
Standaardformulier
publicatieplicht
Volkshuisvesting

Algemene gegevens instelling

Naam Christelijke Woonstichitng Patrimonium

Nummer Kamervan b4 9354.Koophandel .‘. .• •.

Contactgegevens. Vul minimaal i van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres Richel 4, 8321 RX URK

Telefoonnummer . 0 5 2 7 6 8. 1 7 0 5

E-mailadres °@ patrimoniumurk.nI

Website (*) www.patrimoniumurk.nl

RSIN(**) 0,02 85 314O.

Aantal medewerkers (*) ... ‘ Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boelijaor.

Statutair bestuurvan de instelling

Voorzitter J.H. Oosterhoff

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie De stichting heeft een eenhoofdig bestuur.
bestuur(*)

Doelstelling . De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De
Statutaire doelstelling stichting stelt zich ten doel vanuit een christelijke geinsipreerde visie op mens en
van de instelling. maatschappij uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals
Watwil de instelling :0m5chre’n1 in artikel 45 van de Woningwet.

bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welkewerkzaamheden De stichting bouwt en beheert sociale huurwoningen in haar werkgebied, de gemeente
verricht de instelling? Urk. Zij verricht deze werkzaamheden ten behoeve van huishoudens die niet
Wanneerworden zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. De stichting verücht uitsluitend DAEB
welke werkzaamheden activiteiten.
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgtde instelling De stichting verkrijgt haar inkomsten uit de verhuur van sociale woningen.
inkomsten?

Op welke manier De verkregen inkomsten worden in eerste instantie besteed aan de kosten die met het
en aan welke doelen voortbrengen en het beheer van de sociale huurwoningen gemoeid zijn, te weten rente,
worden deverkregen aflossing, onderhoud en beheerlasten. Eventuele exploitatieoverschotten worden

inkomsten besteed? ingezet voor de financiering van nieuwbouw van sociale huurwoningen alsmede

Als uwinstelling vermogen verbetering en verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen.

aanhoudt, vuldan in De stichting streeft naar een laag werkkapitaal in de vorm van liquide middelen.

waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

url van het beleidsplan . . o
Vulde link in waar het https://www. patrlmonlumurk.nh/wp-content/uploads/2021/03/ pen

beleidsplan te vinden is. ondernemingsplan2O2O-2O24Patrimonium.pdf
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Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid Het bezoldigingsbeleid van de statutair bestuurder van de stichting is vastgelegd in het
Beloningsbeleid voor remuneratiekader en sluit aan bij en past binnen de specifieke bepalingen van de WNT
het statutaire bestuur, voor woningcorporaties.
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag Voor het bestuursverslag, verslag van de RvC en het volkshuisvestingsverslag wordt
Noemde octiviteiten verwezen naar het jaarverslag.
die zijn uitgevoerd. Deze is te lezen via onderstaande link.
Of vul bij de volgende
vraag de url in noor het
octiviteitenverslag, of de
url noor het joorrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

un van het activiteiten-
. o

verslag. Vulde link in waar https://www.patrimoniumurk. nI/wp-content/uploads/2021/06/ pen

het activiteitenverslag te jaarverslag—2020-def. pdf
vinden is. .
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2 Balans

Balansdatum 3 •.• — 2 — 2 020 Vulde balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa 31-12-2020 31 -12-2019 (*) Passiva 31-12-2020 31 -12-2019 (*)

€ 55.525.065.

:€

26.359.530

L_ 8i.884.595

Toelichting

Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul deur!
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Overige reserves

Immateriële vaste activa

Vastgoedbeleggingen

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Onderhanden
projecten
Vorderingen Ei
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

€ 139.187.935,

€ 597.159

€ 1.458.034:
. +

€ 141 .243.128.

30.153

€ 302.163

€ 1 •277•477i,

€ 1609793

€ 142.852.921

€ 59.871.539•

€ 28.522.490

+

€ 129.580.018,

€ 649.488

€ 1.191.255:
+

€ 131 .420.761

29.335

81.865

.€ 3.025.137f

€ 3136337

€ 134.557.098l:

Egalisatierekening :€ 30.21 3

Voorzieningen € 772.364

Langlopende schulden € 50.91 0.373:

Kortlopende schulden € 2.745.942:

______________+

Totaal € 142.852.921

31.129.

€ 2.730.065

€ 47.671 .302i

€ 2.240.007

€ 134.557.098
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Staat van baten en lasten

2020 2019 (*)

Huuropbrengsten

Opbrengsten servicecontracten

Minus: Lasten servicecontracten

Overheidsbijdragen

6.727.O73. € 6.576.3l5

76.178. € 70.955.

77.353 € 73.655,

0

417.050, € 408.258i.

855.592. € 913.145.

1.215.229. € 898.062

A Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeullie 4027 € 4:51

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Omzetverkochtvastgoed in ontwikkeling .€

B Totaal van netto resultaatverkochtvastgoed in ontwikkeling O € 0

€

€

€

€

€

€

€

390.500. € 1.441.980

15.628: € 14.842

272.257. € 970.311i,

02.615 € 456.827€ 1

€Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 889.277 € 6O8.395

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1 € [€ 1 2.O33.859

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkochtondervoorbehoud
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille _

bestemd voor verkoop

D Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 5.423.01 2 € 11

Opbrengst overige activiteiten .€

Minus: Kosten overige activiteiten .€ .

0.. 0

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

Minus: Toegerekende organisatiekosten

Minus: Toegerekende financieringskosten

Verkoopopbrengstvastgoedportefeuille

Minus: Toegerekende organisatiekosten

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

C Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

E Totaal van netto resultaatvan overige activiteiten
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2020 2019 (*)

F Minus: Overige organisatiekosten

G Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

H Totaal van financiële baten en lasten

87.247:

1.000.

-2.722.465

69.713.

-3.270829.

1 Totaal resultaat voor belastingen
4+ B+ C+ D÷ E -F-G+H

6.952.942. 12.895. 899•

J Minus: Belastingen

K Resultaat uit deelnemingen

443.507.

€

412.587.

€

L Totaal van resultaat na belastingen
l-J+K

€ 6.509.435, 12.483.312.

Toelichting
Geef hier een toelichting

bij de staat van baten en

lasten of vulde un naar
dejaarreenng in als

hier een toelichting in is

opgenomen.

Urivandejaarrekening

Vul delink in naarde https://www.patrlmonlumurk.nI/wp-content/uploads/2021/06/

jaarrehening als u deze oo jaarverslag-2020-def.pd
hebt gepubliceerd.

Open


