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De stichting is opgericht op I oktober 1957 en draagt de naam St¡chting WB0. Per 1 januari 2020zaLde stichting

onderdeel worden van de LEV groeP.

2. Kerngegevens

Statutaire naam
Handelsnaam
Bedrijfsadres
Bed rijfsactiviteiten
Bestuurders

Directeur

: Stichting WBO

: Stichting WBO

: St. Jozefstraat 1 te Best

: Welzijnswerk
: Mevrouw M.CJ. Straatman (voorzitter), de heer WJ.C.P, van Aerle (penningmeester);

de heer RJ.W. Hendrix, mevrouwJ.M.L' van den Bersselaar-Snoeijs'

: De heer P.W.C. Kuijs

Bovenstaande bestuurders en directeur getden per 3L december 2019,

lnschrijving Kamer van Koophande[: Brabant, n¡- 4t087963.

per 31 december 2019 waren er 15 personen werkzaam, te weten 11 fte.

!. !^._F"i n a n c i ë le sn a lys,ç.s_

l*Atge¡nene beiçhpllvx1g

ln 2019 zijn de vertof- en overuren voor het eerst gekapitatiseerd en als balanspCIst opgenomen. Hierdoor is er een

stijging vjn de personeetskosten ontstaan t.o.v. de begroting. Aangezien er ook een materieel sal"do op

31-ãeclmber 2018 aanwezig was, heeft er een foutenherstel. ín de jaarrekening plaatsgevonden.

De reden voor deze aanpassing is dat er tijdens de fusie besprekingen naar voren is gekomen dat het satdo aan

verlofuren een materiële waarde heeft. Daarnaast is tijdens deze besprekingen een mededeting omtrent een niet

u¡t de ba[ans bLijkende verptichting omtrent gemaakte afspraken met een bestaande medewerker. Deze afspraken

betreffen een onrechtmatige aanvu[Ling op een arbeidscontract. Deze afspraken ziin in strijd met wet- en

regel.geving en a[s zodanig-in oeze jaarrekening gecorrigeerd. De reeds benodigde juridische en wettelijke

maatregeten c.q. mel"dingen aan U\l\[/ zijn door het nieuwe bestuur genomen.

De juriãische gevolgen van deze aanpassing zijn onder de niet u¡t de balans btijkende verptichtingen opgenomen.

ln 2019 is het pand 'De Voeg'verkocht. Over de bestemming hiervan zijn afspraken gemaakt met de Gemeente

Best, hierdoor is er een bestemmingsfonds ontstaan.
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Onde¡staand de verantwoording van de WNT over de jaren 2018 en 2019.

Er is op basisvan onderstaande gegevens geen overschrijding en het Leidt niettotwijzigingen in een onverschul-

digde betaLing.

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervutling
Dienstbetrekki

2At9
P.W.C. Kuijs

Directeur

7-2-2014/3t-12-2019
66,67%

2018

P.W.C. Kuijs

Directeur

r-2-2074/37-72-2CI19
66,67%

Bezotdiging

BeLon i ng pLus belastbare o nkostenvergoed i ngen

Be[on en betaalbaar o termi n

€ 67.737

0

€63,922

0

SubtotaaI

I ndividueel toepassel"ijk bezoldigi ngsmaximum
-/- Onverschul.digd betaatd en niet terugontvangen
bedra

€ 67.737

€129.333

0

€63.922

€ 126.000

0

BezoLdiging

Reden waãrom de overschrijding at dan niet is
toegestaan

Toetichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaIinq

€. 67.737 €"63.922

De WNT is vãn toepassing op Stichting Welzijn Best Oirschot. Het voor de stichting toepasselijke bezoldigings-

maxímum is in 2019 194.000,- euro. De directeur was geLijktijdig ook topfunct¡onaris (directeur) bij de Stichting

Vierbinden te Laarbeek. ln het kader van de WNT-beoordeting dient daarom ook de betoning voor deze tweede

topfunctie te worden meegewogen. Opgeteld betroffen beide aanstell"ingen !,17 fte (0,67+ 0,5 fte). lnterne toetsing

door de LEV9roep heeft uiigewezen dat de cumulatieve bezoLdiging zich binnen het toepassetijke bezoLdigings-

maximum heeft bevonden. HTB a€countants en adviseurs heeft geen verdere werkzaamheden verricht voor deze

toets¡ng.
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3.a-Ejnancieitngsslructuur

Deze kan aLs volgt worden weergegeven:

Vaste activa
Vtottende activa

Totaat vermogen

KorttoPend vreemd vermogen

Stichtingsvermogen

TotaaI vermogen

2019

€
27.471

270.765

232.176 100,0

accountants S *dviseu rs

2018

€
30.937

400.103

7,2

92,8

437.040 100,0

Yoo/o

8,2

90,8

275.628
(43.452',)

trï,7
(18,7',)

268.437
762.605

62,3

37,7

232.176 100,0 431.040 100,0

€

3,-þ*!iq"u!dite¡I

De liquiditeitspositie vertoont het volgende bee[d

Netto vLottende activa per 31 december 2019

Netto vlottende activa per 31 december 2018

Afname werkkaPitaal

De toename van het werkkapitaat is het gevor.g van de volgende getdstromen:

lngaand:
Afschriivingen
Satdo vorming besternmingsfonds

Uitgaand:
ExpLoitatieresultaat
Saido verlofuren/sa[aris 1 januari 2019

Afname werkkaPitaaI

9.526
1.52.096

(64,8631

t31.666

195.529

L61.622

(558.1s1)

558.151
48.435

!95.529
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Het expLoitat¡eoverzicht over 2019 sLuit met een negatief exptoitatieresultâat van € 358.151 en werd behaal'd bij

een omzet/subsidie van € 786.860.

ïeneinde u een indruk te geven van het behaatde exptoitatieresultaat hebben wij onderstaand een gecomprimeerd

overzicht opgenomen urn-de cijfers over het jaar 2019 ten opzichte van 2018'

2019 2aß

€
786,860
(38.3271

o//o

100,0
(4,9)

95,1
(142,5)

(47,4)
(0,1)

1,9

7,5r3.8L4
(41.620)

Ya

100,0
(2,7)

97,3
(101,7)

(4,4)
(0,0)

3,5

€

Omzet/subsidies
I nkoopwaarde/directe kosten

Bedrijfs[asten

Bedrijfsresultaat
F i na ncieri ngsresultaat
Overige baten/tasten

ExpLo itatieresu ltaat

748.533
(1.121.509)

1.472.L94
(1.s39,1s8)

(572.776)
(60s)

15.230

(66.e64)
(6,5 5)

53.170

(558.151) (45,6) (t4.449) (0,9)

wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere informatie

zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

nts & adviseurs f^J

P.A.M. van den Berg AA

Accountant-Admini

2020

ns ulent
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1. BAI.ANS PER Sl DECEMBER

Vas-!e-a*Lvå
Mater¡ëte vaste act¡va

Vlsuendaa*ryã
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Kortlopende schutden en overlopende passiva

Netto vlottende activa

Totaal

Stichtingsvemoeen

Totaal

2019 2018

€ €

21.477 30.937

15.730
195,035

4.907
185.038
214164

215.110
(27s.62e].

(64.863)

400.103
(268.4371

73L.666

(43.452) 162.603

162.605(43.4s2)

(4s.452) L62.605
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2. STAAT VAN BATEN EN I.ASTEN

Subsidies
Baten als tegenprestatie producten/d iensten

Totaat baten

lnkopen
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Afschrijvingen
OveriEe lasten

Bedrijfslasten

BecLrijfsr.esuttaat

Rentebaten
Overige baten/lasten

ExploitatieresultaAt

Resu ttaatbçste.mm ing..2019

Onttrekking atgemene reserves:

20t9 Begroting
2019

2018

€ €
643.727
143.733

602.919
121.593

1.345.088
168.726

(1.1se.656) (e64.s4e)

1240.6281

47.620
820.808
124.978
70.764

6.951
515^661

(1.s80,778)

(66.e64)

(6'5 5)

55.t70

786.860 724,512

26.701
570_198

87.71s
45.106

5.512
229.31,6

1.515.814

38.327
601.818
100_031

5t.439
7.222

360.799

1372.776)

(605)
15.230

{358.1s1) (240.628) (t4.44e1

€ 358.151
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3. GRONÐsI..AGEN VAN DE JAÂRRËKENING

3.a. Algemeen

De in de jaarrekening opgenomen bedragen [uiden in euro's en zijn afgerond op hele bedragen.

5.b. Grondstagen voor het opstelten van de jaarrekening

De grondslagen zijn op basis van de richtl.ijnen RichtLijnen RJK C1 Organisaties-zonder-winststreven"
De grondstagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Foutenherste,l
Ten aanzien van de balanswaardering vertofuren en nabetaling salaris heeft er een foutenherstel plaatsgevonden in
2019 over 2018. Het betreft een materiële fout met een totaalbedrag van € 48.435, dit bedrag is gecorrigeerd in
het beginvermogen.
De reden voor deze aanpassing is dat er tijdens de fusie besprekingen naar voren is gekomen dat het saldo aan
verlofuren een materiële waarde heeft. Daarnaast is tijdens deze besprekingen een mededeling omtrent een niet
uit de balans btijkende verptichting omtrent gemaakte afspraken met een bestaande medewerker. Deze afspraken
betreften een onrechtmat¡ge aanvulting op een arbeidscontract. Deze afspraken zijn in strijd met wet- en
regelgeving en als zodanig in deze jaarrekening gecorrigeerd. De reeds benodigde juridische en wettet¡jke
maatregeten c.q. metdingen âan UWV zijn door het nieuwe bestuur g€nomen.
De jurídische gevotEen van deze aanpassing zijn onder de niet uit de balans btijkende verp[ichtingen opgenomen.
Vanwege het n¡et opnemen van de verantwoording WNT 2018 in de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar,
wordt deze verantwoording overeenkomst¡g de voorschriften van foutenherstel onderstaand alsnog inzichtetijk
gemaakt.
Het niet opnemen van deze WNT verantwoording heeft geen financiële impact en leidt niet tot wíjzigingen in een

onverschuld igde betaling.

Co nti nuìTe it-s nara g raaf
Het stichtingsvermogen bedraagt per 31 december 2019 € 43.452 negatief. Hierdoor bestaat er een onzekerheid
van materieel belang op grond waaryan gerede twijfel. zou kunnen bestaan over de continujteit van het geheel van
de werkzaamheden van de stichting. Wij verwachten dat de kasstroom over de komende jaren zich positief zat
ontwikkelen als volg van de gerealiseerde fusie per 1 januari 2420.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resuttaatbepating zijn dan ook
gebaseerd op de veronderste[[¡ng van cont¡nujteit van de stichting.

1- l#aarderingsgrondstagen voor de ba[ans.

¡{alerldelas!ffcuva
De materië[e vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgíngsprijs verminderd met de afschríjvingen, rekening
houdend met een eventuele restwaarde.

Vorde"ringenrn*oye¡*[a.p-end,e--a"çt-i,v::

De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominate waarde. Eventuete voorzieningen
wegens mogel.ijke oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de waardering.

Overig
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominate waarde.

11050 / Sticht¡ng WBO / Rw/evh / 2079 / 21 apr¡{ 2020 Pãginå 10/19



2. Grondslagen voor de resultaatbepating

Alaemeen
Het exploitat¡eresultaat wordt bepaa[d als het verschil tussen de inkomsten en de kosten hiervan over het
verstagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Exptoitatieoverschotten zijn
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Exptoitatietekorten worden
verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschriivinoen
Er wordt gerekend met de volgende afschrijvingspercentages

Verbouwingskosten
lnventaris
lnrichting

van de verkrijgingsprijs;
van de verkrijgingsprijs;
van de verkrijg ingsprijs.

: SYo

:24%
:20%
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4. TOELICHTING BU DE BALANS

vaste¡cr'va

I4ateriee-t

€
Panden

Verbouwing Kadans

lnventaris/apparatuur

lnrichting

Totaal

aanschaf-
waarde

afgeschreven

Um2A79

€.

22.729

62.860

3.635

boekwaarde
3L-12-2079

boekwaarde
37-12-2078

€ €
t t

30.450 7.721

15.690

9.245

76.550 20.L44

3.635

2t.4tl

279

30.93789.225

Het pand betreft Kadans {St Jozefstraat 1, Best), wetke in het verleden is overgenomen van de Gemeente Best. Voor
een inschatting van de reële waarde van bovengenoemd pand verwijzen wij naar de OZB beschikking afgifte
(februari 2019) wel.ke verstrekt is door de Gemeente Best.

2019 2018

€ €
Voqrraden
Voorraad Kadans
Voorraad reproductie

3,651
1.250

4.901

176.636
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4. TOELICHTING BIJ DE BALANS (veruotg)

Vo rd eri naen e n_over tqp"grtde_açliva
Debiteuren
Nog te ontv¿¡ngen bedragen
Vooru¡tbetaalde kosten
Pensioenpremie

TotaaI

De tooptijd van de vorderíngen is korter dan één jaar

Liouide middelen
Kas

Kas ïodo
Rabobank
Getden onderweg

Totaal

De tiquide middeten staan ter vrije beschikking.

Kgrtlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren
Overige schulden
Loonbelasting
Reservering vakantiege[d
Reservering individueeI keuzebudget
Nettolonen
Reservering verlofuren
Vooruit ontvan gen bedragen
Vooruit ontvangen bedrag Geluksbudget
Dubbet ontvangen bedragen

ïotaaI

2Aß 2018

3.035
675

t2.020

77.703
92.773
4.731
9.831

15.730

5t4

794.521

185.038

t.216
1.586

2A7340
22

19s.055 270.764

35.152
46.826
29.561
57.426
20.330

37.489
2L.435
20.818

14.68s
726,757

6t.545

12.65t
6.888

46.471
7.L37

t54

275.628 268.437
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4. TOELICI{TING BIJ DE BALÂNS (vervotg}

Stichtingsverm.ggen
A[oemene reserve
Saldo per l januari
Overheveting reserves
Resultaatþestemming exploitatieresuttåãt
Resultaatbestemming explo¡tatieresultaat deel Oirschot
Resuttaatbestem ming rente
Fo uten hersteI vertofuren/overige schu lden 2 CI1 I

Saldo per 51 december

Door het niet (votledig]opnemen van vertofuren/overige schulden
2û18 heeft er foutenherstel plaatsgevonden ín 2019.

Beste m m i n g srese,rye jnvetrkris
Saldo per l januari

Overheveling naar algemene reserve

Saldo per 3l december

B.e:te¡nming$eseff ejüichrrng
Satdo per 1 januari
Overheveting naar algemene reserve

Saldo per 31 december

2019

67.489
73.460

(35 8.1s 1)

2018

124.044

9.857
(17.89s)

(82)
(48.455)

67.489

24.28L

€ €

Qfi.6A2l

24.287
(24.281)

15.892
(15.8e2)

24.287

75.892

15.892
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4. TOELICHTING BU DE BALANS (vervolg)

St¡chtinosvermooen lvervoto)
B çste m m i n g srgssry-e,.g ntwi k ke li n g perqnnçe I
Satdo per 1 januari
Overheveling naar atgemene reserve

Sal.do per 51 december

Bestemming$reserve ziekengeld eigen beheer4ffGA eigen
risjsed,fager
Satdo per 1 januari
Resultaatbestemming

Satdo per 31 december

Deze reserve is gevormd in verband met de wachtdagen voordat
de uitkeringsgetden worden ontvãngen.

F-estem mingpfond*H.ßrinrichti ng Kada n"å

Verkoopresultaat "De Voeg'
Onttrekkingen boekjaar, herinrichting Kadans

2079 2018

€ €

32.887
(32.887)

59.276
(6.32e)

22.0s4

22.454

213.388

161.2921

32.887

22.054

22.054

Saldo per Sl december 752.096

D¡t bestemmingsfonds is gevormd n.a.v. de verkoop van het pand
-De Voeg" welke in 2019 is verkocht. De reserve moet worden
gebruikt voor uitgaven wetke in overteg met de Gemeente Best
zijn vastgesteld.

Totaa I stichtingsvermogen (45.4s21 762.603

Niet uit de balans bliikende verolichtinoen
H u ur- [çâ.s.ç"çv.eree nkomsten
Er is een huurovereenkomst met de Gemeente Best inzake Bestwijzer (€ 90.000 per jaar) en een leaseverplichting
voor de kopieerapparaten tot juni 2023 (€ 12.000 per jaar).

Lopende procedure
Er is een procedure gaande t.a.v. een werknemer die gedeetteLijk in de WAO verkeert en naâr btijkt een te hoog
sataris heeft genoten. De gevolgen hiervan voor de stichting zijn nog niet duidelijk.
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5. TOELICHTING 8IJ DE STAAT VAN EATEN EN LASTEN

Sqb-sidies
Subsidies gemeentes

Baten als tegenprestatie producten/diensten
Omzet verhuur
Omzet horeca
Activiteiten

Totaal

lnkopen
lnkopen horeca

Salff¡åsen
Sa[ariskosten
Mutaties reserveri ng verlofuren
Doorbelasting personeelskosten projecten
Ontvangen ziekengeld

TotaaI

Per 31 december 2019 waren er 15 personen werkzaam,
te weten 11fte (2018 25 fte).

Sociate lasje¡
WerkgeversaandeeI socia le [asten

Pensioenpreni.e
Werkgeversaa ndeeI pensioenpremie

Afschrijvingen
Verbouwing en inventaris

€

20t9 2018

1.345.088

€

643.727

4t.tzr
79.556
22.656

66.247
79.298
23.r81

143.733

38.327

168.726

s92.895
8.923

4L.620

852.008

(2.305)
(8.8e7)

601.818

100.031

57.439

7.222

820.808

724.978

70.764

6.951
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5. TOËLICHT¡NG BIJ DE 5TÂÂT vAN BATEN EN ¡-ASTEN (vervolg)

Overioe lasten
Huisvestinoskosten
Huur Bestwijzer, inclusief coördinatiekosten
Energiekosten Kadans/Voeg
Onderhoudskosten Kada ns/Voeg
Schoon maakkosten Kadans/Voeg
Beve il.ig ingskoste n KadanslVoeg
Overheidslasten Kadans/foeg
Huur Todo
Energiekosten Todo
Onderhoudskosten Todo
Schoonmaakkosten Todo
Beveitigingskosten Todo
Huur De Enck

Energiekosten De Enck

Schoonmaakkosten De Enck

Onderhoudskosten De Enck

Overheídslasten De Enck

Totaal

Overi o e oels-a n ee-tskaste-t!
Verzuimvezekering
Overige personeelskosten

Totaat

Exploitattelalstaelbus
lnkomsten
Kosten

Totaal

2079 2018

€ €

91.0s8
27.t96
8.932

13.603
2.061
3.305

99.890
t9.s22
6.430

12.747
L.56t
3.287

99.239
15.630

6.787
8.579

487
3.867

886
845

79

223
30

746.406 279.830

18,280
10.505

28.785

17.237
14.852

32.089

3.697
(1.s30)

2.167
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5. TOEL'CHTING BU DE STAATVAN BATEN EN LASTEN (veruolg)

Algemene kosten
Kosten activiteiten
Accounta nts/ad m inistratiekosten
Portokosten
Computerkosten
Kantoorkosten
Onderhoudskosten inventaris
Tetefoonkosten
Publiciteit
Abonnementen
Venekering
Representatiekosten
Bestuurskosten
Kleine investering
Overige a lgemene kosten

Totaal

Totaal overige bedrijfskosten

ßc¡tehalen
Rente- en bankkosten

Ove rj gs qats"nd.asÍÊ"n

Resultaat 0irschot
Resultaat verkoop activa Todo
Verkoopresuttaat "De Voeg"
Uitgaven herinrichting Kadans uit verkoop -De Voeg"
Dotatie bestemmingsfonds Herinrichting Kadans

Totaal

Best, 21 aprit 2020

Stichting LEVgroep

rlo M. van
Voorzitter RvÏ

2019 2018

€ €

28.945
77.13A
t.469

1,4.170
L7.037

26.877
4.744

18.316
4.557
5400

43.O24

76L

42.397
74.038

1.810
29.327
18.536

380
25.260
11.183
32.660
9.74r
4.058

19.546
277

182.304 209.273

360.799

15.230

213.388
(61.292',)

(1s2.0e6)

515.661

(6ss)(605)

53.170

209.2t315.230

J.P

Di
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