastingplicht. Hierin verschilt Maatvast van mening met de belastingdienst, hetgeen in

2019 nader zal worden gefinaliseerd. 

Een blijvend intern risico is de aanwezigheid van kasgelden in onze accommodatie en de beperkte kennis

en kunde van administratieve processen door zowel personeelsleden alsook vrijwilligers. Ook in 2018 was er 

een locatie waarin verkeerd gebruik van de kassa leidde tot een (positief) kasverschil. 

Qua financiële ontwikkelingen zijn er, los van wat kleine verschuivingen, weinig bijzonderheden te melden.

Er zijn wat hogere advieskosten, onder meer doordat het proces inkoop- en aanbesteding is gestart, de

implementatie van de AVG vorm gegeven moest worden en de voorbereiding van de insourcing van de

financiële administratie extern is begeleid. 

Na een hectisch 2017 heeft Maatvast in 2018 een relatief rustig jaar gekend. Desondanks hebben enkele

gevallen van ziekteverzuim een rem gehad op de ontwikkeling, maar heeft Maatvast wel externen kunnen

inzetten om deze taken (deels) over te nemen. De organisatieontwikkeling heeft met de komst per 1

augustus 2018 van drie, en per 1 januari 2019 vier, clustermanagers plaatsgevonden en de insourcing van

enkele bedrijfsprocessen krijgt per diezelfde datum vorm. Het afgelopen jaar was dus een jaar van

voorbereiding om de volgende stap te zetten in de professionalisering van de organisatie. De vertraging in

de professionalisering heeft wel geleid tot hogere kosten voor onder meer schoonmaak. 

Ontwikkelingen 

Een en ander leidt tot een positieve algemene reserve. 
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Begroting voor het boekjaar 2019 € €

Baten 1.334.000 

Activiteitenlasten 365.000 

Saldo 969.000 

Overige opbrengsten 4.362.450 

Bruto exploitatieresultaat 5.331.450 

Beheerslasten 5.403.450 

Exploitatieresultaat -72.000 

Het verwachte resultaat wordt bestemd in een tweetal bestemmingsreserves voor 1) afschrijving nieuw

meubilair, en; 2) begeleiding inkoop- en aanbesteding. 

In 2019 zal de organisatie verder professionaliseren, wordt een nieuwe communicatiestrategie uitgevoerd

en wordt zowel de software voor de verhuurregistratie, de kas en de boekhouding vernieuwd. Tevens

worden de eerste (Europese) aanbestedingen uitgevoerd. 

Toekomst van de organisatie

Wat niet eenduidig zichtbaar is in de jaarcijfers, zijn de geworven fondsen. In de regel brengt Maatvast de

geworven inkomsten in mindering op de kosten, waardoor beiden tegen elkaar wegvallen en daarmee niet

zichtbaar zijn in de jaarrekening. 
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1.6 Verslag fondsenwerving

Fondsenwerving heeft ons het afgelopen jaar in staat gesteld om onafhankelijk van de
gemeentelijke subsidie de samenleving te versterken, onze locaties van binnen te optimaliseren
en projecten te realiseren.

De samenleving en verbinden staat centraal. Het realiseren van financiële middelen is mooi
meegenomen maar het benutten van elkaars kennis, netwerk en kwaliteiten is van veel grotere
waarde gebleken. Bedrijven en serviceclubs hebben zich maatschappelijk ingezet door
medewerkers of leden vrijvilligerswerk te laten doen, fondsen en goede doelen hebben
financieel bijgedragen en hun kennis gedeeld.

Maatvast ontving in 2018 (financiële) steun van:
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1. Multiculturele Verhalentafel Buurthuis Het Contact, Nieuw Vennep

Wekelijks op de donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur komt een bont gezelschap bijeen voor 
de Verhalentafel in Buurthuis Het Contact in Nieuw-Vennep. Drijvende kracht achter dit initiatief, 
Sybil van Dam, gaat met deze groep in gesprek over verschillende onderwerpen en legt de vaak 
prachtige verhalen vast op papier. Gezien de samenstelling van deze groep is de benaming inmid-
dels Multiculturele Verhalentafel. 

Via de bijeenkomsten wordt enerzijds door de deelnemers vooruitgang in de Neder-
landse taal geboekt en anderzijds een inkijkje verkregen in wereldwijde tradities en 
cultuuraspecten. Sybil: “Wat een voorrecht om dit te mogen doen. Ik zit met de halve 
wereld rond de tafel en voor hen is tevens een goede oefening in spreken en luisteren. 
Steeds meer halen we het beste bij de anderstaligen naar boven. Je merkt ook dat er 
steeds minder schroom is om over een onderwerp te vertellen.” Onderwerpen die aan 
bod komen zijn onder meer: het geboorteland, familie, geboortefeest, verjaardagen, 
trouwen, recepten met een eigen verhaal en wat vind je van Nederland. 

Wie zin heeft om aan te schuiven, is van harte welkom. Loop gerust eens binnen. Voor meer infor-
matie mail met sybil.vandam@planet.nl 

Foto: Josi Nihot
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2. Inloopspreekuur Migranten De Nieuwe Silo, Hoofddorp

Op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur is het druk in wijkgebouw De Nieuwe Silo in de wijk 
Graan voor Visch in Hoofddorp. Migranten van een variëteit aan nationaliteiten bezoeken hier het 
Migrantenspreekuur waar ze worden geholpen door vrijwilligers van de samenwerkende migran-
tenorganisaties in Haarlemmermeer. 

Onder aanvoering van de directeur-bestuurder van Maatvast, Maarten Askamp, hebben de ver-
schillende migrantenorganisaties in 2016 de handen ineen geslagen en zijn ze gaan samenwerken. 
Dit heeft geresulteerd in onder meer het spreekuur dat vanaf september 2016 wekelijks wordt 
gehouden in het Hoofddorpse wijkgebouw. 

Inmiddels werken meer dan 10 migrantenorganisaties samen, waaronder vertegenwoordigers van 
de Marokkaanse, Syrische, Somalische en Surinaamse en Chinese gemeenschap. Zij leveren vrij-
willigers die tijdens het spreekuur de bezoekers (als het noodzakelijk is in hun eigen taal) te woord 
staan met een antwoord op hun vragen dan wel een doorverwijzing naar instanties waar ze het 
antwoord kunnen vinden. 

Vrijwilligers van het eerste uur Said Akkabi (Stichting Marhaba) en Ali Waare (Somalische 
Stichting Haarlemmermeer - SMOM) beamen dat wordt voorzien in een grote behoefte. 
“Iedere vrijdag zijn er tientallen bezoekers die een vraag hebben. Deze zijn verschil-
lend van aard zoals bijvoorbeeld over huisvesting, de belastingaangifte, het vertalen 
of invullen van formulieren of de juiste keuze voor een zorgverzekeraar. Het geeft veel 
voldoening om deze mensen een duwtje in de rug te geven en op weg te helpen, aldus 
de enthousiaste en betrokken heren.”

Voor meer informatie over het Migrantenspreekuur zie de website: www.moi-haarlemmermeer.nl 
Foto: Josi Nihot
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3. Het Praathuis in De Boskern, Hoofddorp

Sinds november 2015 wordt ieder vrijdag in buurthuis De Boskern aan de Liesbos in Hoofddorp 
(wijk Overbos) het Praathuis gehouden. Dit initiatief van de wijkraad Overbos in samenwerking 
met Maatvast geeft gelegenheid om wekelijks op deze dag vanaf 14.00 uur in contact te komen 
met buurtbewoners en met hen allerlei activiteiten te ondernemen. Om 14.00 uur is het Praathuis 
geopend voor de vrije inloop. Wijkbewoners komen bijeen in een gezellige sfeer om bijvoorbeeld 
onder het genot van een drankje een spelletje te doen of een gesprek met elkaar te voeren. Van-
af 17.30 tot 20.00 uur wordt er gezamenlijk genoten van een heerlijke maaltijd (voor-)bereid door 
vrijwilligers binnen het project. 

Johan Trompert, lid van de wijkraad en initiatiefnemer en vrijwilliger van Het Praathuis 
over het belang van Het Praathuis. “Vanuit een groeiende behoefte in de wijk aan 
ontmoeting en het tegengaan van vereenzaming heeft de wijkraad het initiatief geno-
men om een huiskamer voor de wijkbewoners in te richten: Het Praathuis. Als wijkraad 
kregen we namelijk steeds meer signalen dat met name ouderen zich eenzaam voe-
len. In Het Praathuis kan men terecht voor een praatje, een kopje koffie, het doen van 
een spelletje of ondersteuning op tal van gebieden. De mooie keuken van De Boskern 
maakt het ook mogelijk om maaltijdbijeenkomsten te organiseren. De hoge opkomst 
toont aan dat hier behoefte aan is. Sterker nog met meer vrijwilligers en ruimtes zouden 
we meer van dit soort goed bezochte bijeenkomsten kunnen organiseren.”   

Contactgegevens voor meer informatie over Het Praathuis:
Annet Kock via annet.kock@maatvast.nl; of tel: 06-24848749. 
Johan Trompert via: secretariaat@wijkraadoverbos.nl; of 
tel: 06-51157854.

Foto: Josi Nihot
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4. Project Lunchmaatjes in Het Ontmoetingscentrum, Nieuw-Vennep. 

Op de eerste donderdag in maart was de feestelijke start van een nieuw project in Het Ontmoe-
tingscentrum in Nieuw-Vennep: Lunchmaatjes. Een (h)eerlijke samenwerking tussen Maatvast en 
Ons Tweede Thuis met als belangrijke ingrediënten: ontmoeten, samen lunchen en opdoen van 
werkervaring. 
De 19-jarige Litos, cliënt van Ons Tweede Thuis weet er inmiddels alles van. Hij is wekelijks in Het 
Ontmoetingscentrum en dat is niet alleen om kok Eef een handje te helpen in de keuken. Litos is 
er tussen de middag ook om de bestelling op te nemen van de bezoekers van Lunchmaatjes en 
om de lunch te serveren en af te rekenen. Dat laatste is een bescheiden 3,50 euro en daarvoor 
mag de bezoeker kiezen uit twee smaken soep en diverse broodjes met heerlijk beleg. 

Litos doet zijn werk met heel veel plezier. Het 
Ontmoetingscentrum aan het plein waar elke don-
derdag de markt staat is een gezellige plek om te 
werken. “Het is ook leuk omdat je het samen doet 
en omdat je ziet hoe bezoekers genieten van een 
lekkere lunch.”

Initiatiefnemers Maatvast en Ons Tweede Thuis zijn dan 
ook blij met Lunchmaatjes. Maatvast ziet hoe Lunchmaat-
jes mensen bij elkaar brengt in Het Ontmoetingscentrum. 
Ons Tweede Thuis heeft er, naast de reguliere dagbe-
steding, een mooie werkervaringsplek bij gekregen voor 
mensen met een verstandelijke beperking.

Het project Lunchmaatjes is wekelijks op de donderdag van 12.00 tot 13.30 uur in Het Ontmoe-
tingscentrum aan de Elemastraat 65 in Nieuw-Vennep. Benieuwd? Loop gerust eens binnen bij dit 
waardevolle project. 

Foto: Josi Nihot
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5. Project History Repeated, jongerencentra Maatvast  

History Repeated is een project rondom de Tweede Wereldoorlog dat is gericht op het bewustma-
ken van jongeren van de gruwelijkheden die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsge-
vonden. Het idee voor het project is ontstaan toen in Haarlemmermeer in 2015 de Dodenherden-
king werd verstoord door een groepje jongeren. Steeds minder mensen kunnen het verhaal over 
de Tweede Wereldoorlog nog navertellen. Maar ook in de hedendaagse maatschappij is er veel 
ongelijkheid en op verscheidene plekken op de wereld is ook nu nog oorlog. Vrijheid is helaas nog 
steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Achttien jongeren in de leeftijd van 13 tot 25 jaar, afkomstig uit de gehele Haarlemmermeer, heb-
ben deelgenomen. Eind maart is het drie maanden durende project afgerond met een bezoek aan 
Auschwitz. De jongeren kwamen voorafgaand aan de reis gedurende een periode van tien weken 
bijeen ter voorbereiding. In deze bijeenkomsten zijn diverse monumenten en musea bezocht en 
hebben gastsprekers verteld over de Tweede Wereldoorlog. De jongeren hebben het gehele pro-
ject als indrukwekkend en leerzaam ervaren.

History Repeated werd begeleid door vier sociaal beheerders van de jongerencentra 
van Maatvast (Nicky, Belinda, Rik en Mariana) en is mede mogelijk gemaakt door Rabo-
bank Coöperatiefonds Regio Schiphol en de J.C. Ruigrok Stichting.

Een groep deelnemende jongeren had de eer om de eerste uitgave van het boekje met erva-
ringen en foto’s dat zij na afloop van het project hadden samengesteld, te mogen overhandigen 
aan wethouder Steffens-Van de Water. En hoe treffend, tijdens het bevrijdingsfestival op 5 mei in 
Nieuw-Vennep………. 

Foto: Josi Nihot

Gedicht Svela (20 jaar), deelnemer aan
History Repeated:

Het gevoel is onbeschrijfelijk. 
De ervaring is niet te verklaren.
Alle kennis is voor altijd.
De herinneringen blijven.
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6. On Fleek, muziekwedstrijd jongerencentra Maatvast  

Op zaterdag 20 april was in jongerencentrum De Basis in Zwanenburg de finale van On Fleek, de 
afsluiting van een talentontwikkelingstraject c.q. muziekwedstrijd in Haarlemmermeer. Via voorron-
des in de verschillende jongerencentra van Maatvast konden deelnemers in de categorieën Dj’s en 
liveset muziek zich plaatsen voor deze eindstrijd. De winnaar ging naar huis met 1000 euro, vrij-
kaarten voor Duycker en podiumplekken op verschillende plekken in de gemeente. En natuurlijk 
een ervaring rijker….

Initiatiefneemster van On Fleek is Naomi Beijer, in het dagelijkse leven sociaal beheerder van jon-
gerencentrum De Basis. Over het hoe en waarom van het project en de wijze waarop dit past in de 
visie van Maatvast is zij heel duidelijk. 
“Muziek luisteren en maken is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren en zie ik als  een plus-
punt voor onze centra’ zegt Beijer. ‘Dit project loopt dan ook samen met de ontwikkeling van onze 
jongerencentra. We willen niet alleen de deur open zetten en jongeren ontvangen, maar een plek 
creëren waar jongeren zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. Ook op gebied van 
muziek. Eigenlijk hebben we alles in huis om dit te laten gebeuren; de centra met mooie podia en 
backline en de jongeren.” Gezien het succes van deze eerste editie is het dan ook zeer waarschijn-
lijk dat On Fleek ook volgend jaar een vervolg zal krijgen. 

Prijswinnaar Jori: “On Fleek was heel gezellig. 
Als prijs mocht ik op het Bevrijdingsfestival van 
Nieuw-Vennep spelen, dat was heel leuk! De coa-
ching van Benjamin Fro was heel leerzaam en heb er 
veel aan gehad.  Ik wilde heel graag winnen en ben 
blij dat het gelukt is!”

Binnen het project is door Maatvast samengewerkt met 
Poppodium Duycker (zij leverde een deel van prijspakket, 
jury, vrijkaarten en podiumplekken) en Pier K (jury, coa-
ching).

On Fleek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van de J.C. Ruigrok Stichting, de Rabobank en het Prins 
Bernard Cultuurfonds. 

Foto: Josi Nihot
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7. Koepelcommissie, evenementen op het Harmonieplein in Nieuw-Vennep.  

Wat, met alle respect, begon met plaatjes draaien in de harmoniekoepel in Nieuw-Vennep tijdens 
de markt op het plein, is inmiddels uitgedraaid op een aantal grootschalige evenementen gedu-
rende het jaar. Verantwoordelijk voor de organisatie van onder meer het Bevrijdingsfestival op 5 
mei, de muzikale kofferbakmarkt, het Full Colour festival en de Kerstmarkt zijn de vrijwilligers van 
de Harmoniekoepelcommissie Nieuw-Vennep. Zij worden in hun initiatieven ondersteund door 
professionals van Maatvast en Pier K. 

Piet Kwak, Piet den Ouden, Eefje van der Kolk en Petra Verduyn zijn naast goede vrienden de initi-
ators van het eerste uur. 
Voorzitter van de commissie en tevens lid van de dorpsraad Piet Kwak: “de harmoniekoepel is dé 
plek voor ontmoetingen, kunst en evenementen. In 2014 op initiatief van de dorpsraad officieel 
geopend. Via evenementen willen we het plein omvormen tot een bruisend centrum van ontmoe-
tingen en verbinding.”
Inmiddels is dat doel bereikt. En meer dan dat…. Met bijvoorbeeld 800 bezoekers aan het jaarlijk-
se bevrijdingsfestival, waar door de samenwerking met het Transportmuseum ook ruim 50 oude 
legervoertuigen het defilé vormgeven, is wat kleinschalig begon uitgegroeid tot serieuze propor-
ties. Kwak: “dat heeft ons soms ook wel eens aan het twijfelen gebracht. Kunnen we dit als vrijwilli-
gersgroep nog wel behappen? Gelukkig worden we goed ondersteund en leidt de samenwerking 
met partners als de dorpsraad en het Transportmuseum ook tot de noodzakelijke handjes. Maar 
wie enthousiast is om ons bij te staan als lid van de commissie is van harte welkom!”

Wilt u als vrijwilliger de koepelcommissie ondersteunen? Neem in dat geval voor meer informatie 
contact op met de voorzitter Piet Kwak via pgkwak@gmail.com. Voor meer informatie zie de web-
site: www.harmoniekoepel.nl

Foto: Josi Nihot
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8. Kookcafé Lisserbroek, De Nooduitgang/De Meerkoet, Lisserbroek.  

Kookcafé Lisserbroek, De Nooduitgang/De Meerkoet, Lisserbroek.
Elke vrijdagavond komen jongeren samen in buurthuis De Meerkoet in Lisserbroek, om samen te 
koken en te genieten van het culinaire eindresultaat. Zodoende oefenen de jongeren met eigen 
verkozen gerechten aan het samenstellen van een menu, die een keer in de 3 maanden op de vrij-
dagavond geserveerd wordt aan volwassen buurtbewoners en kinderen in De Meerkoet.  

Aan de activiteit Het Kookcafé doen 5 tot 10 jongeren mee, allen in de leeftijd van 12 tot en met 
16 jaar. Wat het mooie is aan dit project is dat jeugdige bezoekers van het inpandig jongerencen-
trum De Nooduitgang zelf met het initiatief zijn gekomen.

In de voorbereidingstijd van dit project is meegekeken bij een Stay Okay om kennis te nemen van 
verschillende gerechten, ingrediënten en kooktechnieken. Onder toeziend oog van de keuken van 
sociaal cultureel centrum De Meerkoet in Lisserbroek is de opgedane ervaring vervolgens omgezet 
in het bedenken en uitserveren van een heerlijk driegangen menu voor ouderen en jongeren van 
deze Maatvast locatie. 

Sociaal beheerder van jongerencentrum De Nooduitgang Tijmen van Drongelen over dit project: 
“het mooie aan het initiatief is dat én wordt gewerkt aan de zelfstandigheid van jongeren, het 
werken in teamverband én aan hen de liefde voor het koken wordt bijgebracht. Door het koken en 
uitserveren van de maaltijd ontstaat er een leuk contact tussen jongeren onderling en de oudere 
inwoners van Lisserbroek. Daarnaast zijn ook de ouders van de jeugdige koks erg tevreden, omdat 
zij vaak met trots de geleerde kookkunsten thuis laten zien.”

Jeugdig chef kok Patrick B. (16 jaar)  is blij met zijn plek in 
het Kookcafé. “Ik vind het leuk, omdat ik hier mijn kook-
kunsten kan verbeteren en deze met anderen kan delen. 
Daarnaast is het zeker ook erg gezellig en kan ik mensen 
blij maken met lekker eten.”

Een keer in drie maanden kunnen bezoekers op de vrijdag 
vanaf 18.00 uur genieten van de maaltijd. Wat er op het menu 
staat is iedere keer een verrassing, maar het diner wordt altijd 
met liefde en aandacht voor gemaakt en met zorg uitgeser-
veerd. De kosten bedragen €6,50 per persoon.
Voor meer informatie over en/of aanmelding voor het Kookcafé stuur een mail aan Tijmen.
vandrongelen@maatvast.nl

De ervaring tot nu toe leert dat het Kookcafé elke keer weer volgeboekt is en de gasten voldaan 
en met veel lof naar huis gaan. Mocht u een keer willen komen dineren, kan u reserveren met het 
bovenstaande mailadres. Het Kookcafé beschikt in totaal over 40 plekken en worden zeer snel 
gevuld. Dus wees er snel bij! 

Foto: Josi Nihot
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 - 15 -
25



(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Verbouwingen 146.989 168.645

Inventaris 144.470 197.087

291.459 365.732

Financiële vaste activa 
Overige vorderingen 839 839

839 839

Vlottende activa

Voorraden 
Handelsgoederen 36.560 37.326

36.560 37.326

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 125.936 100.450

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 4.301 8.096

Overige vorderingen 58.577 63.576

188.814 172.122

Liquide middelen 972.466 1.838.198

Totaal activazijde 1.490.138 2.414.217

2.1 Balans per 31 december 2018

31 december 201731 december 2018
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PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves 109.806 244.191

Algemene reserves 119.286 112.418

229.092     356.609     

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen 99.852 99.852

99.852 99.852

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 609.852 450.427

609.852 450.427

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 80.090 131.497

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 144.233 135.562

Overige schulden 205.557 1.121.045

Overlopende passiva 121.462 119.225

551.342 1.507.329

Totaal passivazijde 1.490.138 2.414.217

2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017
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Realisatie 

2018

Begroting 

2018

Realisatie 

2017

€ € €

Baten 1.434.641 1.336.500 1.423.461

Baten 1.434.641 1.336.500 1.423.461

Inkoopwaarde 377.254 378.900 343.214

Activiteitenlasten 377.254 378.900 343.214

Saldo 1.057.387 957.600 1.080.247

Subsidies en overige opbrengsten 4.159.007 4.094.700 4.058.952

Bruto exploitatieresultaat 5.216.394 5.052.300 5.139.199

Lonen en salarissen 1.672.040 1.631.600 1.578.779

Sociale lasten 307.471 280.700 270.969

Pensioenlasten 154.808 148.800 148.685

Overige personeelskosten 316.701 308.700 255.815

Afschrijvingen materiële vaste activa 102.176 118.000 120.686

Huisvestingskosten 2.181.885 2.043.300 2.188.497

Verkoopkosten 51.197 53.500 59.143

Autokosten 16.959 18.500 17.812

Kantoorkosten 294.115 276.500 282.774

Algemene kosten 245.107 209.700 166.831

Beheerslasten 5.342.459 5.089.300 5.089.991

Exploitatieresultaat -126.065 -37.000 49.208

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.654 - -3.734

Rentelasten en soortgelijke kosten -6.106 -3.000 -4.936

Som der financiële baten en lasten -1.452 -3.000 -8.670

Resultaat uit gewone exploitatie -127.517 -40.000 40.538

Resultaat -127.517 -40.000 40.538

Bestemming resultaat:

Bestemmingsreserve vernieuwing meubilair -12.000 - 60.000

Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling en mobiliteit -25.000 - 25.000

Bestemmingsreserve MJOP 2018 -79.191 - 79.191

Bestemmingsreserve invoering en begeleiding inkoop-&

aanbestedingsprocedures, inclusief Europese aanbestedingen -18.194 -40.000 -

Akoestische aanpassingen Dorpshuis Badhoevedorp - - -30.000

Bestemmingsreserve eigen risico ziektekostenverzekering - - -51.082

Algemene reserves 6.868 - -42.571

-127.517 -40.000 40.538

2.2 Staat van baten en lasten over 2018
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ALGEMEEN

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Afschrijvingspercentages:

Verbouwingen 10%

Inventaris 20-33,3%

Financiële vaste activa

Vorderingen

Voorraden

Vorderingen

2.3 Toelichting op de jaarrekening

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

voornamelijk uit:

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 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.

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.

- 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 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 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. 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

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Voorziening groot onderhoud:

De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is ultimo 2017, bij de laatste actualisatie van het onderhoudsplan,

bepaald door op basis van het meerjaren onderhoudsplan de gemiddelde toekomstige kosten voor groot

onderhoud tot en met 2057 te berekenen rekening houden met de beginstand van de voorziening. Eenmaal

in de vijf jaar wordt het onderhoudsplan geactualiseerd en wordt de dotatie herberekend. De stand van de

onderhoudsvoorziening ultimo 2018 is niet berekend per individuele component per gebouw op basis van

de onderhoudscyclus van het individuele component aangezien het onderhoudsplan uit meer dan 1000

componenten bestaat. Deze striktere berekeningswijze wordt niet toegepast omdat op grond van de

richtlijn RJ640 (RJ640.104) van de stellige uitspraken van de RJ mag worden afgeweken op grond van

specifieke subsidievoorschriften van de subsidieverstrekker. Deze specifieke subsidievoorschriften gaan voor

de stellige uitspraken zoals opgenomen in de RJ. Aangezien de gemeente heeft aangegeven dat zij het

wenselijk achten dat Maatvast de hoogte van de onderhoudsvoorziening consistent en op dezelfde wijze als

in 2017 bepaald heeft de berekening van de onderhoudsvoorziening plaatsgevonden op dezelfde wijze als

in 2017. Op dit moment is niet bekend hoe hoog de voorziening zou zijn wanneer deze zou zijn berekend

per individueel component per gebouw op basis van de onderhoudscyclus van het individuele component.

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 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.

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.

 - 20 -
30



Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Personeelsbeloningen

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

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.

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

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

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.

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

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.

Nadere informatie ten aanzien van de pensioenen is beschikbaar via de uitvoerder: Pensioenfonds Zorg en

Welzijn (PFZW).

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.
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

Verbouwingen Inventaris Totaal 2018

€ € €

Aanschafwaarde 215.836 -288.422 -72.586

Cumulatieve afschrijvingen -46.833 485.151 438.318

Boekwaarde per 1 januari 169.003 196.729 365.732

Investeringen 22.598 27.903 50.501

Ontvangen subsidie op investeringen -22.598 - -22.598

Afschrijvingen -22.014 -80.162 -102.176

Mutaties 2018 -22.014 -52.259 -74.273

Aanschafwaarde 215.836 -260.519 -44.683

Cumulatieve afschrijvingen -68.847 404.989 336.142

Boekwaarde per 31 december 146.989 144.470 291.459

Financiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen

Waarborgsommen 839 839

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelsgoederen 

Gereed product en handelsgoederen 36.560 37.326

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 130.602 117.817

Voorziening oninbare debiteuren -4.666 -17.367

125.936 100.450

2.4 Toelichting op de balans
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31-12-2018 31-12-2017

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.301 -

Premies pensioen - 8.096

4.301 8.096

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 27.111 35.275

Overige vorderingen 18.696 12.860

Nog te factureren omzet 12.770 15.441

58.577 63.576

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Liquide middelen

Rekening-courant 290.033 1.153.907

Deposito rekening 669.363 659.308

Kas 12.202 18.892

Kruisposten 868 6.091

972.466 1.838.198

Eind 2017 heeft de gemeente Haarlemmermeer het voorschot op de subsidie voor het eerste kwartaal van

2018 overgemaakt waardoor deze op de rekening-courant zichtbaar was bij het opmaken van de balans per

31-12-2017. In het jaar 2018 is dit voorschot pas na 01-01-2018 ontvangen. Als gevolg zijn ook de ‘Vooruit

ontvangen bedragen’ bij de ‘Overige schulden’ van de ‘Passiva’ aanzienlijk lager. 
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve vernieuwing meubilair 48.000 60.000

Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling en mobiliteit - 25.000

Bestemmingsreserve MJOP 2018 - 79.191

Invoering en begeleiding inkoop- & aanbestedingsprocedures,

inclusief Europese aanbestedingen 61.806 80.000

109.806 244.191

2018 2017

€ €

Algemene reserves

Stand per 1 januari 60.418 102.989

Bestemming resultaat boekjaar 6.868 -42.571

67.286 60.418

Algemene reserve "De Meerkoet" 52.000 52.000

Stand per 31 december 119.286 112.418

De bestemmingsreserve voor vernieuwing van het meubilair is aangemaakt om de afschrijvingen voor

komende jaren op te vangen. Er wordt in 5 jaar afgeschreven. De organisatieontwikkeling en mobiliteit is

uitgevoerd en daarmee zijn deze middelen ook ingezet. Het MJOP voor 2018 is gedoteerd en daarmee

vervalt deze bestemmingsreserve. Tot slot is aangevangen met het proces tot inkoop- en aanbesteding,

inclusief Europese aanbestedingen. De hiermee gepaard gaande advieskosten komen ten laste van deze

reserve. 
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Vastgelegd vermogen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds inventaris en inrichting "De Meerkoet" 41.782 41.782

Bestemmingsfonds "Studio 5" 58.070 58.070

99.852 99.852

2018

€

inclusief Europese aanbestedingen 18.194-        

Bestemmingsreserve vernieuwing meubilair 12.000-        

Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling en mobiliteit 25.000-        

Bestemmingsreserve MJOP 2018 79.191-        

Toevoeging aan algemene reserves 6.868          

Resultaat 2018 127.517-       

VOORZIENINGEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen 609.852 450.427

2018 2017

€ €

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Stand per 1 januari 450.427 305.220

Dotatie lopend jaar 206.865 128.249

Extra dotatie i.v.m. nieuw MJOP - 79.742

Onttrekking lopend jaar -47.440 -62.784

Stand per 31 december 609.852 450.427

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

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

als volgt te bestemmen:

Invoering en begeleiding inkoop- & aanbestedingsprocedures

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

2018 is door de gemeente akkoord gegeven op het bestedingsplan welke in de komende jaren wordt

uitgevoerd. Het bestedingsplan voor Studio 5 is uitgesteld, aangezien de gemeente geen toestemming

geeft voor de door Maatvast gewenste uitbreiding. 
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 80.090 131.497

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 3.846

Loonheffing 142.157 131.716

Premies pensioen 2.076 -

144.233 135.562

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden

Te verrekenen 16.513 17.163

Vooruitontvangen bedragen 16.964 965.357

Nog te betalen kosten 139.580 95.077

Reservering accountantskosten 32.500 43.448

205.557 1.121.045

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende passiva

Reservering vakantiedagen 71.537 80.419

Reservering loopbaanbudget 49.664 38.806

Premie PAWW 261 -

121.462 119.225

Voorts betreffen dit declaraties van de vakkrachten over december en vormen een tweetal in 2018

vastgestelde transitievergoedingen onderdeel van deze nog te betalen kosten. Deze kosten zijn inmiddels

betaald. 

De post nog te betalen kosten bestaat o.a. uit een reservering energiekosten € 52.500 over de periode

2014 tot en met 2018. Vanwege onduidelijkheid over de verrekening van de energielasten bij de gemeente

is deze reservering tot op heden nog niet afgehandeld en worden jaarlijks de geschatte energiekosten

gereserveerd.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Operationele leaseverplichting horeca-apparatuur

Overige verplichtingen

In 2016 heeft Stichting Maatvast Haarlemmermeer initiatief genomen om duidelijkheid te krijgen over het

uitgangspunt dat Maatvast niet vennootschapsbelastingplichtig is. In februari 2018 heeft de stichting een

brief ontvangen van de belastingdienst waarin de belastingdienst zich op het standpunt stelt dat Stichting

Maatvast Haarlemmermeer met haar activiteiten een onderneming drijft en belastingplichtig is voor de

vennootschapsbelasting. Stichting Maatvast Haarlemmermeer is het met deze conclusie niet eens en is

hierover in gesprek met de belastingdienst. Daarnaast bestaat, wanneer sprake zou zijn van belastingplicht

voor de vennootschapsbelasting, geen duidelijkheid over de hoogte van het belastbaar bedrag. Gezien de

onzekerheid rondom de uitkomsten van dit meningsverschil is hiervoor in de balans geen verplichting

opgenomen. Naar verwachting vindt in 2019 nader overleg tussen Stichting Maatvast Haarlemmermeer en

de belastingdienst plaats.

Vennootschapsbelastingplicht

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke van invloed zijn op het boekjaar 2018.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn enkele kleine meerjarige verplichtingen zoals liftonderhoud, legionellacontrole, sanitaire leveringen,

afvalverwerking en telefoonverplichtingen ten behoeve van de beveiliging.

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.

De stichting heeft huurcontracten afgesloten voor de huur van 24 locaties. Voor alle locaties betreffen dit

jaarlijks opzegbare contracten, van drie locaties betreft het een bruikleenovereenkomst. De

huurverplichtingen voor het jaar 2019 bedragen circa € 1.281.500.
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Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Baten 

Verhuur ruimten 1.633.273 752.600 1.418.079

Korting verhuur -857.964 - -627.324

Omzet horeca 484.671 450.000 503.703

Omzet activiteiten 95.876 50.000 95.586

Opbrengst cursusbureau 78.785 83.900 33.417

1.434.641 1.336.500 1.423.461

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Inkoopwaarde

Inkopen horeca 179.233 210.000 196.516

Inkopen activiteiten 123.670 100.000 123.349

Inkopen cursusbureau 73.584 68.900 24.396

Mutatie voorraad 767 - -1.047

377.254 378.900 343.214

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Subsidies en overige opbrengsten

Overige opbrengsten 47.736 25.000 37.116

Korting leveranciers 7.921 - 15.153

Subsidies 4.059.700 4.059.700 3.876.700

Aanvullende subsidie - - 82.159

Incidentele subsidie 38.103 - 8.250

Subsidie inzake werkneemster - - 35.000

Ontvangen fondsen 5.547 10.000 4.574

4.159.007 4.094.700 4.058.952

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

De omzet aan activiteiten is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven. De oorzaak hiervoor is nog steeds te

herleiden naar een toename van activiteiten waaronder de maaltijden met de buurt. Voorts heeft het

cursusbureau, dat per 1 juli 2017 onderdeel is van Maatvast, voor het eerst een volledig jaar gedraaid. 

De netto baten zijn licht afgenomen, terwijl de bezetting zelf niet is afgenomen. Dit is mede het gevolg van

het in 2017 ingevoerde tariefstelsel, waarin gebruikers meer in staat zijn om tegen andere voorwaarden

meer indirecte subsidie en daarmee een lagere eigen bijdrage onze accommodaties te kunnen inzetten voor

samenleving. 

De inkoopwaarde van het cursusbureau is hoger dan begroot. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat

een deel van de vakkrachten een BHV-opleiding hebben gevolgd en (als gevolg van ziekteverzuim) externe

ondersteuning is gevonden bij de discussie met de belastingdienst over de vakkrachtenregeling in het kader

van de wet DBA. Voorts is actief promotie gemaakt voor het cursusbureau. 
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Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 1.528.597 1.457.700 1.473.669

Keuzebudget (IKB) 274.661 267.200 263.113

Mutatie reservering vakantiedagen -8.882 - -14.256

Vergoeding Raad van Toezicht 15.088 17.300 16.402

1.809.464 1.742.200 1.738.928

Ontvangen uitkeringen ziekengeld -14.938 - -39.782

Loonkostensubsidie -2.023 - -

Doorberekende brutolonen en salarissen -120.463 -110.600 -120.367

1.672.040 1.631.600 1.578.779

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 307.471 280.700 270.969

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 154.808 148.800 148.685

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 49,12 werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2017 waren dit 46,76 werknemers.

De ontvangen fondsen zijn feitelijk aanzienlijk hoger dan hier gepresenteerd. Dat heeft voornamelijk te

maken met het gegeven dat ontvangen fondsen worden verrekend met de investeringen om afschrijvingen

in de toekomst te voorkomen. 

De overige opbrengsten bestaan onder meer uit servicekosten die in rekening worden gebracht bij

permanente verhuur van ruimten, bijvoorbeeld in het dorpshuis te Badhoevedorp. De incidentele subsidie

bestaat enerzijds uit een extra subsidie om jongerenactiviteiten in Buurthuis Het Contact in de wijk

Getsewoud te Nieuw-Vennep te organiseren en anderzijds uit een subsidie voor inloopactiviteiten ter

verbreding van het aanbod van activiteiten in het sociaal domein. 

 - 29 -
39



Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Overige personeelskosten

Reiskosten woon-werk 35.779 32.000 31.753

Onkostenvergoedingen 1.640 3.900 1.424

Kosten/vergoedingen vrijwilligers 29.025 40.000 26.527

Werkkostenregeling 23.304 21.000 21.572

Reiskosten vrijwilligers 1.329 2.000 1.842

Lunch/dinerkosten personeel 30.782 27.500 30.901

Kosten OR 4.096 15.000 9.503

Loopbaanbudget 21.400 25.700 20.360

Opleidingskosten 52.147 55.000 54.271

Ingehuurd personeel 17.309 2.000 892

Mobiliteitsbudget 58.690 25.000 -

Tegemoetkoming ZKV - 7.100 -

Ziekengeldverzekering 24.933 27.500 25.030

Arbodienst 63 - 167

Overige personeelskosten 16.204 25.000 31.573

316.701 308.700 255.815

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwingen 22.014 18.000 19.158

Inventaris 80.162 100.000 102.445

Vrijval reservering fondsen vaste activa - - -4.908

Afboeking materiële vaste activa - - 3.991

102.176 118.000 120.686

De kosten in het kader van mobiliteitsbudget bevatten kosten met betrekking tot mobiliteit en/of vertrek

van personeel. Deze kosten bevatten zowel brutolonen, sociale lasten als pensioen voor zover deze aan

mobiliteit kunnen worden toegekend. De verhouding is circa (94% bruto loon, 15% sociale lasten, 6%

pensioen en -15% overige). Deze kosten zijn inclusief eventuele toekomstige salariskosten tot aan het

moment van uitdiensttreding wanneer sprake is van vrijstelling van werkzaamheden of non-activiteit. 

In de kosten van de OR zijn geen personele kosten opgenomen. Het ingehuurd personeel is voornamelijk

ter vervanging van medewerkers die zijn uitgevallen. Het resterende deel zit in de reguliere lonen en

salarissen doordat bestaande contracten tijdelijk werden verhoogd dan wel overuren werden gemaakt om

de ziekte-uren in te vullen. De overschrijding in het mobiliteitsbudget wordt gecompenseerd door de

bestemmingsreserve die hiervoor is aangemaakt. 
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Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 1.257.810 1.231.000 1.238.238

Reparatie - onderhoud pand (inventaris) 69.801 65.000 44.714

Dotatie onderhoudsvoorziening 206.865 128.800 207.991

Energiekosten 197.657 190.000 185.605

Onroerende zakenbelasting 34.053 39.000 36.321

Corrigerende maatregelen legionella 6.853 19.500 -

Kosten akoestische aanp.Dorpshuis Badhoevedorp - - 29.513

Schoonmaak, hygiëne en vuilafvoer 335.658 260.000 354.514

Beveiligingskosten 25.180 35.000 28.397

Overige huisvestingskosten 48.008 75.000 63.204

2.181.885 2.043.300 2.188.497

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Verkoopkosten

Reclamekosten/marketing 57.558 50.000 38.734

Representatiekosten 5.945 3.500 4.191

Afschrijving oninbare debiteuren -7 - 5.882

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -12.299 - 10.336

51.197 53.500 59.143

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Autokosten

Brandstoffen 5.794 5.500 5.582

Leasekosten 10.352 12.500 11.184

BTW privé-gebruik auto 264 - 240

Overige autokosten 549 500 806

16.959 18.500 17.812

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is hoger doordat de begroting is uitgegaan van het oude MJOP.

In het geactualiseerde MJOP zijn tevens enkele nieuwe accommodaties opgenomen. Het verschil was reeds

voorzien in de bestemmingsreserve. De kosten voor schoonmaak zijn afgebouwd, maar door de vertraging

in de doorontwikkeling van de organisatie (nog) niet op het beoogde niveau als verwacht ten tijde van het

opstellen van de begroting. 

Na onderbesteding in 2017 op de post reclame/marketing heeft in 2018 een versnelling op de ontwikkeling

van de communicatiestrategie plaatsgevonden, onder meer door de inzet van een communicatiebureau,

waardoor de kosten zijn toegenomen. De implementatie hiervan volgt in 2019 en verder. Voorts is in 2018

alsnog een aanzienlijk deel van de facturen ten behoeve van het evenement Triënnale ontvangen, deze

waren in eerder stadium reeds afgeschreven. 
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Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 25.181 25.000 26.214

Drukwerk 9.058 7.500 7.565

Portikosten 3.812 3.000 4.266

Onderhoudscontracten 36.797 28.000 33.524

Communicatiekosten 29.003 35.000 29.375

Computer/automatiseringskosten 43.821 35.000 51.446

Kosten ondersteunende software 56.170 48.000 35.072

Contributies en abonnementen 46.594 45.000 50.178

Huur machines 11.086 12.000 10.965

Kleine inventaris 32.593 38.000 33.939

Overige kantoorkosten - - 230

294.115 276.500 282.774

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Algemene kosten

Accountantskosten 23.762 27.500 27.893

Administratiekosten 93.593 80.000 94.919

Advieskosten 105.142 60.000 18.920

Juridische kosten 3.742 10.000 6.415

Overige verzekeringen 12.731 13.000 11.746

Reservering onvoorziene kosten - 19.200 -

Overige algemene kosten 6.137 - 6.938

245.107 209.700 166.831

De advieskosten zijn in 2018 toegenomen door de inzet van derden op adviesbasis ter vervanging van

ziekte-uitval, de start van het traject inkoop- en aanbesteding (waarvoor een bestemmingsreserve is

aangemaakt), voorbereiding en implementatie van de AVG en advieswerk ten behoeve van de insourcing

van de financiële administratie. 

De onderhoudscontracten zijn aanzienlijk toegenomen door onverwacht hoge onderhoudscontracten (die

pas na 1 jaar na levering ingaan) voor het nieuwe dorpshuis Badhoevedorp. Voorts is Maatvast in 2018

gestart met de implementatie van nieuwe software ter ondersteuning van haar processen, waardoor

tijdelijk meerdere systemen moeten worden aangehouden. 
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Financiële baten en lasten

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 141 - 1.389

Kasverschillen 4.393 - -5.215

Betalingsverschillen 120 - 92

4.654 - -3.734

Realisatie

2018

Begroting 

2018

Realisatie

2017

€ € €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 5.988 3.000 4.936

Rentelast fiscus 43 - -

Betaalde schadevergoeding 75 - -

6.106 3.000 4.936

Gedurende enkele maanden is de aansluiting tussen de overzichten vanuit de kassa en boekhouding niet

accuraat geweest door een aanpassing van de rapportages door de leverancier. Begin 2019 is hierin een

inhaalslag gemaakt, positieve verschillen hieruit zijn geboekt op de post kasverschillen.  
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2.6 WNT-verantwoording 2018

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 dhr. M. Askamp

Functie Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel bezoldigingsmaximum 189.000€

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen 112.033€
Beloningen betaalbaar op termijn 11.591€
Subtotaal 123.624€
-/- onverschuldigd betaald bedrag -€

Totaal bezoldiging 123.624€

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2017 (fte) 1,0

Bezoldiging 2017
Beloning 108.807€
Belastbare onkostenvergoedingen -€
Beloningen betaalbaar op termijn 11.241€

Totaal bezoldiging 2017 120.048€

Individueel bezoldigingsmax.2017 181.000€

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
Stichting Maatvast Haarlemmermeer. Het voor de Stichting Maatvast Haarlemmermeer toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. Het algemene WNT-maximum is van toepassing.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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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

Aanvang en einde functievervulling
in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 28/3

Individueel WNT-maximum 28.350€ 18.900€ 18.900€ 4.725€

Bezoldiging
Bezoldiging 3.900€ 2.600€ 2.600€ 650€
-/- onverschuldigd betaald bedrag -€ -€ -€ -€

Totaal bezoldiging 3.900€ 2.600€ 2.600€ 650€

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
in 2017

Bezoldiging 2017
Beloning 3.900€ 2.600€ 3.146€ 2.600€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€ -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijn -€ -€ -€ -€

Totaal bezoldiging 2017 3.900€ 2.600€ 3.146€ 2.600€

Individueel bezoldigingsmax.2017 27.150€ 18.100€ 18.100€ 18.100€
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1 Mw.Drs. D. de Dhr.Drs. L.
Blieck-Visser Kleijn

Functie lid lid

Aanvang en einde functievervulling
in 2018 1/1 - 31/12 30/5 - 31/12

Individueel WNT-maximum 18.900€ 11.025€

Bezoldiging
Bezoldiging 2.600€ 1.000€
-/- onverschuldigd betaald bedrag -€ -€

Totaal bezoldiging 2.600€ 1.000€

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling
in 2017 1/1 - 31/12 1/5 - 31/12

Gegevens 2017
Beloning 2.600€ -€
Belastbare onkostenvergoedingen -€ -€
Beloningen betaalbaar op termijn -€ -€

Totaal bezoldiging 2017 2.600€ -€

Individueel bezoldigingsmax.2017 18.100€ -€

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking
Er zijn in 2018 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 2018 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3.1  Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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