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Bestuursverslag 2021
Algemene informatie
Stichting Welzijn Hoeksche Waard heeft een strategisch beleid voor de periode van 2019-2021. In
2021 is er een meerjarenbeleid 2022-2024 tot stand gekomen. Er is gekozen om gebruik te maken
van de denkkracht binnen en buiten de organisatie. We zijn trots op de manier waarop dit beleid tot
stand is gekomen en hebben er vertrouwen in dat deze koers gedragen wordt in onze organisatie en
in ons netwerk.
Welzijn Hoeksche Waard is er voor en door inwoners van de Hoeksche Waard. We willen graag dat
iedereen mee kan doen. We werken vraaggericht en onze taak is om verbindingen tot stand te
brengen. Onze professionals zijn de verbinder tussen inwoners onderling, tussen formeel en
informeel, tussen de buurt en zijn inwoners, tussen de gemeente en andere organisaties.
Onze missie is: Welzijn Hoeksche Waard werkt aan sociaal vitale kernen. We inventariseren vragen
van inwoners, brengen initiatieven van inwoners en organisatie bij elkaar en ondersteunen degenen
die dat willen en nodig hebben. We weten wat er leeft en speelt in de dorpen en spelen daar op in.
Samen willen we er voor zorgen dat iedereen mee kan doen in de Hoeksche Waard.
Onze visie is: Welzijn Hoeksche Waard gaat uit van de kracht en nnogelijkheden van mensen. Ons
startpunt is altijd wat iemand (nog) wel kan, want iedereen heeft talenten en die boren we aan. We
zijn er voor iedereen die dat wil of nodig heeft. Onze speciale aandacht gaat uit naar mensen
waarvoor het niet (meer) vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen in de maatschappij. We
stimuleren inwoners om initiatieven te nemen, om vrijwilligers werk te doen, activiteiten te
organiseren en actief te zijn. Met elkaar zijn we er voor degenen die dat (even) niet helemaal
zelfstandig kunnen.
Onze nnissie en visie hebben wij vertaald in het motto: Met elkaar, voor elkaar.
Welzijn Hoeksche Waard werkt vanuit vier basisfuncties:
1. het signaleren en voorkomen van sociale problemen
2. het stimuleren van de eigen kracht en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van
burgers
3. activering en participatie stimuleren
4. ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare inwoners.
Welzijn Hoeksche Waard werkt aan deze functies in opdracht van de gemeente op basis van een
prestatiesubsidie.
Bestuur en management
Dire ctie
Vera Hersbach is sinds 1 nnei 2019 directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Hoeksche Waard.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen en geeft gevraagd en ongevraagd advies
waarbij de balans tussen nabijheid en distantie altijd gevonden moet worden. Zij keurt besluiten
goed zoals weergegeven in de statuten en houdt toezicht op de algennene gang van zaken in de
organisatie als maatschappelijke onderneming. De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn
Hoeksche Waard bestaat per 31 december 2021 uit vijf personen.
Dhr. E.A. van Nieuwenhuijsen (voorzitter)
Mevr. M. Buit (secretaris)
Dhr. T.C. Edel
Dhr. L.R. de Waard
Mevr. H.A. Putters — Scheper
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Activiteiten
Ook 2021 heeft in het teken gestaan van Covid-19. De professionals van Welzijn Hoeksche Waard
hebben in 2021 wederom hun reguliere werkzaamheden onder bijzondere omstandigheden moeten
uitvoeren. Het hybride werken, zowel intern als extern, heeft vastere vormen aangenomen waarbij de
voordelen van de combinatie van off-en online werken werden gezien en benut.
Ondanks alle beperkingen en uitdaging die 2021 met zich meebracht door Covid-19 heeft Welzijn
Hoeksche Waard fors geinvesteerd op de doorontwikkeling in kwaliteit. Alle medewerkers hebben de
training Positieve Gezondheid gevolgd en 75% van de professionals hebben zich laten registreren in
het beroepsregister van Sociaal Werk Nederland. Daarnaast heeft Welzijn Hoeksche Waard het
kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald. Een knappe prestatie waarmee we als organisatie laten zien dat
we een lerende organisatie zijn die kwaliteit en ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan; uiteraard
met als doel om nog betere dienstverlening te kunnen realiseren voor de inwoners van de Hoeksche
Waard en om daarnaast een betrouwbare en kundige partner te zijn voor gemeente en stakeholders.
In onze jaarrapportage 2021 is er per vakteam beschreven over de wijze waarop we gewerkt hebben
aan onze maatschappelijke doelen. En hoe we op afstand toch nabij zijn gebleven.
Financiele positie
Een van de projecten in 2021 is Boezem en CO geweest. Het streven was om het project Boezem &
Co Sociaal kostendekkend te draaien. Het betreft een multifunctionele accommodatie, waar bewoners
elkaar kunnen ontmoeten en waar verschillende verengingen huisvesten. De inkomsten over het 1e
halfjaar bleven achter vanwege Covid-19, waardoor de ontvangen subsidie van € 50.000,- niet
toereikend was.
Vanuit een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Hoeksche Waard, RAD HW By., Stichting
Welzijn Hoeksche Waard, Provincie Zuid-Holland en Dennis Heppe van Denns Werk hebben we in
2020 het plan "Samen Circulair" ingediend; gericht op het realiseren van een circulair
ambachtscentrum dat bijdraagt aan de vitaliteit van kleine dorpskernen.
In 2020 is er een verkenning uitgevoerd naar de kansen en haalbaarheid van een Circulair
Ambachtscentrum in de Hoeksche Waard. Het resultaat van deze verkenning was dat er eind 2020
een businesscase is uitgewerkt en deze businesscase vormde de opmaat naar het vervolg, nl. het
daadwerkelijk realiseren van een Circulair Ambachtscentrum in 2021.
Om geen financieel risico te lopen voor Welzijn Hoeksche Waard is er voor gekozen om een aparte
stichting op te richten voor het circulair ambachtscentrum. Op 7 april 2021 is Stichting Samen Circulair
opgericht.
In het voorjaar van 2022 gaat het Tweedehands Warenhuis mee in de nieuwe stichting. Uiteraard zal
Stichting Welzijn Hoeksche Waard nauw samenwerken met Stichting Samen Circulair om gezamenlijk
een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgave.

In november 2021 hebben we een interne begroting opgesteld voor 2022, waarbij de personele
bezetting van november 2021 in stand blijft. Deze begroting heeft een tekort van +1- € 80.000. We
zullen deze begroting aanhouden voor ons beleid in 2022. Het tekort zal worden onttrokken aan de
continufteitreserve. Dit is mogelijk omdat we in 2021 € 116.557 aan de continditeitreserve toevoegen.
De Raad van Toezicht is op 9 november 2021 akkoord gegaan met dit voorstel.
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Begroting 2022 voor aanvraag subsidie
Totaal

Begroting 2022

generaal

Dekkingsmiddelen
Gemeentesubsidies
Overige subsidies/projectl
Overige inkomsten
Rentebaten

Totele opbrengsten

1.931.017
135.881
60.000
0

2.126.898

Kostensoort
Personeelskosten

1.527.590

Overige personeelskosten

117.804

Organisatiekosten

180.530

Activiteitenkosten

143.087

Afschrijvingskosten

4.722

Huisvestingskosten

152.694

Totale kosten

Saldo

2.126.898

0
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Verslag van de Raad van Toezicht
In 2021 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:
- Eberhard van Nieuwenhuijsen, voorzitter (benoemd tot 1 juni 2022, 2e termijn)
- Mijke Buit, secretaris (benoemd tot 12 maart 2022), le termijn)
- Theo Edel (benoemd tot 9 mei 2024, 2e termijn)
- Lodewijk de Waard (benoemd tot (12 maart 2022, le termijn)
- Ellen Putters (benoemd tot 4 november 2023, le termijn)
Het jaar 2021 is een zeer bijzonder jaar geweest door de COVID-19 pandemie en de maatregelen die
deze regionaal en ook landelijk en mondiaal tot gevolg hadden.
De Raad van Toezicht spreekt allereerst zijn nadrukkelijke bewondering en waardering uit voor de
wijze waarop de Stichting Welzijn Hoekse Waard hiermee is omgegaan. Dit heeft veel flexibiliteit van
een ieder individueel en van de organisatie als geheel gevraagd. Al was de organisatie dit
ondertussen vanwege het pandemie jaar 2020 al enigszins gewend, het doorstaan van de lange duur
van deze pandemie in relatie tot de prestaties die extra zijn geleverd voor de regio verdienen respect.
Ook voor de Raad van Toezicht was het een bijzonder jaar. De Raad vergaderde hoofdzakelijk online.
De gebruikelijke bedrijfsbezoeken hebben in 2021 niet plaatsgevonden daar fysieke aanwezigheid op
die momenten niet was toegestaan.
Visie en strategie
In 2021 is tijdens alle vergaderingen de voortgang in de ontwikkeling van de visie en strategie voor de
nieuw op te richten Stichting Samen Circulair besproken, alsmede de tactische en operationele
invulling daarvan. Hierbij kan gedacht worden aan de afstemming met de gemeente, huurcontract en
statuten. Ook de eigen meerjarenstrategie van de Stichting Welzijn Hoekse Waard is in verschillende
vergaderingen aan de orde gekomen. Daarnaast is door verschillende leden van de Raad van
Toezicht actief mee gedaan met de interactieve en succesvolle strategiesessie voor de Stichting
Welzijn Hoekse Waard. Daarbij waren ook vrijwilligers en medewerkers van Welzijn Hoeksche Waard,
medewerkers van de gemeente en leden van de gemeenteraad aanwezig.
Financien en bedrijfsvoering
De vergadercyclus van de Raad loopt gelijk op met de planning en control cyclus van de stichting. Zo
komt in iedere vergadering de begroting, subsidieaanvraag, een financiele kwartaalrapportage of
jaarrekening aan de orde. De Raad ziet op deze wijze toe op de doelmatige aanwending van de
subsidiemiddelen. Dit jaar is vooral gelet op de impact van Corona op de bedrijfsvoering. Ook is er
gelet op de ontwikkeling van de subsidie versus loonontwikkelingen in de sector in relatie tot de
mogelijkheid om de gewenste kwaliteit en output te blijven leveren. De Raad merkt dat dit meer en
meer onder druk komt te staan.
De Raad heeft in de april vergadering het Jaarverslag en de jaarrekening 2020 goedgekeurd. In de
mei vergadering is de begroting 2022 vastgesteld. De Raad van Toezicht concludeert dat de financiele
positie van de Stichting Welzijn Hoekse Waard gezond is en de control op orde is, evenals de
doelmatige aanwending van de middelen. Al constateert de Raad ook zoals reeds gesteld dat de
prestaties en kwaliteit onder druk komen te staan als de subsidie niet navenant meegroeit met de
landelijke loonontwikkeling in de sector.
In de zomer 2021 heeft een selectieproces voor de controlerende accountant plaatsgevonden. In
september hebben, op basis van meerdere offertes, twee accountantskantoren een pitch aan een
delegatie van de Raad van Toezicht gegeven. Op basis hiervan heeft de voltallige Raad van Toezicht
unaniem een keuze gemaakt voor een nieuw accountantskantoor voor Stichting Welzijn Hoeksche
Waard.
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Personele en interne aangelegenheden
Op verschillende momenten in het jaar zijn onderwerpen aangaande het personeel aan de orde
gekomen, zoals de verzuimrapportage 2020 en de verzuimrapportages per kwartaal 2021. Daarnaast
was aandacht voor de terugkoppeling van de exitgesprekken 2020 en de terugkoppeling van de
exitgesprekken le halfjaar 2021. Speciele aandacht was er voor het welzijn van de medewerkers in
verband met het deels thuiswerken als gevolg van Corona. Tot slot is de Raad van Toezicht erg
tevreden dat Welzijn Hoeksche Waard het Certificaat Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland
heeft behaald.
Ten aanzien van de interne aangelegenheden is de voortgang van de bezetting van de Raad van
Toezicht in verband met het aftredingsschema besproken, alsmede de wijze van invulling van de
vacatures binnen de Read.
In 2021 heeft de Raad van Toezicht ook zijn jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd.
Het beleid van de Stichting aangaande de bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders is
passend binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT).
Naast bovengenoemde onderwerpen is er in 2021 in de vergaderingen ook aandacht geweest voor
de volgende thema's (zonder volledig te willen zijn):
•

Betrokkenheid medewerkers en cultuur Welzijn Hoeksche Waard

•

Samenwerking gemeente en externe partners

•

Doorontwikkeling organisatie

•

Onderhoudsplan Orion

•

De impact van Corona op de medewerkers van WHW en het werk dat ze uitvoeren, inclusief
de vrijwilligers

De Raad van Toezicht heeft ook in 2021 het principe van onafhankelijkheid geeerbiedigd.
Tot slot dankt de Raad van Toezicht de stichting en de bestuurder voor de constructieve
samenwerking.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
CREDIT

DEBET

31-12-2021
€
A.

Vaste aktiva

I

Materiele vaste active

B.

Vlottende aktiva

I.

Vorderingen

31-12-2021
€

31-12-2020
€
A.

29.044

33.452

123.586

41.557

427

1.370

473.717

110.207
700.526

145.812
619.574

1.117.352

1.046.705

66.159

46.515

Kortlopende schulden

306.201

322.903

Verplichtingen uit hoofde van subsidiegelden

197.523

134.092

1.270.409

1.123.084

Voorzieningen
Voorzieningen

III.

Liquide middelen

C.

1.270.409

1.123.084

45

45
590.274

Bestemmingsfondsen

B.
Voorraden

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Continuiteitsreserve

31-12-2020
€

Vlottende passiva
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Staat van baten en lasten over 2021
Rekening
2021

Rekening

Begroting

2020
€

2021

1.899.085
235.831
88.603
2.223.519

1.570.767
823.300
63.016
2.457.083

1.730.285
306.118
75.000
2.111.403

1.555.716
143.789
150.586
4.408
132.569
151.777
2.138.845

1.884.647
112.182
162.337
5.092
121.665
137.623
2.423.546

1.536.961
119.929
181.923
4.722
143.087
146.501
2.133.123

84.674

33.537

-21.720

Financiele baten en lasten

-3.722

13

0

Resultaat boekjaar

80.952

33.550

-21.720

116.557
-9.661
0
-23.040
-2.904

83.496
-36.437
-3.000
-7.605
-2.904

80.952

33.550

€

Baten
Subsidies gemeenten
Overige subsidies/Projectbijdragen
Overige inkomsten
Som der baten

Personeelskosten
Overige personeelskosten
Organisatiekosten
Afschrijvingskosten
Activiteitenkosten
Huisvestingskosten
Som der lasten

Resultaatsbestemming
Ten gunste van de continuiteitsreserve
Ten laste van de reserve MVA Oud Beijerland
Ten laste van de reserve MVA Bin nenmaas
Ten laste van de reserve resultaatversterking
Ten laste van reserve vaste activa
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Kasstroomoverzicht 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorzieningen
Veranderingen werkkapitaal:
- vorderingen en voorraden
- kortlopende schulden

2020

80.952

33.550

4.408
19.644
24.052

5.092
4.100
9.192

-81.086
46.730

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Investeringen in materiele vaste active
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:
Overige mutaties eigen vermogen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

Mutatie geldmiddelen

2021

-18.110
114.365
-34.356

96.255

70.647

138.997

0
0

0

0
0

0

70.647

138.997
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de stichting Welzijn Hoeksche Waard, statutair gevestigd te
Hoeksche Waard, kvk nummer 57972370, bestaan voornamelijk uit:
* het bijdragen aan de totstandkoming van het algemeen welzijnswerk en alle andere
initiatieven op het gebied van leefbaarheid, samenleving en zorg.
* het adviseren van de gemeenten en andere organisaties, gevraagd en ongevraagd,
over het te voeren (welzijns) beleid; en
* het (laten) uitvoeren van werkzaamheden op het brede welzijnsterrein.

Toelichting op de grondslagen voor de jaarrekenind
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de grondslagen zoals opgenomen
in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Cl Kleine organisaties zonder winststreven'
(Rjk Cl).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel.
Baton en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Winston 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.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Continuiteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd
op de continufteitsveronderstelling van de stichting, i.v.m. de begroting 2022
en voldoende beschikbare liquiditeiten over deze periode, alsmede de
subsidietoekenningen door de gemeente over 2022 ad € 1.931.017.
We verwachten financieel weinig impact van covid 19.

Begroting
De begroting over het huidige boekjaar wordt door de RvT vastgesteld voor aanvang van
het onderhavige boekjaar. Er is op het moment van vaststellen niet altijd volledig inzicht
in de projecten die uitgevoerd zullen gaan worden of waarvoor subsidie zal worden
toegekend. De begroting in de jaarrekening bestaat uit het door de RvT vastgestelde
begroting, waarbij alleen de op het moment van vaststellen bekende projecten zijn
opgenomen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA
EN PASSIVA
Materiele vaste active
Materiele vaste activa in eigen gebruik
De materiele vaste activa in eigen gebruik worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen de kostprijs minus eventuele investeringssubsidies. De kostprijs bestaat uit de
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs en overige kosten om het actief op zijn plaats
en in de staat voor het beoogde gebruik te brengen.
Na de eerste verwerking worden de materiele vaste activa in eigen gebruik gewaardeerd
tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend
met de restwaarde. Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd.
De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs
minus eventuele investeringssubsidies en rekening houdend met de restwaarde.
Afschrijvingen vangen aan op het moment dat activa in gebruik worden genomen.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud van het onroerend goed wordt
een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige
voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Vorderingen en overlopende activa
Vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening voor groot onderhoud gebouwen
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen
wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren.
De voorziening is per component opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van
deze voorziening gebracht.
Voorziening loopbaanbudget
Per 1 juli 2015 bouwt iedere medewerker volgens de CAO Sociaal werk een loopbaanbudget
op van 1,5% over het brutosalaris vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
Dit bedrag moet betrokkene binnen 36 maanden besteden voor het bevorderen van zijn/haar
duurzame inzetbaarheid. Het totaal opgebouwde budget tot en met december alsmede de
onttrekking hiervan zijn verantwoord onder de post 'overige voorzieningen.'
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Schulden
Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten
enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Subsidiebaten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd. Ontvangen
subsidies waarvoor de prestaties nog niet zijn geleverd zullen op de balans onder de
schulden worden opgenomen als Nog te besteden subsidie of Terug te betalen subsidie.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het
jaar waarin de gesubsidieerde uitgaven verantwoord worden.
Personeelskosten
Stichting Welzijn Hoeksche Waard is aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt december 2021 volgens opgave van het betrokken
pensioenfonds 106,6 %. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft Stichting Welzijn Hoeksche
Waard geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij
het pensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de balans
opgenomen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen van materiele vaste activa worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
rekening houdend met de restwaarde. Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd.
De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs minus
eventuele investeringssubsidies en rekening houdend met de restwaarde. Boekwinsten
en -verliezen bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten.
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2020

Vaste active
Materiele vaste active
Gebouwen en terreinen
Inventaris en automatisering

29.044
0

31.948
1.504

Boekwaarde per 31-12

29.044

33.452

Gebouwen en Inventaris en Totaal
Terreinen automatisering
Boekwaarde 1 januari
Af: volledig afgeschreven/verminderingen
Bij: aanschaffingen
afschriivingen

31.948
0
0
-2.904

1.504
0
0
-1.504

33.452
0
0
-4.408

31 december

29.044

0

29.044

Afschrijvingspercentages:
Gebouwen en terreinen
Inventaris en automatisering

2,5%
10-33%

Vlottende active
Vorderingen
Debiteuren
Voorschotten
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

118.423
504
0
4.659

36.953
644
1.039
2.921

Saldo per 31-12

123.586

41.557

Debiteuren:
Debiteuren

118.423

36.953

118.423

36.953

504

644

504

644

0
0
0
0

3
1.036
0
1.039

Voorschotten:
Voorschotten kas

Overige vorderingen :
Rente
Ziekengeld
Overige
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Vooruibetaalde bedragen :
Verzekeringen
Organisatiekosten
Huisvestingskosten

2021

2020

4.025
634
0
4.659

2.455
466
0
2.921

Onder de opgenomen vorderingen en overlopende activa bevinden zich geen posten met een
looptiid van meer dan 1 jaar.

Voorraden
Orion
Point
Bij Frits
Boezem&co
Joeno
De Schakel
De Klep

8
0
0
353
11
23
32
427

36
58
197
1.055
11
13
0
1.370

1.113.284
4.068

1.042.628
4.077

1.117.352

1.046.705

Het betreft de courante voorraad per 31-12.
Liquide middelen
Banken
Kassen

De aanwezige liquide middelen staan de stichting vrii ter beschikking.
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2021

2020

Eigen vermogen
45
590.274

45
473.717

81.163
29.044
0

90.824
31.948
23.040

700.526

619.574

Stand per 1-1
resultaat boekiaar
Bii:

473.717
116.557

390.221
83.496

Stand per 31-12

590.274

473.717

Bestemminaeono's Maatschaooeliik vastooed en ontwikkelina
Stand per 1-1
Af:
resultaat boekiaar

90.824
-9.661

130.261
-39.437

Stand per 31-12

81.163

90.824

Stichtingskapitaal
Continuiteitsreserve
Bestemmingsfonds maatschappelijk vastgoed en ontwikkeling
Bestemmingsfonds Materiele vaste activa
Bestemmingsfonds Resultaatversterking

Continuiteitsreserve

Bestemmingsfondsen

Het bestemmingsfonds Maatschappeliik vastgoed en ontwikkeling is oorspronkelijk bestemd voor het
opzetten van nieuwe initiatieven, zoals jongerencentra en seniorenontmoeting. De fondsen ziin destiids
in overleg met de gemeente Oud-Beiierland respectievelijk de gemeente Binnenmaas gevormd.
81.163
0
81.163

90.824
0
90.824

Bestemmingsfonds ten behoeve van de gemeente Oud Beiierland
Stand per 1-1
resultaat boekiaar
Af:

90.824
-9.661

127.261
-36.437

Stand per 31-12

81.163

90.824

Bestemmingsfonds ten behoeve van de gemeente Oud Beilerland
Bestemmingsfonds ten behoeve van de gemeente Binnenmaas

De ontrekking van dit fonds bestaat uit het negatieve exploitatiesaldo van Boezem & co.
Bestemmingfonds ten behoeve van de gemeente Binnenmaas
Stand per 1-1
Reservering 3 lelies vervanging computers en inventaris
resultaat boekiaar
Af:

0
0

3.000
-3.000

Stand per 31-12
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2021

2020

Bestemminasfonds materiels vests active
Stand per 1-1
Bij:
resultaat boekiaar

31.948
-2.904

34.852
-2.904

Stand per 31-12

29.044

31.948

Stichting Welzijn Hoeksche Waard heeft het jongerencentrum te .s-Gravendeel in eigendom. Het onroerend
goed is verantwoord onder de post 'Materiele vaste activa van de stichting. Ultimo 2021 heeft het
jongerencentrum een boekwaarde ter grootte van € 29.044 (2020: C 31.948). Het deel van het vermogen van
de stichting, ter grootte van de boekwaarde van het jongerencentrum, is net vrij besteedbaar en is als
zodanig in het eigen vermogen gepresenteerd als 'Bestemmingsfonds materiele vaste activa. De jaarlijkse
afschrijvingen van het jongerencentrum worden ten laste van de bestemmingsfonds verantwoord
gedurende de verwachte economische levensduur (2021: C 2.904). De verwachte resterende economische
levensduur is ultimo 2021 9 jaar.
Bestemminasfonds Resultaatversterkinq
Stand per 1-1
resultaat boekiaar
Bij:
resultaat boekiaar

23.040
-23.040
0

Stand per 31-12

30.645
-7.605
0
23.040

Het bestemmingsfonds resultaatversterking is in 2017 gevormd om in nauwe samenwerking met de
gemeente de beleidssturing op basis van sturingsinformatie vanuit het sociaal werk in de kernen te
professionaliseren om zo adequaat regionaal sociaal beleid, op maat in de kernen te kunnen uitvoeren.
Een professionaliseringsslag die in het kader van de herindeling van de Hoeksche Waard noodzakelijk is om
kerngericht te werken, maar regionaal sturen vanuit beleid goed op elkaar aangesloten te houden.
De investering in de resultaatversterking is medio 2020 voltooid. Er heeft in 2021 nog een investering plaats
gevonden in methodiek/scholing van personeel. Dit betreft het reseterende bedrag van C 23.040.
Het onderhoud vindt plaats vanuit de reguliere uren.

Voorzieningen
Voorzienino oroot onderhoud (Orion)
Stand per 1-1
Bij:
dotatie
onttrekking
At
Stand per 31-12

14.599
24.264
-2.575
36.288

10.499
4.100
0
14.599

De voorziening voor groot onderhoud heeft een overwegend langlopend karakter. De dotatie aan de
onderhoudsvoorziening tm 2020 was bepaald obv MJOP uit 2013. In 2021 is opdracht gegeven aan
BVL Bouwadvies. Op basis van taxatie en de actuele status van het pand Orion is een nieuw MJOP
opgesteld met een verwacht grote onderhoud in 2022 waarvoor een ontoereikende voorziening is
opgebouwd. Om die reden een extra dotatie op basis van onderhoudsplan uit 2021, goedgekeurd
Ann, dn 1:?%/T ini-lonizirnhor ln•ri
Loonbaanvoorzieninq
Stand per 1-1
Bij:
dotatie
At
onttrekking
Stand per 31-12

31.916
15.539
-17.584
29.871

30.748
10.892
-9.724
31.916
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2021

2020

Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen posten
Loonheffing
Omzetbelasting
Pensioenpremies
Te betalen salarissen
Te betalen aan stichtinq PAWW
Reservering vakantiedagen

35.807
111.761
100.766
7.962
2.905
2.968
807
43.225

23.737
172.795
84.192
1.932
728
4.461
702
34.356

306.201

322.903

35.807
23.737
Crediteuren :
Voor een bedraq van E 35.807 ziin in de laatste weken van 2021 nota's binnengekomen. Inmiddels ziin ze
allemaal betaald.
Te betalen posten
Nog te ontv. faktuur administr.kosten
Noq te ontv. faktuur accountantskosten
Nog te betalen personeelslasten
Nog te betalen deskundigheidsbevordering
Nog te betalen huisvestingslasten
Noq te betalen organisatiekosten
Nog te betalen projectkosten
Overige

15.000
9.426
0
6.315
3.175
9.197
63.549
5.099

23.827
10.881
16.772
7.715
3.788
67
96.889
12.856

111.761

172.795

100.766
Loonheffing :
Te betalen loonheffing over december 2021, uiterlijk te voldoen per 31 januari 2022.

84.192

7.962

1.932

Omzetbelasting :
Het betreft de aangifte 4e kwartaal 2021.

2.905
728
Pensioenpremies :
Verschil tussen betaalde voorschotten (ramingen) en de werkeliike afdrachten. In de loop van 2022
zullen wii hieromtrent een afrekeninq ontvangen.
Te betalen netto salaris :
Het betreft hier de 13e run. Uitbetaald in januari 2022.
Te betalen aan sfichfing PAWW :
Het betreft de cao verplichte afdracht voor de private aanvulling WW en WGA.
Reservering vakanfiedagen :
Het saldo van de niet opgenomen vakantiedagen

2.968

4.461

807

702

43.225

34.356
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2021

2020

Verplichtingen uit hoofde van subsidiegelden
Nog te besteden subsidies
Terug te betalen subsidies

Vooruitontvangen/Nog te besteden subsidie
Kwetsbare ouderen 80+ in Oud Beiierland
Subsidie 'Hoeksche huiskamers
Subsidie 'de Compaan'
Subsidie 'Sociaal makelaar in Wijkteams Binnenmaas'
Subsidie ontmoetingsplekken ouders (5 maanden)
Subsidie 'Samen bewegen'

169.096
28.427

134.092
0

197.523

134.092

0
85.897
69.394
0
0
13.805
169.096

40.349
38.908
0
25.000
29.835
0
134.092

Hoeksche huiskamers en Sociaal makelaar in wijkteams Binnenmaas
De werkzaamheden in 2021 zijn vervolgd in 2022, waarbij niet bestede middelen worden ingezet in 2022
en de komende jaren. Tevens is het bedrag over 2022 al ontvangen in 2021.
de Compaan
Dit project loopt van 1-10-2021 t/m 30-09-2023. Het bedrag van € 69.394 is bestemd voor de periode
01-01-2022 t/m 30-09-2023.
Samen bewegen
We hebben de afrekening van deze subsidie voor 1 april bij de gemeente ingediend. Het bedrag was in
2021 nog niet besteed is mag in 2022 ingezet worden.
Terug te betalen subsidie
Subsidie meerkosten accountant
Subsidie 'Ontmoetingsplekken ouders'

7.945
20.482

0
0

28.427

0

Meerkosten accountant
Er is in de subsidievoorwaarden opgenomen, dat de stichting vanaf 2022 een controleverklaring bij de
jaarrekening nodig heeft. I.v.m. de meerkosten voor deze controle heeft de gemeente hiervoor extra subsidie
gegeven. In opdracht van de RvT hebben we in 2021 een offerte traiect opgezet voor de controle van de
jaarrekening. Hierdoor hebben we een behoorlijke priisverlaging kunnen realiseren toy. de initiele
prijsopqaaf.
Ontmoetingsplekken ouders
De gemeente heeft de stichtirm een factuur gestuurd voor het terug te betalen bedrag. Dit bedrag is
inmiddels voldaan.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Meerjarige financiele verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken
Door de stichting zijn diverse huurverplichtingen aangegaan met een resterende looptijd
per 31 december 2021 varierend van 1/2 jaar tot en met 1 jaar. Het totaal van de resterende
verplichtingen bedraagt per 31 december 2021 circa € 72.750.
Per saldo bedragen de lasten jaarlijks circa € 96.000, welke als volgt zijn opgebouwd:
* huurlasten kantoor Oud-Beijerland, € 21.800 (totale verplichting: € 10.960)
* huurlasten Tweedehands Warenhuis gevestigd in de Lindehoeve voor € 19.070 per jaar.
(totale verplichting: € 7.100)
* huurlasten jongerencentrum Oud Beijerland, € 30.400 (totale verplichting: € 31.650)
* huurlasten kantoor Lindenhoeve Oud-Beijerland, € 9.200 (totale verplichting: € 9.600)
* huurlasten jongerencentrum Strijen, € 4.450 (totale verplichting: € 2.225)
* huurlasten jongerencentra Binnenmaas, € 7.500 (totale verplichting € 7.700)
* huurlasten Boezem & Co, € 3.400 (totale verplichting € 3.500)
Bezoldiging RvT
Dhr. E.A. van Nieuwenhuijsen (voorzitter)
Dhr. T.C. Edel
Dhr. L.R. de Waard
Mevr. M. Buit
Mevr. H.A. Putters-Scheper

€ 1.700
€1.700
€1.700
€1.700
€1.700

Er is een aparte WNT verklaring afgegeven voor het salaris van de directeur bestuurder.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiele gevolgen.
We verwachten financieel weinig impact van covid 19.
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Rekening
2021

Begroting
2021

Rekening
2020

Subsidies
Subsidies (structureel)
Projectsubsidies gemeenten
Subsidies diversen/Projectbijdragen

1.899.085
178.638
57.193
2.134.916

1.570.767
818.207
5.093
2.394.067

1.730.285
306.118
2.036.403

De subsidie 2021 is nog niet vastgesteld. De subsidie 2020 is in 2021 vastgesteld. Dit betreffen
subsidies die onder de Algemene Subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 vallen.
Eveneens is een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Hoeksche Waard en de
stichting.
Projectsubsidies gemeenten
Combinatiefunctionaris Senioren Binnenmaas (incl.
Boezem &co (incidenteel)
Hoeksche huiskamers (structureel)
Extra jongerenwerk Strijen *
Sociaal makelaar senioren Korendijk *
E-Wheels (incidenteel)
Extra jongerenwerk Korendijk *
Sociaal makelaar senioren Binnenmaas *
Kerngericht werken Puttershoek Maasdam (structur
Ontmoetingsplekken ouders (incidenteel)
Buurtsportcoach 55+ (structureel)
Sociaal makelaar in wijkteams Binnenmaas *
Combinatiefuncties Hoeksche Waard (structureel)
Samen bewegen (incidenteel)
de Compaan (incidenteel)
Overige

0
50.000
56.436
0
0
5.544
0
0
0
23.731
0
0
0
29.920
5.595
7.412

14.584
0
55.547
50.025
45.749
0
81.468
59.812
26.847
20.725
10.546
76.275
361.360
0
0
15.269

0
32.668
56.436
0
46.481
0
0
60.769
0
27.269
0
77.495
0
0
0
5.000

178.638

818.207

306.118

* betreft structurele projecten, die in 2021 in de structurele subsidie zijn opgenomen.
Het verschil met het jaar 2020 wordt ook veroorzaakt door het project Combinatiefunctionaris Hoeksche
Waard. Dit project is in 2021 beschikt aan Regiekr8.
Van de projectsubsidies 2021 is inmiddels voor een bedrag van C 56.432 aan subsidies vastgesteld.
De projectsubsidies waren ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet allemaal bekend.
Subsidies diversen/Projectbijdragen
Regiekr8 Resterend budget jongerenwerk
Uitvoering projecten vanuit gereserveeerde gelden
Overige

0
56.750
443
57.193

4.991
0
102
5.093

0
0
0
0

20.689
14.712
21.424
0
0
6.191
63.016

0
0
45.000
0
30.000
0
75.000

De uitvoering projecten gereserveerde gelden betreft o.a. E-health.

Overige inkomsten
Fondswerving en bijdragen
Meer bewegen voor ouderen
Tweedehands warenhuis
Opbrengsten BTW plichtig
Opbrengsten Boezem &co
Overige

28.148
10.448
26.824
9.359
13.824
0
88.603

De overige inkomsten van het Tweede warenhuis zijn lager dan begroot door de Covid-19 pandemie.

Financiele baten en lasten
Rentelasten

-3.722

13

0

-3.722

13

0
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Rekening
2021

Rekening
2020

Begroting
2021

Personeelskosten
Bruto lonen
Mutatie vakantiedagen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Salariskosten derden
Ontvangen ziekengeld
Doorberekende personeelskosten

1.273.965
8.869
211.765
118.376
1.325
-58.584
0

1.322.171
8.507
215.612
107.383
299.480
-41.510
-26.996

Totaal

1.555.716

1.884.647

1.536.961

In 2021 waren gemiddeld 25.1 (2020: 25,25) personeelsleden werkzaam bij de stichting (op basis van FTE)
De personeelskosten worden t.o.v. begroting overschreden door de projecten, die ten tilde van het
opstellen van de begroting nog niet bekend waren.

Overige personeelskosten
Premie ziekteverzuimverzekering
Kosten loopbaanbudget
Reiskostenwoon-werk
Reiskosten dienstreizen
Thuiswerkvergoeding
Kosten salarisadministratie Because
Deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten
Totaal

46.348
10.448
20.222
2.435
3.385
8.681
45.514
6.756

46.211
11.886
23.189
996
5.841
7.474
10.763
5.822

35.000
22.679
36.500
0
0
6.750
15.000
4.000

143.789

112.182

119.929

De premie ziekteverzuimverzekering is hoger door het percentage ziekteverzuim en de hogere
personeelskosten.
De kosten van het loopbaanbudget zijn lager dan begroot door het vrijvallen van niet gebruikte
budgetten na 3 jaar.
De reiskosten zijn lager dan begroot doordat er door de Covid-19 pandemie veel vanuit huis is gewerkt.
Daar is een thuiswerkvergoeding voor gegeven, die niet was begroot.
Daarnaast is er dit jaar extra geinvesteerd in deskundigheid. Ook heeft de training methodiek
Resultaatversterking plaatsgevonden, die ten laste van de bestemmingsreserve komt.
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Rekening
2021

Rekening
2020

Begroting
2021

Organisatiekosten
Accountantskosten
Advieskosten
Administratiekosten
Automatiseringskosten (IT)
Kantoorbenodigdheden
Abonnementen/Contributies
Kantinekosten
Portokosten
Kleine aanschaffingen
Advert./ publiciteit
Telefoon kosten
Drukwerk, stencilkosten
Onderhoud inventaris
Raad van Toezichtkosten
Onk.vrijwilligers
Assuranties
Representatiekosten
Bankkosten
Kwaliteit en vertrouwenspersoon
Kasverschillen
Overige organisatiekosten
Totaal

18.864
3.839
19.395
47.675
302
4.294
0
650
66
1.004
9.726
199
640
9.055
13.068
3.514
25
1.108
10.293
-16
6.885
150.586

10.264
13.835
25.442
53.137
601
4.617
11
1.309
338
4.111
14.562
440
0
15.120
11.304
3.731
96
1.049
0
-53
2.423
162.337

25.773
13.500
30.000
52.500
1.250
4.750
100
1.500
100
2.500
13.500
1.500
100
14.500
8.000
2.650
100
1.100
7.500
0
1.000
181.923

De onderschrijding op de accountantskosten wordt veroorzaakt door het offertetraject, waardoor we een
lagere kosten hebben kunnen bewerkstellingen.
De advieskosten zijn lager dan begroot door een niet bestede reservering.
De administratiekosten zijn lager dan begroot door een niet bestede reservering.
De Raad van Toezichtkosten zijn lager dan begroot door lagere opleidingskosten.
De kosten van vrijwilligers worden overschreden door representatie, deskundigheid en
beschermingsmiddelen van de vrijwilligers.

Afschrijvingskosten
Afschrijving inventaris
Afschrijving JW pand Orion
Afschrijving Bedrijfsbus

2.904
1.504
4.408

364
2.904
1.824
5.092

10.414
7.008
115.147
0
132.569

11.707
4.925
105.033
0
121.665

143.087

21.769
71.342
22.262
16.292
20.112

21.415
68.933
21.744
4.100
21.431

21.830
75.160
21.658
4.100
23.753

151.777

137.623

146.501

0
2.904
1.818
4.722

Activiteitenkosten
Meer bewegen voor ouderen
Tweedehands warenhuis
Activiteitenkosten gemeente
Overige

11.000
132.087

De activiteitenkosten zijn lager dan begroot door de Covid-19 pandemie.

Huisvestingskosten
Kantoor Centraal Bureau
Jongerencentra
Tweedehands warenhuis
Voorz.groot onderhoud ORION
Overige
Totaal

In 2021 hebben we voor het pand Orion een meerjaren onderhoudsplan op laten stellen.
Op basis daarvan hebben we een hogere dotatie aan de voorziening moeten doen.
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Ondertekening van de jaarrekening
Oud Beijerland, 17-05-2022,
Directeur Bestuurder

V.M. Hersbach

Raad van Toezicht

E.A. van Nieuwenhuijsen T.C. Edel
(voorzitter)

M. Buit

L.R. de Waard

H.A. Putters-Schepers
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Welzijn Hoeksche Waard
Lamborghinilaan 4
3261 ND OUD-BEIJERLAND

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de directeur - bestuurder en de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Hoeksche Waard te Oud -Beijerland
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Welzijn Hoeksche Waard te Oud-Beijerland gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geeindigd
op 31 december 2021 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Welzijn Hoeksche Waard te Oud-Beijerland per 31 december 2021 en van het resultaat over de periode
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 1.270.409
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 met een resultaat van
€ 80.952 (overschot); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Welzijn Hoeksche Waard, te Oud-Beijerland, zoals vereist in de Verordening
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond
van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn Cl
'Kleine organisaties-zonder-winststreven' is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.
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-2Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De
directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met RJ-Richtlijn Cl 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de Road van Toezicht voor de jaarrekening
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn Cl 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'. In
dit kader is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directeurbestuurder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directeur-bestuurder afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continulteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de
directeur-bestuurder de jaarrekening opmaken op basis van de continditeitsveronderstelling, tenzij de
directeur-bestuurder het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beeindigen of als
beeindiging het enige realistische alternatief is. De directeur-bestuurder moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuIteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiele
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelWcheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van
fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beInvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Sliedrecht, 24 m
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van Stichting Welzijn Hoeksche Waard te
Oud-Beijerland
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverk1aring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle
inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiele afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle
bestond onder andere uit:
-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de directeur-bestuurder gehanteerde continulteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in
continuIteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
stichting haar continuIteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zjn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

