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1 Verslag Raad van Toezicht

BtJ Sttehttng Vilis Welzijn (hierna: Vitls) Is een Raad van Toezicht ingestetd. De Raad van Toezicht (hierna:
raad) heeft onder meer de verantwoordelijltheict om toezicht ta houden op de directeur-bestuurder en cie
algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook staat de Raad van ToezR^t de directeur-bsstuurder met
raad ter zjjöe.
De basis van het toezicht is vastgelegd in onder andere «e Statuten van de Stichting, cte vastgestelde
reglementen van öe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de Govemancecode Sodaai Werk 2016
(hierna: de code).
Deze code gaat uit van zeven leidende prindpes voor goed bestaj ur en toezicht. De principes vullen elkaar

aan en moeten in samenhang bezien worden.
1. Bij alles wat zij doet, houdt de socraalwerkoroianisatfe haar maatschappelijke doelen steeds steri< voor
og&n. Bestuur en toeza'chthoudBre hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappeUjke
opdracht
2. Bestuur en toezichthouders zijn verantwoordenjk voor (het in acht nemen van) de govemance binnen de
organisatte
3. Bestuur en toezlchmouders zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af
4. De sodaalwerkorganisatie investeert in de omgang en dialoog met Interne en externe
belanghebbenden
5. Bestuur en toeachthouders zijn geschikt voor hun taak
6. Het bestuur is verantwoordelajK voor de algemene gang van zaken en da conttnuïteit van de
sociaahwerkorganEsatIe
7. De toezichthouder houdt toezicht vanuit de maatechappelljke doelstelling en verantwoordelijl<heM van
de sociaalwerkorganisatie.

In de code ajn deze zeven principes meer in detail uilgewerict Deze principes staan direct (of indirect)
periodiek op de agenda van de raad. De raad werkt WerbIJ fn baste volgens het 'pas toe of leg uit principe'.
Deze code biedt Vlfis en de raad in het bijzonder, de baste voor het goede gesprek onderling, met de
directeur-bestuurder. andere werknemers en vrijwilligere, samenwerkingspartners, klanten, ambtenaren en
qndere belanghebbenden.

De raad aarzelt nist om daarbovenop waar relevent het goede (de code, expertise en het programma Goed
Toezicht) van de Nederiandse Verentging voor Toezichthouders in de Zorg (hierna: NVTZ) te benutten.
De raad rapporteert jaarlijks schriftelijk zijn bevindingen in het jaarverslag. Met deze rapportage wil de raad
inzicht geven in zijn werkzaamheden &n tevens legt de raact hiermee verantwoording af over het
uitgeoefende toezicht. Hieronder worden de bevindingen van de raad weergegeven over het jaar 2020.

Wie zitten er in de Raad van Toelicht?
De raad heeft fn 2020 bestaan uit öe volgende 5 personen;

Naam

M. R. van Baaien

M. Elema

B.F. Assies

C. van Dalen

K. Bouchtaoui

Functie

Voorzitter

Vicevoorzitter

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Benoemd tot

27 september 2024

27 september 2024

31 december 2021

01 maart 2026

01 maart 2026

Leeftijd*
50

66

70

66

45

Man / vrouw

Vrouw

Man
Man

Man

Vrouw
.Peildatum: 31 decQmber 2020
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D® secretariële ondersteuning van de raad

Vffls varaoigt adequate secretariële ondefsteuning van de raad. De secretaris van de raad zo^. tn
afstemming met de vwtótter en de diredeur-beshiurder, voor het tijdtg opsteUen van da agenda van
vergaderingen en dat <te bijbehorende vergaderstukken tijdig beschikbaar zijn. De secretaris notuleert de

De vergaderingen en andere (online) bUeenkomsten / evenementen
De raad htekl zeven reguliere vergaderingen. Daarnaast waren er apart gssprekken met het MT, de OR
en de VrijwilBgereraad, In het bgzondere (Covid) jaar hebben helaas maar enkete op tocatie kunnen
ptaatsvinden. 'De meeste waren ontine. Door Covid-19 heeft het jaarlijks werkbezoek naar Vitis locaties
niet Kunnen plaats vinden. Wel ajn leden van de raad een aantal maal 'aangesdioven' bij door Wis
georganiseerde oriinei evenementen.

Ook al wordt het samenzijn op locatie gemist, na enige oefening Is Iedereen 'gewend' geraakt aan de
nieuwe werkwfze. Dat ook deze online bijeenkomsten bijzonder en waardevol rijn, bevestigt voor de raad
maar weer hoe creatief en inventief de medewerkere en vrijwilligers van Vitte zijn.

In het najaar hebben de teden van de raad toen 'de maatregelen' dat toestonden, elkaar op voMoende
afetand tijdens een informele bijeenKomst ontmoet. Zo'n informele ontmoeting draagt eraan bij om de
diversttett die in de raad aanwezig is te benutten bij de uitoefening van haar rol.

De comntfwlfl» van de raad
Ds raad heeft in 2019 twee commissies benoemd, tw. de remuneratlBCommissie en de aud oommi$ste.
tn dit verstagiaar2i|n voor belde commissies reglementen vastgesteki.

RemuMFaSecwnmissie
De remunerafecommtssie is ingesteld ten behoeve van het venulten van de werkgevererol. De raad
vervult de werkgeversrol bij benoeming of ontslag, bij de beoordeling en bij de vaststelKng van het salaris
van de directeur-bestuurder.
De remunerafiewntmissie was in 2020 als volgt samengestetó;
. Matthé Bema, vooiïitter

-MarritvanBaatenJid
De remunerefiecommissie heeft in 2020 eenmaal vergaderd. In deze vergadering, die gehouden went op
27 mei, b het jaarlijkse remunerettesesprek met de directeur- bestuurder mw. Liesbeth Koomneef,
gevoerd. De remuneraitieoommissie heeft als oordeel uitgesproken dat de Raad de rot die mevrouw
Köomneef vervult als bestuunJer zeer waardeert. Msvrouw Koomneef btaek zeer snel ingewerkt en heeft
inmiddels ew aantal Ibetengwekkende zaken opgepakt. Dit owdeel is door de voltatlige raed vwvolgens
bekrachtigd.
/wdfteommissfe
De audlteommissie adviseert de raad omtrent zijn taak, ten aanzien van de begroting, de jaarrekening en
het finandële beheer (waaronder de benoeming van de externe accountant).
De auditoommtssie was in 2020 als volgt samengesteld;
. Matthé Etena. voorzitter
'Cor van Daten, lid

De auditcommissle heeft in 2020 tweemaal veiïiaderd. t.w> op 10 maart en 1 juli. De dlrecteur-bestuurdsr
en de controller waren beide keren bij de vergadering aanwezig,
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trl_de_VBr9aderIng va"10 maart is ln aa"w®zt9heid van de externe accountant de Jaarrekening besproken.
ve'?Lfei1dezever9aderinsen aandachl besteed aan het verbeteren van planning- en con^r^c'tus^mter
m-eerloor_het-o_pstelle" van.een flnanciët® a9e"da e" het structureren van 'het begrotingsproces. 'doit'zjjn

1 van de Coronacriste besproken en is een begin gemaakt met het actualiseren van hei'
t.b.t. reserves en voorzieningen.

Zetfevaluatte van de Raad van Toezicht

Na.?8!aarlfjkse zetfevaluatieyan de raad (buiten aanwezigheid van de directeur-beslyurder) in december
2019 stond voor nowmbsr 2020 een extern begeleide zelfevaluatie gepland. "De» Mifevaiuatl'e'is'doo^'e
raadaunh®t september 20r9vuldl? wofüereid en fe voor het begelefden van deze evaluatreTseCTiexteme
bl9JÏd8T^NVT29_evraa8d- val1we9e hef belan9 van deze evaluatie en~2ijndoorontwEkk8ifng"vhdÏd8

' h®Abeïan9rijk om dit ntet o""ne te <toen en te deze'vooruifgeschoven naar het voorjaar van 20^1 Jn'de"
hoop dat dan weer een fysieke bijeenkomst mogelijk (s. " --. --, -»-"

Ontwikkeling en opleiding van de raad
!"J2020J1ebbe"_v®r$ch'"ende !eden van de raad sernvesteertf fn kennis, e?» persoonlijke onhrókkeling. Twee
I.Ïnhebbensamenmetde directeur-bestuuróer bUvoortïeeid ïn maart deetgenomenaan'eenken'nTs-e'n1'
netwerkbiJeenkomstWetztjn van de NVTZ. De opgedane kennis tijdens en de s
tilde"s_ennade2e (en andere) biJeentomsten hebben bijgedragen aan on29~d^orontwrikkelïng'^°^lraad
en de interactie met de directeur bestuurder. DEt aBes In het perepectlef vande^ven'teidend^ i
goed bestuur en toeidcht uit de Governancecode.
A^esproken was orn'" 202° °Prtteuw ®e" bijeenkomst te beleggen met de raden van toezicht van
vergeiijkbare organisattes in het netwerk van Vitis Welzijn. In het'verieden is gebtekendatveel'
gemeenschappelijk leerpunten benut kunnen worden. Vanwege Covid en

1 ook deze bijeenkomst vooruitgeschoven naar 2021.
Tfjde"sde 2elfev@tuatie zalde ontwilttoteehoefte van (de leden van) de raad aan de orde komen. De

meegenomen in 2021.

D& bevindingen van de raad

MeLÏÏIL ILIWartaal'-en.andere raPlxïrta9es °" ti^ens RvT-wrsaderingen en gesprekken met MT. OR
e^nynjwiilfgersraad ts de raad geïnformeerd over «e ontwikkelingen @n de gang van'zakengedurende 'het'

Lde2!!!adÏngen^a", deraad lnnatuul1^aande orde 9eweefit de begroting, de jaarrekening, het
JS!retag.'-deonfeMk<<e'in8e"fn Hoek van Holland en in hetWostfanden^tM^are'np'tanrD 'e^ad'heeft
dit.plan-iihet_voorfaargoe(j9ekeurd na zich ervan te hebben vergewistdat het prooes'mS'd'e'
IIÏ.?^lensGhapsor98nen ®" andere belan9hebbenden om te komen tot dat plan'zo'igwFdÏg wgs
Na de9rote stappen die WQS oncl®r teidtn9 van haar "te"w® diFecteur-bestuuróer in 20191
OÏ!!ke"^ró"Y!tfs1'n^d0^
OÏÏikke?lvande maatechapPIJ en haar betenghebbencfen daarbinnen en'dat'e'r'op've'rsGh'fiterïd'e"
SSr^tSrSr Mee^renpla" steppen ajn gezet-N^^

Het uitoefenen van advies, en goedkeurtngstaken

Ïan*lh aaradvÏsrol he?ende !eöenvan deraad hun ke"nis ^ cte bestuurderóestuurder beschikbaar
o^tel?ji^lur:bestu?wkanbljd^
SW!ze^,ofJe-bestouróeLdaarwelof?ew
directeu^bestuurder heeft En 2020 hier regeimatig'gebruik van gemaakt"""" '^'"'un W9wwwl- 1
5'SSÏ,.CSdnSeSSSe "°anded'reMur-l"etuwlerï°ralrekt'veeta""*wmv8nïra°e"
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In 2020 heeft de raad goedkeuring verleend aan het MBerjarenplan. de begroüTO en de jaarrekening. In het
kader van ztjngoedkeuringstaak bij het vastetetlen van de Jaarrekening heeft d@ audtteommissie gesproken
met de controlerend accountant, zoals hierboven toegelicht.
Formeel stelt de raad hierbij dan ook dat de raad zijn goedkeuring verleent aan de jaarrekening 2020 ven
Vrós Welzijn, met het balanstotaal per 31 december 2020 van   1.291.661 en resultaat van op de staat van
baten en lasten van   167.428.

Maatschappelijke doelstelling van Vitte

Binnen de raad is het afgelopen jaar wederom veel aandacht geschonken aan de maatschappelijke
doelst'BtiingvanVitteende wijze'waarop daaraan dooryi Us mvutling wonlt gegeven. Hlerbtj steat^dB raad stil

biideietaievan Vito's met haar belangrijkste belanghebbenden, de gebruikers var> de dienste" w" ytfls.

haar vrijwilligere en medewerkers, de'gemeenten Wesüand en Rotterdam (voor Hoek van HoHand) en haar
ketenpartners. In de gespreMten van de raad komen de eerder genoemde zeven tekiende principes dan ook
regelmatig dirert of indirect aan de orde.

Onder d» Indruk van Vltls

Afelutend kan gezegd worden dat de raad zeer onder de indruk te van Vitas, haar medewerkere en
wi^lRgers. De'raad'spreekt graag zijn waardering uit over de WIJ-BB waarop Vitte het a^iehye n Jaar h8t^rede
8<»la wn adivtteiten op wer'creatieve wijze tot uitvoeFing hebben 9®bracht. Juist ook in dit Coytó-Jaar beeft
Viüs een substantiële bijdrage geleverd aan het behouden van tte leefbaarheid van het verzorgingsgebied
van Vitis. het Westland en Hoek van Hollend.

AMus opgemaakt te Monster, 24 maart 2021.

Wis Welzijn.

M.R. van Baaien
VoonSter Raad van Toezicht
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2 Bestuürsverelag

In het bestuureverslag geeft de directeur. bestuuMlervan vrtls Welzijn een toelichting op de
ontwikkelingen en resultaten uit 2020.

Ms organisalSe die mfddenln de samenjevlng staat. zijn maatschappel(?ke ontwikkelingen
onvermtjdelük van Invloed op het werk van Vitis Weteljn. Daar komt in 2020 de comtigpandemfe
bovenop. De Impact van de maatschappelijke ontwikkelingen en corona heeftte maken'metde'
gerealiseerde prestattes, maar ook met onze flnanclëfe middelen.
Vanuit de» verschillende perspectieven was 2020 eenjaar met twee gezichten. We hebben door
corona veel dienstveriening aangepast, minimaal kunnen uftvoeren oftiJdeNjk moeten stopxetten
én we hebben taifoze mooie projecten en actlviteiton voor onze Inwoners gerealiseert. Dewto"
corona acties en de lancering van het project Vrijwillig Traineeshtp 2.0, een door ons ontwikkeld
concept m. b.t. Maatschappelijke Diensttijd, ^n daarvan goede voorbeetden.

Algemene Informatie
VitEs Welzijn zet zteh in voor een vltate samenteving in Westland en Hoek van Holtand.
Wis ondersteunt kwetsbare burgere, stimuleert mensen om te participeren, anderen te ontmoeten, om te
den naar elkaar en verbindt mensen en organisaties met elkaar.
De dienstwrientng bestaat uit mformatie en advies, weizijnsdiensten door vrijwilUgere,
vrfjefljdsa^vitelten fn de wijkeentra. uiteenlopende voorzieningen voor vrijwilftgers. 'mantelzofgere,
^?^?Ï??Tlifke_ste. ?_Tvraaera en -""bieders en ondersteunende activiteiten voor oiganlsa^es"
Yïti^WotóJn is^een stichting en werkt met een eenhoofdig bestuur, de directeuróestuuTde't
De, Raa(f_^nToezlcht. hovdt toezichl °P de d"1BCteur-bestuurder en op tfe algemene gang van zaken En
Vitls Welzijn en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde.
iï? .Man&gementTeam (MT} bssteat uit 4 leder> waaronder de directeur-bestuureler. Verder beslaat hef
MT uit Yvonne SchoNes, Annemieke Jansen ©n Yvonne van Vliet Demanagers zur
het aansturen van de verschillende afdetingen binnen Vitis.

De stichting heeft een VrlNBigereraad en een i
gewerd. Beide raden worden betrokken bij en hebben adviesrecht op het'gevoeróleli 'e'^
De organrsatie bestaat uit ongeveer (waatfhonderd vrijwilligers en 69 {aantal 31 -ró) medewerkers l
He), waarvan de drie managers en de directeur-bestuurder.

VttaHtelt als uitwerking van onze missla
HÏSaÏtaÏl^dÏÏ^200^^^^^ Plek kree9in on2e strate8fe én uitvoering, is een
be!a"grijke.bÏdGnd6factor-. vitis ondersteunt de burgers en draagt biraanvÏta1eÏfc'v1teifte zKj°ate;
ene'ilteüeze1fenerglek TOeten^' motlvafe (stellen van doelen inje'tevenen moeitedoen"om5ezetel

"i"

E om met de dagelijkse ups en downs om te i
TLTOk.m^de.on^elÏLT-(het_werken ^ vit!s.$ta.at vltaliteit centraal:dltvra7enwe van én aan
elkaar: wij geloven dat vitale medewertera weertïaarder. flexibeterenproductreverzij^'1

^Tl iÏnÏtSr Ï^^^^^^ hun te((en 90ec'u» te
ïïeJre"J"l^meMe^dracht^nve^^. nge/van9eme@ntealsoPdra^^
Maa''we,wilteno°'<dat medewerkers en vrijwilligers autonomie hebben ensteedszBffnad^ke^'TO'r""
wat er misschien slimmer en efficiënter kan.

iïls ee""u!tdage"d-procesmaarwegeloven dat Sezamenlljke ontwikkeling op dit vlak uiteindelijR een»
blteredlenstvertenJn8aanon^. inwonereoPtewrt>Daaromishetessenti^
^cessen en procedures op orde houden en we daar dagelijks door een iectedn de organisatie scherp op
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Bijzondere ontwikkelingen In 2020
Vanaf maart 2020 stond de werekl, de maatschappij en ook Vitis wor een zeer groot deel In het teken van
corona. We moesten leren omgaan met de gevolgen van het virus. Invulling geven aan de opgetegdo
maatregelen, het (bijna volhsdlg) thulswerRen inrichten en de dlenstveriening steeds opnieuw aanpassen.
In verband hiermee hebben wg vooraorgsmaatregefen en regels geïmplementeerd op basis van do
aanbevelingen van offidële gezondheidsinstanfes. zoals de RIVM. Op deze wijze streven we ernaar om
cte gezondheidsrisico's voor onze werknemers. vrijwilligers, deelnemers en partners te mlnlmalteeren.

Een goede samenwerking met gemeente Westiand en gemeente Rotterdam was nog rooit zo belangrijk
en er heeft zeer regelmaBQ afetemming plaatsgevonden, zowel met ambtenaren, de coronateams van de
gemeentes en voor Westland ook met de weUwuder.
Vide heeft van de gemeente Westland de ruimte gekregen de Ingezette koers, de aanpassnngen en de
aangepaste dienstverlening uit te voeren binnen de gestekle (financiéle) kadeTS. ©emeente Rottardam
bepaalde de Roers a.d. h.v. een routekaart voor alle welzfjnsorganisaties. Welrijn op de Hoek heeft de
acties en afspraken uit deze routekaart steeds doorgevoerd.

Een groot aantal vrijwilligers is voor én ook tijdens corona actief en betrokken geweest. Steals in overteg
met de vrijwilligers over wat rij voor zichzelf en de eipen gezondhetö belangrijk vonden en of do
werkzaamheden al dan niet aangepast uitgevoard konden worden. Ott geldt ook voor de Plusbussen, orera
grootste vrijwilligersdienst. Steeds is er gekeken wat er Wnnen de maatregelen mogelijk was en is er
gereden a.d.h.v. een aangepast dienstschema.
Naast het contect mst hun contactpersoon binnen Vitte, hebben we de vrijwilligere steeds gewaardeerd
door o.a. een speciaal puzzelboekje. een kaartje, nieuwsbrieven en een vrtjwitligerscadeautje aan het
einde van het jaar. We hebben een bedrag geserveerd om de vrfjwinigere In 2021 extra te waarderen.
hopelijk met fysieke bijeenkomsten.

Opvallend was het lage zfektevaizutm in 2020, te weten 3, 97%. Er is. t.o.v. andere jaren. meer (466 uur
meer dan In 2019) gebruik gemaakt van het kopen van extra veriofuren via de zogeheten IKB regeling. Wij
gaan ervanult dat de coronacrfeis en het vete thuiswerken hieraan ten grorxlsiag ligt
Viüs kan openstaande vacatures goed invutten, op de wcstures in het Jongerenwerk na. DH heeft
grotendeels te maken met de we»kti|den van deze medewerkers.
Voorde overige vacatures valt het op dat er veel kandMaten uit andere sectoren sollltdteren. Zteh
maatschappelijk kunnen inzetten en de talrijke, brede mogeBjkheden b§ Vftis wofden als reden
opgegeven. Er hebben 6 medeweriters afscheid van tte organisatie gerwmen. Bij 1 medewerker betrof dit
het ntslvertengen van de arbeidsovereenkomst 1 medewerker heeft de penstoengerechügde leeftijd
bereikt en 4 medewerkers zijn een andere uitdaging aangegaan bij een andere organisatie.

In 2020 ia het aantal extern ingelaende uren gemlntmallseerd en een aantal vacatures zijn tijdelijk niet
Ingevuld. Door corona was dit voor deze periode mogelijk. Bnct 2020 was de bezetüng weer op peil,
Er heafl een relatief hoge cao loonsverhoging plaatsgevonden per 01 Juli 2020. (n de begroting 20%) werd
hter rekening mee gehouden.

Met de gemeente zijn we steeds in gesprek over realistische prijsjndexaUes en dit is voor 2020 en voor
2021 toegepast.

Onze focus op vttaliteit van medewsrkers past ook goed bij onze ambitie om medewerkers te binden en
boeien. Vanuit onze missie vinden we het belangrijk dat mensen zich betrokken voeten in hun werk en
binding voelen met de organisatie.
Er zijn meerdere redenen dat we hierop inzetten, niet in de laatste plaats de positieve meerwaarde dte we
daarmee voor onze opdracht hebben @n wij geloven dat viteliteit ook voor ons HR-beteid alteen maar
betangrilter wordt.
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in 2020 hebben we een bedrag van ZonMw toegekend gekregen om voor 2 Jaar het project
Vrijwilligfa^lneeship 2.0 uit te voeren, Ingangsdatum april 2020.
Het doel: jongeren (16-27 jaar) een bazaar aan de slag laten gaan als vrijwitliger bij 3 maatschappelijke
organisaties. Ze maatschappelijk te betrekken en te moth/eren om vri|wlligerswerl( te doen. Daarnaast
worden de trainees gesttmuteerd om zichzelf tijdens het Traineeship te on&M'hkelen en worden
maatschappelijke organisaties geschoold om Jongerenproof te worden.
Oe opzet VT 1.0 (september 2018 tot september 2020) was, als ingezette proeftuin, een succes.
VT 1.0 is sinds september 2018 zichtbaar ontwikkeld en geprofessionalEseerd. bevat werkende factoren
en is klaaf wor doorontwlkksling We wHlen de resultaten ̂ töifborgen en verder verspreiden. Alte reden
voor een vofgende subsidieaanvraag met een tweeledig doel: doorontwikkeling van de metho<fiek en het
uitrollen van het project naar andere gebieden. Dit wordt genoemd: Vrijwillig TraEneeship 2.0 (VT 2.0).

Onze kernwaarden
De kernwaarden van Vrtis Welzijn geven uiting aan onze missie om samen fe weriwn aan een ̂ tale
samenteving. De waarden - betrouwbaar. optimistisch en positief, dichtbij en betrokken- fungeren als
kompas voor at ons handelen. We gaan voor positieve resultaten: tevreden medewerkers, vrijwilligers en
inwoners. Onze thema's z^n hterbij zelfredzaamheid, eenzaamheid en meedoen. Hét gemeenschappslijke
doel is om succesvol te ajn door samenwsrking.
In 2020 hebben we het meerjarenplan 2021-2024 beschreven en vastgesteld. Hierdoor werken we vanuit
een langetermijnvlsie en streven we naar continue verbetering van onze prestaties.

De ontwikkelingen binnen onze afdelingen
Welke ontwikkelingen speetden er in de afdelingen zoals Welzijnsadvies & Ondersteuning, (Financiële)
Welzijnsdiensten en Buurtwerk? We zetten de highlights op een rij.

Welziinsadvies & Ondersteuning
In de week van de mantelzorg hebben alle geregistreerde mantelzorgeFs een Westiandpas

ontvangen met daarop een te verzilveren attentie als blijft van waardering.
In 2020 heeft Vitis twee keer een oniine webinar gegeven aan werkgevers van organisafies/

bedrijven over het onderwerp werk&mantetzorg.
V6stë heeft In 2020. evenate in 2019, voor het project 'Eén tegen eenzaamheid' de trainingen/

workshops voor professionals en vrijwilligers verzond. Dez® training/workshop is verder ontwtkkeld In
2020 en In totaal aan 100 wijw1üi9si^/ (semi) professionals gegeven (van assistenten tof kappers).

Vitis heeft een 'uitöeelkaart* onhvlkketct die door de signaleerdere urtgedeeld kan worden aan de
kwetsbare inwoner. Dit is een uitnodigende kaart waarbij inwoners uitgenodigd worden om bij zorgen over
hun welzijn contact op te nemen metVitls.

Vanuit het project 'een tegen eenzaamheid' zijn verschillendo projectgroepen ontstaan. VlUs is In aE
deze groepen vertegenwoordigd.

Het project "Sterke Basis in de wijk" is in 2020 verder voortgezet. In de pilot hebben er 44
huishoudelijk medewerfeers <(e workshop vroeg signalering gevolgd. De worttshop is door de cteeinemere
als positief en leerzaam ervaren. De effecten hiervan worden nog nader bekeken en in het eerste
kwartaal ̂ n 2021 zal het project afgerond worden,

Het onderwerp vroeg signaleren is een item wat bij verschlBsnde projectgroepen aandacht heeft.
Vanuit \fltis hebben we in 2020 samen mst de gemeente gekeken op welke wijze verschillende projecten
met elkaar kunnen worden verbonden, vanuit de visie "versterken door verbinden'.

In het kader van de opdracht preventieve cursussen & lotgenotencontact (C&L) heeft Vitis vanuit
haar coördinerende rol 'Integrate programmering' do samenwerking met JGZ, GGZ en de bibliotheek
verder verstevigd. Structureel wordt deze samenwerking gezocht en het aanbod op elkaar afgestemd.

Het aanbod van de cursussen en lotgenotencontact wordt voortdurend afgestemd op de behoefte en
regionale/ maatschappettjke ontwikkelingen. In 2020 hebben we ons aanbod verder ui^ebreid met een
aantal cursussen (zoals? stop alle ballen hoog te houden, Proud@me, iDyself&l en De beste versie van
mezelf) en nieuwe lotgenoten groepen (jongeren&autisme. Partners NAH, ouders met kind met
bsperking).
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De meeste cursussen, bijeenkomsten (met bijvoorbeeld lotgenoten, mantetzorgers. vrijwilligers) zijn
in 2020 ook omgaïat naar een ontine versie^wiant.

Tijdens de roronaperiode in maart 2020 Is de nieuwe dtenst belmaa^es ontetaan.
Tijdens een tockdown of Deperkte contactmogelijkheden is tetefonisch. digitaal contect een manier van
contact wat wel mogelijk is. Bij Inwonere die ̂ ch bijvoorbeeld alleen voeten, zich kwetsbaar voeten én of
zoiyen hebben, ken een belmaaqe het verschil maken. Het biedt hen een mogeigkheld tot geregeld
contact, hun verhaal en zotten kwijt kunnen én ook een stuk ontspanning. In 2020 2i]n 52 Inwonare aan
een vrijwllUger gekoppeld.

Daarnaast hebben we ook (tijdelijk) de dienst beteupport opgezet. Dit (s een vorm waarbij we vanuit
Vitis proacfief met (kwetsbare) Inwoners hebben gebeM om te vragen hoe het met hen gaat In deze
periode.
in maart 2020 hebben we vanuit de gemeente een lijst gekregen met inwoners van 75 jaar. Esn groot
aantal vrijwilligers hebben In totaal contact gehaö met 233 75-jarigen.
Tevens hebben alle Welajnsadviseure in deze periode hun eigen bestand dooipetopsn en van daaruit djn
zij ook proacGef inwoners gaan bellen.
Daarnaast aajn we gestart met alle mantebsorgere vanuit ons bestand te belten. DB is door een aantal
collega's en ook weer door een groot aantal vrgwiB^ers opgepakt (ondersteund door profeaslonate). In
totaal is er met 973 mantetzoigere contact gevwest vanuft deze actie. Van de 973 gebelde manteteorgere
gaven er 63 mantelzoigers aan behoefte te hebben aan extra ondereteunFng vanuit Vitis.

fFinanciëtel Welzijnsdiensten
De dienst Vnjwillisa Wooncoaches heeft een süuctureel karakter gekregen. Naast de acUviteiten

omschreven in het plan te er esn VQraoek gedaan door de gemeente voor actieve begeleiding van 6
bewoners van een complex met ftexwoningen.

Eerder heeft gemeente afdeling SHV b^eenRomsten geonganiseerct voor inwoners welke aan het
traject Schuldhulpverlening (SHV) deslnemen. In deze bijeenkCTnsten werden door de consulenten van
SHV de documenten venaametó. tn Q4 ts het proces hémen en is er vanuB de Formulierenbrigade
ondersteuning voor het verzamelen van de documenten t.b.v. een SHV traject.

Vanuit SHV Is er animo voor d® training 'admhistraUe op orde' en worden Inwoners actief
aangemekl om deel te nemen.

Tot en met 2019 zijn er mUdelen beschikbaar gweest vanuit gemeante Westland wor een
Iwartiennaker voor het netwerk Moedige Dialoog Wesfland. Vanaf Januari 2020 is deze rol voor 50%
betegd bij Vitte (ca 4 tot 8 uur per week). D'tverse acties zijn opgepakt om de armoede In Westland tegen
te gaan/te voorkomen.

DQ coönjiinator heeft als pltot eind 2020 een onlin® spreekuur voor inwoners met woonvragen
georganiseerd.

Er is bij de Thuisadministratie met succes geworven op Arabische sprekende vriNBiflere,
De training 'administrafie op orde' Is eind 2020 onlins aangeboden.
De digitale Formulierenbrigade te in 2020 ontstean tgdens de tockdown en fe bij verscherpte

maatregelen en tockdown acUef.
De BuurtbemiddeUngsgesprekken zijn omgezet naar tetefonisc^e coachgesprekken en

roomoverteggen. met name tijdena de todtdown en verecherpte maatregelen.
Er is acGef (r^ezet bij de Vrijwillige Wooncoach om de Inwoners ook telefonisch en digitaal te

ondersteunen.
l.v. m. de tockdown in maan 2&20 z^jn niet alte inwoners geholpen bij de aangifte van betesUnfl. D$

overige inwoners z^n geholpen In Jutt en augustus.
De veriengtngsaanvragen voor de Voedseliïank konden niet op het Buurt Informatiepunt

plaatsenden. De vsrtenglngsn zijn tijdens cte lockdown (tigitaal qigepakt
Voor het tweede jaar is de rot van voorzitter van de 'Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden'

opgepakt door ViUs,
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Buyrtwerk Wi'kcentra VI on ©renwerk en De Vereeni in

.

-Trekker ProJect9roeP eenzame jongeren. De projectgroep is onderöeel van het project Eén l
Eenzaamheid,

In samenwerking met de gemeente een welkomstpakket ontwikkeM voor nieuws inwoners van 's-
Gravenzande (pllotkem) met als doel om nieuwe inwoners een warm welkom te oewn fn W@$Üsnd.

Devfljkcentrazijn in 2020 wegens Corona helgrootste gedeelte van het jaar gesloten geweest. Als
attematiefiseenonune aanbod ontwikkeld zoals het digteal aanbieden van bewegmgste^'

Intentieverttlaring Hufe van de Buurt Honsetersdijk ontiertekend. Architectensetecti8-etï eerste bouw
overleggen hebben ?n het najaar van 2020 plaatsgevonden.

-?£fLe^?e^m tn.de w^ken;. tn alte kernen zijn diverse actiwteEten aeorganiseerd bij
^l?^{'??s^hy. B!firl /. woonblokkerl W8ar veel (oudere) mensen door üarona aan huis gekluisterd waren.
BezoeR op de stoep, beweeg- en muzfekacUviteiten, bioBmenacties Btc.

1 informele verbindingen: Er zijn kteinschaÏEge'vertóndingen gemaakt zoals kinderer»
1 deze hebben bezorgd bjj een ouder iemand in de wijk. Een wensboom

l een verzorgingstehuis waar mensen hun wensen in konden hangen. Olieboltenactles (ndwerse'ketnen.
!."»^e^?L"? (ïlet_<Ïe^jfB'ue1° 8®." ker8tPakkctten actie uitgevoerd. Jongworóudln'Naatdwijk'
waarbij Jongeren waar het Jongerenwerk contact mee l
in de wijk. Ook ajn er vete mensen dte iets voor een ander hebben gedaan zoals het doen'van'
boodschaooen,

WestiandOntmoet 4e editie met tfe nieuwe opdracht om laarrond WestlandOntmoet onder de
aandacht te breiden en activiteiten vanuit organEsaties en Inwoners te sBmuiercn,,

^RatfonnWesttandvoorElkaar uitgebreid met Coronahulp pagma en Ups i
vrijwritlgerswerk.

Vnfivillig Trafrieeship 2.0 (Subsklie vanuit ZonMw).
^Cursusaanbod Vrijwillige Inzet uitgebreid met WBbinare en i

vrijwjlligersmarkt.
Digitaal opleiden van vrijwillige coaches.
Westlands Hart: Afetemmmg met gemeente over een nieuwe VOITO dte coronaproof is.
Doing good challenge voor coronaproof informele hulp.
Uitblinker Westland: Aanmelden van jongeren en communicatie uitingen ter promotie.

.

?"l"1e ?ctivlïeit?n. !?ngerenwerk: DooralÏe c<liunamaatregelen en debeperidngenishet
Jongerenwerk gedeeltelijk verplaatst van de contacten op straat (offtfne)
enwhateAPP (o"<lne} om'" 9esprek te bl^en met de doelgroep. Naast informatie &acivies^iao^inzet

i wordt een programma aanfieboden waarin'interactieve games, educatieve-& ihformatïe^e
actfviteiSenentivegesprekken met netwerkpartners plaatsvinden.

De Vereen^lng Is wegens Corona het grootete gedeelte van het Jaar gestoten geweest In deze
periodezilner onli"8 co"tacto" m®1 <ie®t"®mere en vrijwilligers ingezet DaamBastisereenaantalkeer
eenpresé!ltie gebracht bij de deelnemers- In d& periade waarin opening wet mogelijk was7

i voor cfe woonzorgcentra Careyn en Pietervan ForeestAls alternatieve l
zijn onder andere de wi|kcentra van Vltis ingezet.

^Omdat de wljkcenbra In december gesiotsn waren, kon er dit jaar in het wijkcentrum de Hunsel&er
een hsus Smterklaashuis worden ingericht. Vanaf buiten konden <te kinderen en l
Honsetersdijk genieten en zwaaien naar Sinterklaas,

D vol nde Mteiten zi n binnen Vitls Tl DELIJK to t:
Uitstel project FitCsmp 2020 wegens Corona.
Kids en Koffie half maart gestopt wegens Corona,

. Deinzetjonserenbus vow bereik doe'9roeP "9t stil i.v. m. de coronamaatregeten omdat de ruimte te
1 is om aan de 1.5 meter afetand onderling te kunnen voldoen.

De vol end activltel n zi'n binnen Vitis sto
Ouders voor ouders (te beperkt aantal aanmeldingen voor de trainingen).
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Hoek van Holland: Weteljn op de Hoek
Hoek van Holland heeft de Welzijnsopdradit in 2020 kunnen uitvoeren en met de behaakie resultaten de
gestelde KPI's van gemeente Rotterdam gere8K$e«nd.
Vitis heeft structureel bestuurlijk overleg met Humanltös en de coördinator van Hoek van Holland heeft
structureel strgtegisch overteg met de gemeente Rottenjlam.
Humanitas is de samenwerklnflspartner van Vitis voor de uitwering van de Welzijnsopdracht.
Naast de behaalde KP('$ is ook door Welzijn op de Hoek een pten van aanpak gemaakt voor do inzet met
de netwerkpartners om de Hoekse bevolking te bereiken en met eltoar te verbinden.
Een aantal mooie resultaten:
- Er zijn In totaal &12 75+ere telefonisch of schrifteiyk benaderd.
. Er hebben 2.245 gesprekken plaatsgevonden. Veel Hoekenszen 75+ gaven aan ever een goed netwerk
te beschikken.
- Er zgn 27 hulpvragen ontvangen via het betteam netwerkpartners.
. Huis- aan huis tasjes actie met koekjes.
- Verepreiding van communicatie RIVM in andere talen bi] tokate ondernemers, netwerkpartners en
belteam
- Op het gebied van armoede is ingezet op aanvragen laptops. maalttjdworóening met dubbele porties,
-Verstrekken van knutselptaten. insectenhotels en bouwpakketten aan minder bedeelde gezinnen.
- Aanleg van de Powergarden. otoor corona stopgezet maar start en opening vinden plaats In 2021.

- Op veraoek van MO het organiseren van een Zomerptetn op het Brinkpteln In het centrum wn Hmk van
Hotend. In een periode van 4 weken zijn er 96 acUvitetten georganiseerd voor Iedereen van O - 100 jaar.
Activiteiten waren gericht op kunst, udtuur, inudek, knutselen, zetfstandighekls- en bewee&acthriteiten.
Belangrijk hierbij was het stimuleren van een levendige en uitnodigende sfeer in het centrum. Hiernaast
waren'het presenteren van lokale verenigingen & organisattes en het aanbieden van welzgnsdiensten vw\
belang.

Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het coronavirus gedurende 2Ü20 heeft grote gevolgen op de wereUv^de economie.
De verwachtingen voor 2021 zijn uHeraard lastig te voorspellen. Het bewuste voorzichüge flnancl&le betekt
(lees: kostenbesparingen) zal wonten geconfinueerd totdat een beter beekl van de toekomst kan worden
geschetst. Het is onmogelijk om de verschillende scenario's tn kaart te (mengen. Ms SsvolS tt&arvan Is de
verwachte Impact van de uiüïraak van het ooronavirus op OWB activfteiten nog niet duidelijk.

De financiële resultaten
Door cte uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van Vitte gedurende
2020 in belangrijke mate beïnvloed. De financiële gevolgen van de uiltoraak van het coronavirus staein
beschreven in de toelfchting op de Staat van Baten en Lasten.
Reeds in 2019 zijn kostenbesparingen doorgevoerd, waarvan het effect nog In 2019 <dchtbaar was. Ook in
2020 djn kostenbesparingen ctoorgevoerd i.v.m. de corona pandemie. Belangrijke besparingen zijn het
niet verlengen van enkele aflopende arfreidsowreenkomstan en het (al dan ntet tijdelijk) niet tnvulten van
vacatures indien medavwrkers rót eigen beweging Vltis hebben verlaten (andere werkkring, penstoen.
etc.). De effecten htervan zt]n ook In 2020 zichtbaar. Hierdoor is het resultaat hoger dan was begroot.
Mede door de ingezette maatregelen in 2019 om kosten te besparen. Is 2020 een stabiel financieel jaar
gewekt, dit ondanks de extra kosten door corona en de veel lagere deelnemersbedragen, doordat veel
acttviteiten {al dan niet tgdelljk) zijn stopgezet
De baten ajn in 2020 afgenomen met circa 7% tot 4.6 miljoen euro. De lasten djn In 2020 ook a^enomw,
met circa 9% tot 4.5 miljoen euro.
Daarmee hebben we, ondanks de financiële effeden ctoor corona. to<^i een hoger positief resultaat
behaald den verwacht. De belangri{k$te ooRiaken hiervan zijn de gedaaWe personeelslasten en de hogere
subsidie baten, door het uitvoeren van een aantal incidentele projecten,
De financiële positie van Vitte Welzijn blijft daardoor onverminderd positief,
Daarentegen blijft ViUs bijzondere aandacht schenken aan onze medewerkers en vrijwilligere en wordt er
geïnvesteerd in opleidingan en ICT, nodig wor een gezonde bedri^svoBring.
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Risicobeheer
Om risico's op8maat te managen, brengen we actuete risioo's In kaart en nemen we maatregelen om er
tijdig eo adequaat op te reageren. Het beleid risIoobehBer dient nog verder uitgewerkt te wonien en
bespreken we met de auditeommissfe (RvT). Daarbij houden we rekening met risico's die onze
bedrijfsresultaten op korte termijn en op lange termijn, kunnen beïnvloeden.

Investeringen en verwachtingen voor 2021
De beschliddngen subsidie 2021 van zowel gemeente Westiand als gemeente Rotterdam zijn )n december
2020 ontvangen. De bedragen zijn conform subsidieaanvragen toegekend.

In de begroting 2Ü21 is rekening gehouden met exfra kosten t,b.v. opleidingen medewerkere en ter
verstevigins van de PZ taken,
M.b.t. ICT worden investeringen gedaan. noodzakelijh; om ïsowel do systemen ste da hardware in te riehtert
voor d® komende jaren. In 2021 wordt uitgewerkt wat hiervoor nodig is. Om deze investeringen te kunnen
doen zal de bestemmtngsreserve worden aangesproken.
Het vermogensbeleid zal verder worden uitgewerkt en worden vastgesteld.

De subsidieaanvraag 2022 dient voor Westland voor 1 april 2021 te worden aangevraagd. Er kan uitstel
worden aangevraagd tot 1 jyni 2021. Er is nog geen besluit genomen of dit uitstel ook daadweritelijk wordt
aangevraagd.

De opdracht Welzijn op de Hoek In Hoek van Holland loopt tot 31 december 2021, met een mogelijke
uittoop tot 1 april 2022.
In 2021 zal door Rotterdam een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven. Vttis zal in 2021 een besluit
nemen of het insdirifft op deze aanbesteding. De inkoopdocum enten (bestek. contracten) worden In het
voorjaar 2021 verwacht Indien besloten wordt een inschrijving te doen, zal er ook bestolen gaan worden
of dit - net als bij de huiüige opdracht - met samenwerkingspartner Humanttas zal zijn.

De organisatiedoelstellingen voor 2021 zijn in het Meerjarenplan (MJP) 2021-2024 omschreven en richten
zich o.a. op de ontwikkeling van het concept Huizen van de Buurt, het vriJwBligersbeleid, verdere
proïesstonalisering en effldëntere bedrijfsvosring.

Staat van Baten en Lasten 2020
In de Jaarrekening is de Staat van Baten en Lasten opgenomen voor het totale resultaat van de gemeente
Westland en Hoek van Hofland. Tevens is een versie van de Staat van Baten en Lasten opgenomen met
een splitsing van de resultaten.
Hieruit blijkt dat Hoek van HoKand een gering positief resutoat behaald heeft. Het resultaat van de
gemeente Westland, wordt na toevoeging aan de bestemmingsresen/e en aan de egalisafiereserve,
nihil.
De toevoeging aan de egalisatiereserve is om tegenvallers in de toekomst op te l<unnen vangen. De
resen/e ontwikkeiing & inventaris Is bedoeld om ruimte te genereren voor organisatie- en
afttelingsontwikkeling (o.a. afdetingsopteidingen), verbeteren efficiëntie en werkprocessen. optimafiBeren
gebruik van de automatisering & soflware en verbouwingen & inventaris.

Het bedrag bestemmingsreserve Plusbus, vvordt gereserveerd voor tijdige venanging van oudere bussen.
wsdat da conUnuïte'rt kan worden gewaarborgd.

De kosten voor overhead vormen 24% van de totale kosten en passen daarmee binnen de gemeentelijke
norm van 25%.
Het eigen vermogen van Vitis Wetójn blijft onder het toegestane maximum.

De subsidie over 2020 dient nog definitief te worden vastgesteld.
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Totïlot
Bij dit alles laat 'de stip op de horizon' zld^ het best als volgt - kort - omschrev en:

vitis= vrijwilligere, medewerkers en samenvrerRingspartijep In hun kracht zstten de burgerviteaf te laten
zijn: (veer}krachttg, gemotiveerd en het vermogen op een positieve manier het laven in te richten.

Aldus opgemaakt te Monster, 24 maart 2021.

VrtisWelzgn,

Uesbeth Koomneef,
Directeur - Bestuurder
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3 Jaarrekening 2020

3.1 Balans per 31 december 2020
(na resultaatoestemming)

SI december 2020
   

31 december 2019

   
ACTIVA

Materlflle vaste activa 339.083 333.9S2

Vlottend® arttva
Debiteuren

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middeten

66.024

1.958.344

157.370
204.836

1. 288. 769

Totaal ACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve

136
244. 812
414.985
631.727

2. 123.277

2.462.359

136
240.342
250, 689
628.595

1.650.&75

.t.&84.&36

1. 291.661 1. 118. 762

Vooruitontvangen bedragen 12.413 16.444

Kortfopende schulden
Crediteuren 102.013
Belastingen, sociale lasten, pensioenen 1 8&.820
Schulden en overiopende passiva 866.481

181.422
205. 797
461.513

1.158.285 848.731

Totaal PASSIVA 2.462.359 1.984. 936
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3.2 Staat van Baten on Lasten 2020 Westland

Jaarrekening 2020

BATEN
Subsidies
Subsidie doorgeschoven
Bijdrage activltetten
Overige baten
Rente

Totaal baten

LASTEN
Personeelslasten
Lasten actMteKen

Huisvestingskosten
Organisattekosten
Financiële lasten
Afeehrijvingen

Totaal lasten

werkelijk begroting werkelijk
2020 2020 2019

4.407.523
19. 102-
208.844

69.556
8

4.686.829

3.210.401
33&.331
611.752
249.720

4,650

 

3. 546

4^89.401

4.230.000

539.000
70.000

100

4.839.100

3.372.000
541. 000
620.000
210.000

7.000
85.000

4.83S.OOO

4. 199. 132
62.940

@51.704
95.724

94

5.009.594

3.363. 903
650. 760
607.426
233.447

6.433
84.749

4.946.71&

Resultaat voor resuttaatbesteinming

Resultaatbestemnitng
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
Bestemmlngsreserve Plusbus

167.428

164.296
3. 132

167.42B

4,100 62.875

48.020
14.855

62.875
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3.3 Staat van Baten en Lasten Hoek van Holland

Jaarrekening 2020

BATEN
Subsidies

Subskije doorgeschoiven
Bijdrage activiteiten
Overige baten (verhuur)
Rente

Totaal baten

werkelijk
2020

535.639

40.080
323.204

begroting
2020

530.000

106.000
325.000

werkelijk
2019

516.273

100.565
315.907

898.931 861.0W &32.744

LASTEN
Personeelslasten

Lasten actwfteiten

Huisvestir^skosten
Orgeinisaüekosten
Financiële tasten

Afschrijvingen

Totaal lasten

435. 695

125.466
298.328

32.112

2.858

492.000
47.000

334.500
27.000

1.000

420.437
46.429

330.259
31.596

470

8N.46T 901,500 828.181

Resultaat voor resultaatbesfemmlng

Resultaatbastemming
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
Algemene reserve Hoek van Holland

4.471

4.471

4^71

sa.soo 103.5S3

103.553

103.553
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3.4 Staat van Baten en Lasten 2020 Westland en Hoek van Holland

BATEN
Subsklles
Subsidie doorgeschoven
Bijdrafle actwiteiten
Overige baten
Rente

Totaal baten

LASTEN
Personeelslasten

Lasten acfivitelten

Hutsvestin^kosten
Organisatiekosten
Financiële lasten

Afschrijvingen

Totaal lasten

Totaal
2020

4.943.162
19.102-
248.932
392.760

8

5.665.760

3.646.096
464.798
910.081
281.831

4.650
86.404

Westland
2020

4.407.523
19.102-
208.844

69.556
8

4.686.&29

3.210.401
339.331
611.752
249.720

4.650
83.546

H.v.Holland
2020

535.638
-

40.089
323.204

898.931

435,685
125.466
288.328

32. 112

2.858

5.393.861 4.499.401 B94.4M

Resultaat voor resultaatbestemmlng

Resultaatbestemmlng
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve Plusbus

Algemene reserve Hoek van Holland

171,899 167.42& 4.471

164.285
3.132

187.427
4.471

171.889

164.296
3.132

167.428

167.428

4.471

'4^71'
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3.5 t^isstroomoverzicht

Resultaat
Afstfirijvingen
Vrijvat subsidies

Bruto kasstroom

Mutatie voorraden en vorderingen
Mutatte kortlopende schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

2020
   

171.899
86.404

9.265-

249.038

1&7.274
309.554

2019
   

166.428
85.220
65.704

317.352

86.971
405. 708-

7SS.866 1.386.

Investeringen in materiële vaste acüva -82.259

Kasstroom uit investerings activiteiten

Mutatie vooruit ontvangen bedragen
investeringen -4.031

-82.259

38.807

152.238-

38.807

Kasstroom uit financferings activitoiton

Totadl lasten

Liquide middelen boeKjaar
Liquide middelen vorig boekjaar

Mutatie

4.031-

669.576

1.958.344
1.288.789

©69.576

152.238-

114.817.

1.288.769
1.403. 586

114.817-

De liquide middelen zijn toegenomen met
(conform het kasstroomovetócht)

669. 576
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3.6 Toelichting algemeen

De balans en staat van baten en tasten over 2020 omvat alle afdelingen van Stfchting Vftis
Wetdjn gevesügd te Monster, gemeente Westland Hiertoe behoort ook de afdeling
Welzijn op de Hoek.

3.6,1 Personeel

Beïoldtgtng topfuncttonaris

Naam

Functie

Aanvang functj8venfullingfbestaand dienstverband
Einde functievervulling
DeelUjdfactorinFTE
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning plus betastbae onkostenvergoeöfng
Beloningen betaalbaar op termijn
Totate bezddïging
Indhridueel toepasselijke bezoldlgingsmaximum

Bcaoldlglnfl Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht krijgen een ve^oeding afhankelijk van de functie,
Enkele teden hebben afgezien van deze verfloedfng.
De bedragen liggen lager dan de maxima die gekten voor een fiscale vriNlligersvergoeding.

2020
L. Koomneef

Directeur-
Bestuurder

01.01.2020
31.12.2020

1,0
Ja

  
95.606

 

10.365

  
105.&71

 

201.000

201 S
t. Koomneef

Directeur-
Beskiunler

01.02.201 &
31.12JM1&

1.0
Ja

 

84.487

 

0.430

 

93.917

  
177. 523

2018
S, P. Brusse-
Vdtebregt
Dlrecteur-
Bestuurder

01.01.2019
31.01.2019

1.0
Ja

 

11.311

 

919

  
12.230

  
16.477

Naam

M. R. van Baaien
B.F. Assies
M. Etema
K. Bouchtaoul

C. van Daten

Funcüé
Voonatter
Algemeen ild
Vice-voorzitter

Algemeen lid
Algemeen Ikj

3.6.2 Grondslagen van waardering

Organisatie
SUchtine ViGs Welzijn is statutair gevestigd te Monster (gem. Westland) is ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27279181.

Algemeen
De jaanrekening is opgesteld conform de "RkAtlijn voor de Jaarverstaglegglng mfcro- en
ktelne rechtspersonen, afdeling 01 Kleine OrQanisatws-zonder. winststreven''. De grondslagen fjte
worden toegepast voor de waarderinQ van actwa en passiva en de resultaatbepaling ̂ jn
gebeseerd op de vericrijgingsprljs tenzij andere vermeM.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste acthra zijn gewaardeerd tegen veritfijgir^sprij's, verminderd met een lirwaire
afschrijving gebaseerd op tfe verwachte economische levensduur. Ontvangen Investeringssubsidies
worden in mindering gebracht op de verkrijein^prfjs van de materiële vaste activa.

Vorderingen

De vorderingen worden toj eerste venwrking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transacttekosten, VoorrienEngen wegens oninbaarhéid worden, indien
van toepassing, in mindering sebracht op de boekwaarde van de vordering.

UquMe middeton

Uquide middelen bestaan uit kassatóf en banktegoeden.

Bestemmingsreserve
Bestemmtngsreserves worden gevormd ten behoeve van de realisatie van beteidsvoomemen&
welke door het bestuur worden bepaald.

Pensioenen

Stichting Vrtls Welzijn heeft alle pensioenregelingen venverkt volgens de vefplEehtir^enbenadering.
De over het verslagfaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden ver-
anfavoont als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden op-
genomen als overlopende activa indien dit tot een temg storting teidt of tot een vermindering van
toekomstige betalln^n. Nog niet betaalde premies worden als verplichting in de balans opgenomen.

Overige activa en passiva
Alte overige batansposten worden bij de eerste verwerking gewaerd^rd tegen reële waante onder
aftrek van tran$actfekosten. Dit is meestal gelijk aan de nominale waarde.

3.6.3 Grondslagsn van i'esultaattwpaling
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervow reeds vermelde gronrfstegen
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin deze vonjwbaarzijn, veriiezien worden In aanmerkir^ genomen In
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afechrtjvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredjg op baste van de verwachte eoonomisdw levensduur.
Op aanschaffingen En tot verslagjaar worót naar üjdsgelang afgeschreven, rekening houdend met
de ontvangen giften.

Vergelijkende cijfere

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua ruWcemg voor
vergetijkingsdoeleinden aangepast.

3,6.4 Grondslagen voor het taisstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht Is opgeteld volgens de Indirecte methode.

3.C.5 Goedkeuring Jaarrekening 2020
In de vergadering van de Raad van Toezicht van 24 maart 2021 is de jaarrekening over 2020 van
Vftis Welzijn goedgekeurd.
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3.7 Toelichting op de Balans

Activa

Materiele vaste activa

Cumulatieve Banschafflngswaante
Cumulatieve afschrijvtngen
Boekwaard» per 1 januari

Mutatie» boel^aar
Investeringen
Desinvesteringen
Mutatto aanschafwaardc

Herziene gecumuleente afschrijvingen
Afschrijvinfien
Afschrijvingen desirwesteringen
Boekwaarde per 31 december

Cumidatteve aansdiafflngswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingspereentages

Vervoer
mtódeten

 
291.47B
226.172.

65.306

50.639
1.650-

48.989

2.096
18.927-
3.480-

20.311-

340.467
246.483'

93.984

Inventaris en

verbouwingen

 

836.331
567.675.
268.856

33.270

33.27&

7.533
63.987-

56.464-

869.602
624. 13&.
245.462

Totaal

 

1.127.808
783.847-
333.982

83.909
1.650-

82^88

9.266
82.&24-

3.480-
77. 139-

1.210.068
870.986-
338.083

20% 4%-33%

Debiteuren

31-12-2020

 

66.024

31-Ï2-2019

 

157.370

Vonferin^n en owriopendfr activa

Nog te wïvangen posten

Ziekengeld/UWV
Overal

VtwviÜMtaaldB posten

Borg huur
Westland wor Elkaar
Verzulmverzekering
Overig

Totaal vorderingen en overiopende acüva

6,788
3.037

9.825

13.500
33. 271

46. ÏÏ1

53.031
23.376

7.124
5.552

53.031
22.745
76.283
6.006

98.908 204.836
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Liquide mlddsten

Spaeffe^enmgen
Rabobank 3232.2064.25
Rabobank 3288>3211.49
Rabobank 1516.4649. 66

Betaalrekenlngsn
Rabobank0323. 2066.89
Rabobank 0343.6309.07
Rabobank 0111.8212.58 Plusbus
Rabobank 0344.8036.35 Hoek van Hoiland

Kassen

Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan tervrtfe beschikking aan de strehting.

Jaarrehenfng 2020

31-12-2020

 

1.100.000
235^99

5S.OOO

1.393.299

172.0S8
3.G63
2.206

381.082

559.009

6.036

l.958.344

31-12-2019

 

830.172
5.298

72.000

907,470

239.404
7.582
4.587

107.555

359.128

22.1 TO

1.288. 769
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Jaarfekening 2020

Passiva

Stichtingskapltaal

31-12-2020 31-12-2018
   

136 136

Algem»ne rwerve

Reserve gevormd door de resulteten van Hoek van Hdtand en bestemd voor verbouwingen en
inrichting van het Huis van de Wijk

Saldo per 1 januari
Bij: resultaat

Saldo per 31 december

Egalisaüsreserve

240. 341
4.471

244.812

136.788
103.553

240.341

Er wordt een egalisaUereserve aangehouden van maximaaf 10% van het aangevraagde subsklie-
bedrag en de overige begrote inkomsten om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen

Saldo per 1 januari
Bij: resultaat

250.689
164.296

414.985Saldo per 31 december

Bestemmingsreswv®

Reserve Rusbus heeft ten doel om de bestaande vervoemiiddeten te kunnen vervangen

202.6^
48.020

250.689

Ss&üo per 1 Januari
Bij: resulteat

Saldo reserve piusbus per 31 december

174.134
3.132

177.266

159.279
14.855

174.134

Reserve ontwikkelins & inventaris Is gevormd voor verdere professfonalisering, ontwBtkeling en
inrfchting van de Ofganisatte. Betreft imchting en onderhoud van de toetjes en de pereonele
voorzfeningen. Het bedrag van de reserve is voldoende, dit jaar vindt geen dotatie plaats.

Satdo per 1 januari
Bij: resultaat
Af; onttrekklr^en

Saklo reserve ontwkkeling & Inventaris per 31 december

Saldo bestemmingsreserves per 31 december

454.451

454.461

631.727

454.461
»»

454,461

628.995
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Vooruttontvangen bedragm

Stand per 1 januari
Bij: Schenkingen

Af:
Vrijval huurkortingen
Onttrekking i.v.m. autokosten
Ontrekklng Lv.m. afecMjving
Vrijval ten laste van MVA*

Stand per 31 december

Seedflcatie vocsvltontvafKien bedrswn:
Huurkorüngen
Schenkinflen
Plusbus

* Betreft vrijval i.v.m. aanschaf rolbus. koelwaoen. inventaris

Crediteuren

BelasUnfiien, sociale lasten, pensio&nen

üionheffjngen
BTW afdracht
Pensioenpremies

Schulden en overk^aende passiva

Reservering vakantie uren
Reservering toopbaanbudget
Nog te betafen
Hoekstee huur voor verbouwing
Bonnen in omloop
Overig
Sub-telling

Voorultontvangen/ctoafgeschoven sutentffes
Vrijwflllig Traineeship (vooruitontvangen)
De Vereenlging
Sportakkoord
Wooncoach

Overige subsidies
Sub-telting

Totaal

Jaafrekenlng 2020

31-12-2020

 

16.444

16.444

2.825
842
364

4.031

12.413

8.413
3.000

31-12-2019

 

168.682
3.000

171.682

2.825
2.473
5.968

143.972

155.238

16.444

12.238
3.842

364

12.413

102.013

18Q.3T3
10.443

996-

189.820

16.444

181,422

176.227
30.329

759-

205.787

80.560
79.595
58.705
35.617
18.857
76.278
349. 612

293.417
82.886
55.000
43.000
42.436
5f6.839

85.306
69.927
28.207
35.617
18.536

114. 303
3S1. 89@

39.971
69.646

109,617

866.451 461.51;r
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Niet In de balans opgenomen rechten, wrplicMingen, regelini^n

Vwplichtingan 31-12-2020 31-12-2019
   

Door de stichting zijn meerjarige financiëto wrplichtfng aangegaan
voor de huur van de dwerse tocattes. De vwplfchtingen bedragen (drca)
Huur <1 jaar 586.000 601.000
Huur 1 - 5 jaar 963.000 1.1 74.000
Huur > S jaar - 12.000
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3.8 Toelichting Staat van baten en lasten 2020

BATEN
Subsidtes
Gemeente Westland

De Vereeniglng
GGZ maatje

Rwentieve actwtteiten

Wooncosffih

ZonMWVT
Wesflandontmcet
Trainingen eenzaamheid

Onderatwning soctate veitghekl
Van activering naar werk
Oementievrfendélijke gemeente
Oranje Fonds wijwdlige opvoedondersteuning
Overig

Subsidie doorgeschoven c.q. vooruit ontvangen

Wooncoach *

DeVereeniging
Westtand onfrnoet

ZonMw Vrijwillig traineeship 1.0
Oran|e Fonds
Cureussenen Lotgenoten
Nieuwkomers WesUand
Overig doorgeschoven

4.388.421 4.23ft. OB(Ï 4.262.072
Suteidicvooni/aanlen

Voor de subsEdies van de seme&nte Westland gelden de toepaBselijke veroróteningen uit de
Afgemene Wet Bestuursrecht en Algemene Substdieverontening Westland 2016 (ASV 2016)
Vanuit öe gemeente Rotterdam gelden de bepalingen uit de Overeenkomst Nieuw RoReröams
Welzijn tussen de gemeente Rotterdam en Vitls Welzijn & Humantas uit 2017. Op 10 december
202D heeft de gemeente Westland vastgesteld dat Vitis Welzijn de activiteiten waarvoor in 2019
subsidie is aangevraagd heeft ui^evoerd en dat ook aan de overige subsidiBvooFWaaróen is
voldaan. Voor de subsidie over het jaar 2020 ts de verwachUng dat In de 2e heffit vgn 2021 deze
vaststellfng wederom zat ptaatsvinden.

* toelichting
Subsidies ontvangen In 2020 en doorgeschoven naar 2021 zajn min bedragen
Subsidies ontvangen In 2019 en doorgeschoven naar 2020 zijn plus bedragen

werkelijk
2020

 

3.707.700
210.000

46.575
3. 9Q4.27S
227.850

84.SOO
80.000
24.708
15.690

4.407.S23

41.872-
13.340-
5.990-

27.057
8.333
6.710

begroting
2020

 

3.708.000
210.000

45.000
3.863.000

228.000

1&.000
14.000

<k

6.000

4230.008

w

werkelijk
2018

 

3.575.296
210.000

45.000
3.830,296
223.500

23.726

31.436

29.874
18.300
15.000
10.000
17,000

4.199.132

51.625

27.240
.15.925
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BIJDRAGE ACTIVITEITEN
educatieve activiteiten

sportieve activiteiten
recreatieve activtteften

projecten sociaal makelaars
belasting
open eettafel
bijdrage buurtrestaurant Bij Mekaar

Plusbus
contributie plusbus
sponsongeklen plusbus
ritopbrengsten plusbus
groepsvervoer
overige baten
giHen

Rolbus
opbrengsten

werkelijk
2020

 

1.893
14.434
22.693

mA
983

13.364
1.017

55.368

30.702
21.558
10.572

1.132
6.500
1.325

71.789

Jaarrstfening 2020

begroting
2020

 

3.900
39.900
66.800

68.500
2.500
1.400

183.000

38.500
28.000
23.000
2.500

92.000

werkelijk
2019

 

3.966
38.493
68.146

3.891
1.097

65.033
2.381

184.006

40.936
24.192
24^78

3.342
3.845

14.266

110.858

9.095

Maattijdvooraleping
bijdrage maaltijden Tafeltje Delqe
bonus vriesvers maalUJden

De Vereenlglng
contributies en bijdragen

VrijwHlifl» Inzat
Mjdrage cursussen

Algemene baten acth/iteiten
consumpties

Totaal bijdrage activiteiten

Overige baten
ontvangen huur
giften-echenkingen-overig
teruggave energiebelasting

Financiële baten
rentebaten/rentekosten

TOTAAL BATEN

17
302

318

3.220

120

78.029

208.844

40.683
18.370
10.503

o

9.000

5.000

250.000

S39.000

60.000

4.666. B29 4.839. 1 M

94.287
7.022

101.309

8.122

1.940

236.375

651.7M

Bijdragen activiteiten zijn tagor, door corona maatregelen zijn wijkcentra een periode gesloten
en acthfiteKen geheel of gededtetijk stopgezet 28
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LASTEN
personeelslasten
salarissen

reservering vakantiegetd-dagen
sociale testen
pensioenpremie
arbodienst/a'ekengeldvsraekalng
ontvangen aekengeld
doorbelaste salariskosten

werkelijk
2020

 

2.47S.617
-3.536

44Q.630
224, 227

51.325
-16, 345

-102.456

begroting
2Q2Q

 

2.557.S49
20.000-

462.114
273.657
85.429

130.000-

140. 840 143.000

Totaal personeelslasten

Het gemMdeltfe aantal FTE over het boekjaar is 51,50 (2019; 54,72)

werkelijk
2019

 

2. 878.0S6
-15.342
416.376
236.219

78.713
-9.453

-157.848

overige pérsoneelslasfen
overige personeelskosten
opleldingskosten
toopbaanbudget
t^efoonvergoeding
inhuur personeel * div.bebningen
kantinekosten

3.069.461

* 41.303
36.379
27.415
21.753
10,079
4.011

3.229.000

3&.800
18.200
38,400
27.600
11.400
6.400

3.127^21

51.831
29,107
20.434
^4.034

104,82?
6.049

236.281

3.3C3. 9&3

*toelfeht(ng
-Saterfssen, kostenbesparingen in vorig boekjaar en in het huidige boekjaar (corona maat-
regelen) hebben als gevo^ dat arbeidsovereenkomsten nïet zijn vertenyl en ̂ ^safü s
later zijn ingevuld of niet ajn ingwuld
-Sociale lasten, hoger dan in 2019 ondanks de daling van de salarissen. Oorzaak hiervan
is het hogere tarief {premie ww) dat wordt berekend bij tijdelijke artseidsovereenkomBten
-Penstoenpremles, begroting wondt jaariijks ruhn opgenomeai (exacte berekening is iastig),
er wordt met een ruime mars® gerekend) en verlaging van het weritgeveradeet van de
premies in 2020 zijn de voornaamste oorzaken van de verechHlen
-Doorbelaste salariskosten, betreft doorbefasting naar Hoek van Holland van kosten overhead.
In 2018 is tevens een salaris doorbelast, oorra^k van verschil faj ssen cijfere 2019 en 2020
.Overige personeelskosten, door corona <a|n minder reiskosten betaald, din teambuifdins
kosten vervailen en in 2019 kosten hoger tvm afscheid vorige dErecteur
.Opleidfngshosten (colfectieve) voor alte medewerkers die in de planning stonden voor 2020
zijn doorgeschoven naar 2021. De kosten komen ten laste van 2020. In 2021 zal een verge-
lijhbaar betfrag worden gereserveerd voor een collectieve optetding
-Loopbasnbudget, de bedragen die jasriijks vrijvallen kunnen verschiBen. Is afhankelijk
van vertrek van medewerkers naar een andere werkgever en van niet o%enomen
bedragen, binnen 3 jaar, voor het volgen ven cursussen
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Lasten acüvttelton
educatieve activteiten.

sportieve acliviteiten.
recireetieve actmteiten.

projecten sociaal makdaars
activiteiten jongerenwerk
Westland ontmoet.

mantelzorfl-buurUïemktdelingoverig
open eettafct,

buurtrestaurant Bij Mekaar

Maaltijctvoonsienlnfl
inkoop maaltijden Tafelde Oekje
ovwige kosten

D® Vereeniginfl
kosten 'DeVereeniyng'
huisvesüng 'Oe Vereenlging'

Vrijwtlllg® Inzet
activiteitkosten
vrijwill^ereacademje
Innovatie en pnïfesslonalisertng
vrijwaifg traineeship
overig vrijwillige inzet

Algemene Ssoeten actMteiten
consumpUes,

kosten vrijwilligers.
voorlichting.

Autokosten
vwzekerïno/betasUng
benzine

onderhoud

overige autokosten
bus Route 25

Totaal lasten activiteiten

Lasten activiteiten zijn lager, door corona maatr^eten zijn wijkcentra een periode gestotBn
en aüiviteiten geheel of gedeeltelijk stopgezet, bosten vrijwilligers zijn gereserveail om
na corona een en ander In te halen

werkelijk
2020

 

985
12.282
12.526
3.123
9.530

18.718
4.272
9.789
1.943

73. 181

76

76

15.924
21.200

37.124

23. 101
42

1.950
18.535

402

44.030

36.019
95.144

6.292

137.456

13.745
11.051

7.202
6.380
8.087

47.465

339, 331

Jasnekenlng 2020

begroting
2020

 

1.700
27,000
35. 100

7.500
5.000

14.500

49.400
2.800

143.000

31.500
19.500

51.000

24.500

12.000

4.500

41.000

116.000
93.500
26.600

236.000

18.400
24.400
14.300
8.400
4.500

70.000

S41.000

werkelijk
2019

 

1.716
25.578
26.672

7.212
3.326

30.246
3.791

45.390
4.305

148.239

?2jei
2.220

74.981

30.537
18.000

48.537

41.325
2.181
6.172

15.110
415

65.204

116.462
97.225
23.238

236.925

17.609
27.990
16.896
6.767
7.582

76A74
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Huisvestingskosten
huren

energie en water
schoonmaakkosten

klein inventaris

belastingen en heffingen
onöarhoud inventaris
ovenge huisvestingskosten
venrekenngen o.g,
doorbelast aan Hoek van Holland

werkelijk
2020

 

385.588
105.089

* 7&.908
23.2&0
12.612
11.07B
9.211
1.442

-7.465

611.7S2

begroting
2020

 

392,000
99,000
63.000
24.000
12.000
18.000
11.000

1.000

62MOO

JaawBlfWing 2020

werkelijk
2018

 

384.900
&6.842
61.425
22.959
11.599
17.863
11.120

718

W7426

. toelichting

.Onderhoud inventaris en schoonmaakkosten, vanwege de stulüng door corona zajn er minder
kosten besteed aan onderhoud inventaris en zijr» extra kosten besteed aan schoonmaak,
wegens ziekte van een medewerker is personeel tngrfiuurrf

Organisatiekosten
computerkosten
accountantskosten

verzekeringen
contribuües/abonnementen
telefoonkosten

overige algemene kosten
drukwerk

portikosten
(santoorbenodigdhecten
representatiekosten
reis/verblijfskosten
overige Rosten OR

vergacterkosten
doorbelast Hoek van Holland

* toelichting
.computefkosten, jaariijkse indexatie var» kosten en overstap naar hosting, in 2019 een deel van

het jaar. In 2020 het gehele Jaar- Er zijn veel laptops, beeldschermen en tfockingstatfons
aangeschaft, voor thuiswerken, hierdoor is meer onderstwning gewssgd
-venzekeringen. er is een nieuwe intermediair, er worden meer advfezen verstrekt, de premies
voor verzekeringen ajn lager en er zal eer» sponsorbtjdrege worden betaald
-drukwerk en kantoorbenwlïgdheden, er worden minder stripttönkaarten, folders, badges, printer
papier en kantoorartikelen &fgemeen besteld

143.782
33.515
18.058
15.581
14.290
13.049
11.656

7.637
3.728
2.381

114
782
484

-1S.317

248.720

101.600
25.900
6.400

15.100
17.000
20.000
18.800

7.700
9.600
2.700
1.000
4.000

soo
20.000-

210.000

124.965
30.765
7.164

15.532
16.404
15.482
18.317

7.327
8.311
3.212

308
1.889

143
-16.362

233.447
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Flnancifile lasten

Afechrijvingen
liwentaris

Vervoermidtteten

Aft vrijval bestemmlngsreserve

TOTAAL BATEN
TOTAAL LASTEN
RESULTAAT

werkelijk
2020

 

4.680

begroting
2020

 

7.000

werkelijk
2019

 

6433

61.503

22.407

83.910
364

83.546

4.686.829
4.499.401

167.428

61.000

24.000

85.000

85.000

4.838.100
4.83S.OOO

4.100

70.813
18.905

90.717
6.968

84.748

5.009.594
4.946.719

62.875

Gebeurtanissen na balansdatum

De corona criste raakt ook Sti<rfiUng Viüs Welzijn. In het bestuufsverslag is utteengezet welke
impact dit heeft op de stichting. D® stfchüng vooreiet vooralsnog geen problemen rondom öe
conttnuïleifc Voor een verdere toelichting wordt verwessen naar het bestuursverslag.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Vitis Welzijn

A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vitis Welzijn te Monster gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vitis
Welzijn per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven,
de bepalingen bij of krachtens de WNT en de bepalingen bij of krachtens de Algemene
subsidieverordening Westland 2016 en de subsidiebeschikking 2020 d.d. 19 december
2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2020 en de Algemene
subsidieverordening Westland 2016 en de subsidiebeschikking 2020 d. d. 19 december
2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vitis Welzijn 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste
toelichting juist en volledig is.

Wattbaan 51-5

3439 ML Nieuwegein
Postbus 137

3430 AC Nieuwegein

T (030)3074949

nieuwegein@vanreeacc. nl
www. vanreeacc. nl

KvK nr. 09068872

Van Ree Accountants is een handelsnaam van Van Ree Accountants Midden BV.

Op al onze diensten zijn de SRA-Algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nummer 40481496 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden.
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B. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

. het bestuursverslag;

. het verslag van de Raad van Toezicht.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële 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.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in
overeenstemming met RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1
Kleine Organisaties-zonder-winststreven, de bepalingen bij of krachtens de WNT en de
bepalingen bij of krachtens de Algemene subsidieverordening Westland 2016 en de
subsidiebeschikking 2019 d.d. 19 december 2019. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur 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 het bestuur afwegen of de stichting in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.



VAN REE ACCOUNTANTS
registeraccountants en belastingadviseurs

Onze verantwoordelijkheden 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 materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 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 beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen,
het Controleprotocol WNT 2020 en de bepalingen bij of krachtens de Algemene
subsidieverordening Westland 2016 en de subsidiebeschikking 2019 d. d. 19 december
2019. 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 financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
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 bedrijfsactiviteiten in continuïteit 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 continuïteit niet
langer kan handhaven;
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het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met 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 zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Nieuwegein, 25 maart 2021
Van Ree Accountants

w. g.

A. Hoogenboom AA
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Bijlage: Toelichting Staat van Baten en Lasten Hoek van Holland
werkelijk begroüng

2020 2020
1- Exploitafie    

Inkomsten
Huurinkomsten permanent
Huurinkomsten (osse actMteiten
Verhuur licht en geluid

Totaal huurinkomsten

Inkomsten uit horeca activiteiten

Bijdrage gemeente Huls vd WfJK
Addendum structure®l

Totaal Exploitatie Inkomsten

Uitgaven
Kosten pand
Huurprijs o.b.v. overeenkomst
Energie
Ondorhoud
Schoonmaakkosten
Kiein fnventarjs en onderhoud

Belasting.
Vsrzekaringen
Bevelllgfng
Overige huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Doorbelasting Welzijn opdracht

Personeel beheer
Beheer

(nrat Humanftas
Kosten vrijwtlltgors

Kosten Horeca
Inkoop horeca

Totaal Exploitatie uitgaven

Exploïtatif resultaat

236.480
25.365

450

262.294

33.027

107.933
143.580

205. 549
61.839

8.631
13.255
7. 158

226
8,714
8.756
2.858

-15.800

301.186

135.921
45.045

4.730

294.WO
16,000
2.000

312.000

100-000

105.000
140.000

245.000

esr.ooo

205.000
©1.000
16.000
9,000

12.000
7.000

500
8.000

16.000
1,000

335.500

115.000
60.000

7.000

werkelijk
2019

 

286.989
15.792

1.713

304.494

94.749

105.393
139.702

245.095

644.338

200.340
60.262
15.378
8.617

11.723
6.152

253
8.982

18.551
471
»

330.729

131.257
38.239
6.941
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2-WetziJn

Inkomsten
Gemeente Welzijnsopdracht
Prevenüeve dagbesteding
Gemwntefekaal budget

Overige Inkomsten
Opbrengsten act'ivitelten
Inkomsten derdengetden
Over^e baten.

Totaal Welzijn inkomsten

Uitgaven
Peraoneefskosten
Jongerenwerker
Sociaa» makelaar

Overige kosten welzyn
Lasten activiteiten

Activiteiten derdengetden
Lokaal Budget kosten
Prev. dagbesteding personele kosten
Prev. dagbest. materieële kosten

Overige personeelskosten
Inzet Humanitas

Ondersteyning

Totaal Welzijn uitgaven
Welzijn resultaat

3-Algemene organisatiekosten
Computerkosten.
Telefoonkosten.
Portokosten
Drukwerk.

Reisenverülijfkosten
Kantporbenodigdheden,
Overige algemene kosten.
Doorbelastlng welzijn opdrecht

Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
Resultaat

2020

 

231.232
47.545

5. 349

284.125

7.061
51.369
9.540

67.&71

352.096

57.000
109.000

86.000

14.784
39.316
6.784

30.500
19.078

110.46

34.000
50.000

84.00

360.461
.8.365

4.265
343
26

2.204
10

583
26.381
-1.700

32. 112

898.931
894.460

4-471

2020

 

228.000
48.000
9.000

285.000

6.000
6.000
7.000

19.000

304.000

88.000
121.000

208.000

10.000
4.000

14.000

57.000
44.000

1 1.000

324.000

-20.000

5.000
500
500

2.000
900

1.000
17.500

.

27.000

961.000
901.500

59. 509

2019

 

224.949
46.229

271.178

5. 816
4.455
6.958

17.2

288.407

81.000
93.000

174.000

10.487
3.826

1 .313

70.000

70.000

258.313

30.094

4.958
346
599

2.056
35

776
22.826

31.596

932.745
829.192
103.553
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