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1 Verslag Raad van Toezicht
BtJSttehttng Vilis Welzijn (hierna: Vitls) Iseen Raad van Toezicht ingestetd. De Raad vanToezicht (hierna:
raad) heeft ondermeer 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
raadter zjjöe.

De basis van het toezicht is vastgelegd in onder andere «eStatuten van de Stichting, ctevastgestelde
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.Bestuurentoeza'chthoudBrehanterenwaardenennormendiepassenbijde maatschappeUjke
opdracht

2. Bestuurentoezichthouderszijnverantwoordenjkvoor(hetinachtnemenvan)degovemancebinnende
organisatte

3. Bestuurentoezlchmouderszijnaanspreekbaarenleggenactiefverantwoordingaf
4. DesodaalwerkorganisatieinvesteertindeomgangendialoogmetInterneenexterne
belanghebbenden

5.
6.

Bestuuren toeachthouderszijngeschiktvoorhuntaak
Hetbestuuris verantwoordelajKvoorde algemenegangvanzakenen daconttnuïteit vande

sociaahwerkorganEsatIe

7. Detoezichthouder houdt toezicht vanuitdemaatechappelljke doelstelling enverantwoordelijl<heM van
de sociaalwerkorganisatie.

Indecodeajn dezezeven principes meer indetail uilgewerict Deze principes staan direct (ofindirect)
periodiek opdeagendavande raad. De raadwerktWerbIJfnbaste volgens het'pastoeofleg uit principe'.
Dezecode biedtVlfisende raad in het bijzonder, de bastevoor hetgoede gesprek onderling, metde
directeur-bestuurder. andere werknemers en vrijwilligere, samenwerkingspartners, klanten, ambtenaren en
qndere belanghebbenden.

Deraadaarzelt nistom daarbovenop waarrelevent hetgoede(de code, expertise en hetprogramma Goed
Toezicht)vandeNederiandseVerentgingvoorToezichthoudersindeZorg(hierna:NVTZ)te benutten.
De raad rapporteert jaarlijks schriftelijk zijn bevindingen in hetjaarverslag. Met deze rapportage wil de raad
inzichtgeven inzijnwerkzaamheden &ntevens legtderaacthiermee verantwoording afover het
uitgeoefende toezicht. Hieronder worden de bevindingen van de raad weergegeven over hetjaar 2020.
Wiezitten er in de Raad van Toelicht?
De raad heeft fn 2020 bestaan uit öe volgende 5 personen;
Naam
Functie
Benoemd tot
M. R. van Baaien

Voorzitter

27 september2024

Leeftijd*
50

M. Elema

Vicevoorzitter

27 september2024

66

Man

B.F. Assies

Algemeen lid

31 december 2021

70

Man

C. van Dalen

Algemeen lid

01 maart 2026

66

Man

K. Bouchtaoui

Algemeen lid

01 maart 2026

45

Vrouw

Man / vrouw
Vrouw

Peildatum:31 decQmber2020

.
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D®secretariële ondersteuning van de raad

Vfflsvaraoigt adequate secretariële ondefsteuning vande raad. Desecretaris vanderaadzo^. tn
afstemming metdevwtótterendediredeur-beshiurder, voorhettijdtg opsteUenvandaagendavan
vergaderingen endat<tebijbehorende vergaderstukken tijdig beschikbaar zijn. Desecretaris notuleert de

Devergaderingen en andere (online) bUeenkomsten / evenementen

Deraadhteklzevenregulierevergaderingen. Daarnaastwarenerapartgssprekken met hetMT,deOR
ende VrijwilBgereraad, In het bgzondere (Covid) jaar hebben helaas maar enkete op tocatie kunnen
ptaatsvinden. 'De meeste waren ontine. Door Covid-19 heeft hetjaarlijks werkbezoek naar Vitis locaties
niet Kunnen plaats vinden. Wel ajn leden van de raad een aantal maal 'aangesdioven' bij doorWis
georganiseerde oriinei evenementen.

Ook alwordt het samenzijn op locatie gemist, naenige oefening IsIedereen 'gewend' geraakt aan de
nieuwewerkwfze. Datookdezeonline bijeenkomsten bijzonderenwaardevolrijn, bevestigt voorderaad
maarweerhoecreatiefen inventiefde medewerkereenvrijwilligersvan Vittezijn.

In hetnajaar hebben de teden van deraad toen 'de maatregelen' dattoestonden, elkaar op voMoende
afetand tijdens een informele bijeenKomst ontmoet. Zo'n informele ontmoeting draagt eraan bij om de
diversttett die inde raad aanwezig is te benutten bij de uitoefening vanhaarrol.
De comntfwlfl» van de raad

Ds raad heeft in 2019 twee commissies benoemd, tw. de remuneratlBCommissie ende aud oommi$ste.

tn ditverstagiaar2i|n voor belde commissies reglementen vastgesteki.
RemuMFaSecwnmissie

Deremunerafecommtssieisingesteldtenbehoevevanhetvenultenvandewerkgevererol. Deraad
vervult dewerkgeversrol bij benoeming ofontslag, bijde beoordeling en bij devaststelKng van het salaris
van de directeur-bestuurder.

Deremunerafiewntmissiewasin2020alsvolgtsamengestetó;
. Matthé Bema, vooiïitter

-MarritvanBaatenJid

Deremunerefiecommissieheeftin2020eenmaalvergaderd.Indezevergadering,diegehoudenwentop
27 mei, b hetjaarlijkse remunerettesesprek met de directeur- bestuurder mw. Liesbeth Koomneef,

gevoerd. Deremuneraitieoommissie heeftals oordeel uitgesproken datdeRaadde rot diemevrouw

Köomneefvervult als bestuunJerzeerwaardeert.MsvrouwKoomneefbtaekzeersnel ingewerkten heeft
inmiddels ew aantal Ibetengwekkende zaken opgepakt. Ditowdeel is doordevoltatlige raed vwvolgens
bekrachtigd.
/wdfteommissfe

De audlteommissieadviseertde raadomtrentzijntaak,ten aanzienvan debegroting,dejaarrekeningen

hetfinandëlebeheer(waaronderdebenoemingvandeexterneaccountant).
De auditoommtssie was in 2020 als volgt samengesteld;
. MatthéEtena. voorzitter
'Cor van Daten, lid

De auditcommissle heeft in 2020 tweemaal veiïiaderd. t.w>op 10 maart en 1 juli. Dedlrecteur-bestuurdsr
endecontroller waren beidekeren bij de vergaderingaanwezig,

JaarrQkening2020

trl_de_VBr9aderIng va"10maartislnaa"w®zt9heidvandeexterne accountant deJaarrekening besproken.

ve'?Lfei1dezever9aderinsen aandachlbesteedaanhetverbeterenvanplanning-encon^r^c'tus^mter
m-eerloor_het-o_pstelle" van. flnanciët® a9e"da het structureren van 'het begrotingsproces. 'doit'zjjn
een

e"

1 van de Coronacriste besproken en iseenbegin gemaakt met hetactualiseren van hei'

t.b.t. reservesenvoorzieningen.

Zetfevaluatte van de Raad van Toezicht

Na.?8!aarlfjksezetfevaluatieyanderaad(buitenaanwezigheidvandedirecteur-beslyurder) indecember

2019stondvoornowmbsr2020eenexternbegeleidezelfevaluatiegepland."De»Mifevaiuatl'e'is'doo^'e
raadaunh®tseptember 20r9vuldl? wofüereidenfevoorhetbegelefden vandezeevaluatreTseCTiexteme

bl9JÏd8T^NVT29_evraa8d-

val1we9e

hef belan9

van

deze evaluatie

en~2ijndoorontwEkk8ifng"vhdÏd8

' h®Abeïan9rijkomditnteto""nete<toenentedeze'vooruifgeschoven naarhetvoorjaarvan20^1Jn'de"

hoop dat dan weer een fysieke bijeenkomst mogelijk (s.

"

--. --, -»-"

Ontwikkeling en opleiding van deraad

!"J2020J1ebbe"_v®r$ch'"ende !eden de raad sernvesteertf fn kennis, e?» persoonlijke onhrókkeling. Twee
I.Ïnhebbensamenmetde directeur-bestuuróer bUvoortïeeid ïn maart deetgenomenaan'eenken'nTs-e'n1'
van

netwerkbiJeenkomstWetztjn vandeNVTZ.Deopgedane kennistijdens ende s

tilde"s_ennade2e (enandere)biJeentomsten hebbenbijgedragen aanon29~d^orontwrikkelïng'^°^lraad
endeinteractiemetdedirecteurbestuurder. DEtaBesInhetperepectlefvande^ven'teidend^ i

goedbestuurentoeidchtuitdeGovernancecode.

A^esproken wasorn'" 202°°Prtteuw®e"bijeenkomst tebeleggen metderaden vantoezichtvan
vergeiijkbareorganisattes inhetnetwerkvanVitisWelzijn. Inhet'veriedenisgebtekendatveel'

gemeenschappelijk leerpunten benutkunnenworden.VanwegeCoviden
1 ook deze bijeenkomst vooruitgeschoven naar2021.

Tfjde"sde 2elfev@tuatie zalde ontwilttoteehoefte van (deledenvan) deraadaandeordekomen. De
meegenomen in 2021.

D&bevindingen van de raad

MeLÏÏIL ILIWartaal'-en.andereraPlxïrta9es °"ti^ensRvT-wrsaderingen engesprekken metMT.OR
«e ontwikkelingen @n de gang van'zakengedurende 'het'
e^nyn jwiilfgersraad ts de raad geïnformeerd
over

Lde2!!!adÏngen^a", deraadlnnatuul1^aandeorde9eweefitdebegroting,dejaarrekening,het

JS!retag.'-deonfeM k<<e'in8e"fn Hoek Holland in hetWostfanden^tM^are'np'tanrD 'e^ad'heeft
dit.plan-iihet_voorfaargoe(j9ekeurd nazichervantehebbenvergewistdathetprooes'mS'd'e'
IIÏ.?^lensGhapsor98nen ®"anderebelan9hebbenden omtekomentotdatplan'zo'igwFdÏg wgs
van

en

Nade9rote stappendieWQSoncl®rteidtn9vanhaar"te"w®diFecteur-bestuuróerin20191

OÏ!!ke"^ró"Y!tfs1'n^d0^
OÏÏikke?lvande maatechapPIJenhaarbetenghebbencfen daarbinnenen'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 ^
o^tel?ji^lur:bestu?wkanbljd^

cte bestuurderóestuurder beschikbaar

SW!ze^, ofJe-bestouróeLdaarwelof?ew

directeu^bestuurder heeftEn2020hierregeimatig'gebruik vangemaakt"""" '^'"'un W9wwwl- 1

5'SSÏ,. CSdnSeSSSe "°anded'reMur-l"etuwlerï°ralrekt'veeta""*wmv8nïra°e"
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In2020heeftderaadgoedkeuringverleendaanhetMBerjarenplan. debegroüTOendejaarrekening. Inhet
kadervanztjngoedkeuringstaak bijhetvastetetlen vandeJaarrekeningheeftd@audtteommissie gesproken
metdecontrolerendaccountant,zoalshierboventoegelicht.

Formeel stelt deraadhierbij danookdatde raadzijn goedkeuring verleent aandejaarrekening 2020ven

VrósWelzijn,methetbalanstotaalper31december2020van 1.291.661enresultaatvanopdestaatvan
baten en lasten van 167. 428.

MaatschappelijkedoelstellingvanVitte

Binnenderaadishetafgelopenjaarwederomveelaandachtgeschonkenaandemaatschappelijke

raad stil
doelst'BtiingvanVitteende wijze'waarop daaraan dooryi Us mvutling wonlt gegeven. Hlerbtj
steat^dB
biideietaievan Vito's met haar belangrijkste belanghebbenden, de gebruikers de dienste" yt fls.
var>

w"

haarvrijwilligereenmedewerkers, de'gemeenten WesüandenRotterdam(voor HoekvanHoHand)enhaar

ketenpartners. IndegespreMten van deraadkomen deeerdergenoemde zeven tekiende principes danook
regelmatigdirertofindirectaandeorde.
Onderd» Indrukvan Vltls

Afelutend kan gezegd worden dat de raad zeer onder de indruk tevan Vitas, haar medewerkere en

wi^lRgers. De'raad'spreekt graag zijn waardering uit over de WIJ-BBwaarop Vitte het a^iehye n Jaar h8t^rede
8<»lawnadivtteiten opwer'creatieve wijzetotuitvoeFinghebben9®bracht.JuistookinditCoytó-Jaarbeeft
Viüseensubstantiële bijdrage geleverd aan hetbehouden vantteleefbaarheid vanhetverzorgingsgebied
van Vitis. het Westland en Hoek van Hollend.

AMusopgemaaktte Monster,24 maart2021.
Wis Welzijn.

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

Inhetbestuureverslaggeeftdedirecteur.bestuuMlervan vrtlsWelzijneentoelichtingopde
ontwikkelingen en resultaten uit 2020.

MsorganisalSediemfddenlndesamenjevlngstaat.zijnmaatschappel(?keontwikkelingen

onvermtjdelük van Invloed op hetwerkvan VitisWeteljn. Daarkomt in2020decomtigpandemfe
bovenop. DeImpact van de maatschappelijke ontwikkelingen en corona heeftte maken'metde'

gerealiseerdeprestattes,maarookmetonzeflnanclëfemiddelen.

Vanuitde» verschillende perspectieven was2020 eenjaar met twee gezichten. Wehebben door

coronaveeldienstveriening aangepast,minimaal kunnen uftvoeren oftiJdeNjkmoetenstopxetten
énwehebben taifoze mooie projecten enactlviteiton vooronzeInwoners gerealiseert. Dewto"
corona actiesen delanceringvan hetproject VrijwilligTraineeshtp 2.0,eendoorons ontwikkeld
concept m. b.t. Maatschappelijke Diensttijd, ^n daarvan goede voorbeetden.
Algemene Informatie

VitEsWelzijn zetzteh in voor een vltate samenteving in Westland en Hoek van Holtand.

Wisondersteunt kwetsbareburgere,stimuleert mensenomteparticiperen, anderenteontmoeten, omte

den naarelkaaren verbindt mensen en organisaties met elkaar.

Dedienstwrientng bestaatuitmformatie enadvies, weizijnsdiensten doorvrijwilUgere,

vrfjefljdsa^vitelten fndewijkeentra.uiteenlopendevoorzieningenvoorvrijwilftgers.'mantelzofgere,
^?^?Ï??Tlifke_ste. ?_Tvraaera en-""biedersenondersteunende activiteiten vooroiganlsa^es"
Yïti^WotóJn is^eenstichting enwerktmeteeneenhoofdigbestuur, dedirecteuróestuuTde't

De, Raa(f_^nToezlcht. hovdttoezichl°Pded"1BCteur-bestuurderenoptfealgemenegangvanzakenEn

Vitls Welzijn enstaatde directeur-bestuurder met raadterzijde.

iï? .Man&gementTeam (MT} bssteat uit4 leder>waaronderdedirecteur-bestuureler. Verderbeslaathef
MTuitYvonne SchoNes,AnnemiekeJansen©nYvonnevanVliet Demanagers zur

hetaansturen van de verschillende afdetingen binnen Vitis.

Destichting heefteenVrlNBigereraad en een i

gewerd.

Beide raden worden betrokken

het'gevoeróleli 'e'^
Deorganrsatiebestaatuitongeveer(waatfhonderdvrijwilligers en69{aantal31-ró)medewerkers l
bij en

hebben adviesrecht op

He),waarvan dedriemanagers endedirecteur-bestuurder.
VttaHteltals uitwerkingvan onzemissla

HÏSaÏtaÏl^dÏÏ^200^^^^^
vitis ondersteunt
be!a"grijke.bÏdGnd6factor-.

ene'ilteüeze1fenerglek TOeten^'

motlvafe

de

(stellen

Plekkree9inon2estrate8feénuitvoering,iseen

burgers
van

en

doelen

draagt biraanvÏta1eÏfc'v1teifte

zKj°ate;

inje'tevenen moeitedoen"om5ezetel

"i"

Eom metdedagelijkseupsendownsomte i

TLT
Ok. m^de.on^elÏLT-(het_werken

^

vit!s. $ta.at vltaliteit centraal:dltvra7enwe

elkaar:wijgelovendatvitalemedewerteraweertïaarder. flexibeterenproductreverzij^'1

^Tl
iÏnÏtSr Ï^^^^^^
ïïeJre"J"l^meMe^dracht^nve^^.

van én aan

hun te((en 90ec'u» te

nge/van9eme@ntealsoPdra^^
Maa''we,wilteno°'<datmedewerkersenvrijwilligersautonomiehebbenensteedszBffnad^ke^'TO'r""

watermisschienslimmeren efficiënterkan.

iïls ee""u!tdage"d-procesmaarwegeloven dat Sezamenlljke ontwikkeling op dit vlak uiteindelijR een»
blteredlenstvertenJn8aanon^. inwonereoPtewrt>Daaromishetessenti^

^cessenenproceduresopordehoudenenwedaardagelijksdooreeniectedndeorganisatiescherpop
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Bijzondereontwikkelingen In 2020

Vanafmaart2020stonddewerekl,demaatschappijenookVitisworeenzeergrootdeelInhettekenvan
corona.Wemoesten leren omgaan met degevolgen van hetvirus. Invulling gevenaandeopgetegdo

maatregelen, het(bijnavolhsdlg)thulswerRen inrichtenendedlenstveriening steedsopnieuwaanpassen.
Inverband hiermee hebbenwgvooraorgsmaatregefen en regels geïmplementeerd op basisvando
aanbevelingenvanoffidëlegezondheidsinstanfes.zoalsdeRIVM.Opdezewijzestrevenweernaarom
ctegezondheidsrisico's voor onze werknemers. vrijwilligers, deelnemers en partners te mlnlmalteeren.

Een goede samenwerking met gemeente Westiand en gemeente Rotterdam was nog rooit zobelangrijk
en er heeft zeer regelmaBQ afetemming plaatsgevonden, zowel met ambtenaren, de coronateams van de
gemeentesenvoorWestlandookmetdeweUwuder.
Videheeftvandegemeente Westlandde ruimte gekregen deIngezettekoers, deaanpassnngen ende
aangepaste dienstverlening uitte voeren binnen degestekle (financiéle) kadeTS. ©emeenteRottardam
bepaalde de Roers a.d.h.v. een routekaart voor alle welzfjnsorganisaties. Welrijn op deHoek heeftde
actiesenafsprakenuitdezeroutekaartsteedsdoorgevoerd.
Een groot aantal vrijwilligers is voor énooktijdens corona actiefen betrokken geweest. Steals inoverteg
metde vrijwilligers overwatrij voorzichzelfen de eipengezondhetöbelangrijk vonden en ofdo
werkzaamhedenaldannietaangepastuitgevoardkondenworden.OttgeldtookvoordePlusbussen,orera
grootste vrijwilligersdienst. Steeds isergekeken waterWnnende maatregelen mogelijk wasen iser
geredena.d.h.v. eenaangepastdienstschema.
Naasthet contect mst hun contactpersoon binnen Vitte, hebben we de vrijwilligere steeds gewaardeerd

dooro.a. een speciaal puzzelboekje. eenkaartje, nieuwsbrieven en een vrtjwitligerscadeautje aanhet
eindevan hetjaar.Wehebben een bedrag geserveerd om de vrfjwinigere In2021 extratewaarderen.
hopelijkmetfysiekebijeenkomsten.

Opvallend was het lage zfektevaizutm in 2020, te weten 3, 97%. Er is. t.o. v. andere jaren. meer (466 uur
meerdan In2019) gebruik gemaaktvan hetkopen vanextraveriofuren viadezogeheten IKBregeling. Wij
gaanervanult datdecoronacrfeis en hetvetethuiswerken hieraanten grorxlsiag ligt
Viüskanopenstaandevacaturesgoedinvutten,opdewcsturesinhetJongerenwerkna.DHheeft
grotendeelste makenmetdewe»kti|denvandezemedewerkers.
Voordeoverigevacatures valt het opdaterveel kandMaten uit anderesectoren sollltdteren. Zteh
maatschappelijkkunneninzettenendetalrijke,bredemogeBjkhedenb§Vftiswofdenals reden
opgegeven. Erhebben 6 medeweriters afscheidvan tte organisatie gerwmen. Bij 1 medewerker betrof dit
hetntslvertengen vandearbeidsovereenkomst 1 medewerker heeftdepenstoengerechügde leeftijd
bereikten4 medewerkerszijn eenandereuitdagingaangegaanbij een andereorganisatie.
In 2020 ia het aantal extern ingelaende uren gemlntmallseerd en een aantal vacatures zijn tijdelijk niet

Ingevuld.Doorcoronawasditvoordezeperiodemogelijk. Bnct2020wasdebezetüngweeroppeil,
Erheafl een relatief hoge cao loonsverhoging plaatsgevonden per01 Juli2020. (n de begroting 20%) werd
hter rekeningmee gehouden.
Metde gemeente zijn we steeds in gesprek over realistische prijsjndexaUes en dit is voor 2020 en voor
2021 toegepast.

Onzefocus opvttaliteit van medewsrkers pastook goed bij onze ambitie om medewerkers te binden en
boeien.Vanuitonzemissie vindenwehet belangrijkdatmensenzichbetrokken voetenin hunwerken
bindingvoelen metde organisatie.

Erzijnmeerdereredenendatwehieropinzetten,nietindelaatsteplaatsdepositievemeerwaardedtewe
daarmee voor onze opdracht hebben @nwij geloven dat viteliteit ook voor ons HR-beteid alteen maar
betangrilterwordt.

Jaarrekenfng2020

in2020hebbenweeen bedragvanZonMwtoegekendgekregenomvoor2 Jaarhetproject
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. Zemaatschappelijk te betrekken en te moth/eren om vri|wlligerswerl( tedoen. Daarnaast
worden de trainees gesttmuteerd om zichzelftijdens het Traineeship te on&M'hkelen en worden
maatschappelijke organisaties geschoold om Jongerenproof te worden.
OeopzetVT 1.0 (september2018totseptember2020)was,als ingezetteproeftuin,een succes.
VT 1.0 is sinds september 2018 zichtbaar ontwikkeld en geprofessionalEseerd. bevatwerkende factoren
enis klaafwordoorontwlkkslingWewHlende resultaten ^töifborgenen verderverspreiden.Altereden
voor een vofgende subsidieaanvraag met een tweeledig doel: doorontwikkeling van de metho<fiek en het
uitrollen van het project naar andere gebieden. Ditwordt genoemd: Vrijwillig TraEneeship 2.0 (VT 2.0).
Onzekernwaarden

Dekernwaarden van Vrtis Welzijn geven uiting aan onze missie om samen fe weriwn aaneen ^tale
samenteving. Dewaarden - betrouwbaar. optimistisch en positief, dichtbij en betrokken- fungeren als

kompasvooratonshandelen.Wegaanvoorpositieveresultaten:tevredenmedewerkers,vrijwilligersen
inwoners. Onze thema's z^n hterbij zelfredzaamheid, eenzaamheid en meedoen. Hétgemeenschappslijke
doel is om succesvol te ajn door samenwsrking.

In 2020hebbenwe hetmeerjarenplan2021-2024beschrevenen vastgesteld. Hierdoorwerkenwevanuit
een langetermijnvlsie en streven we naarcontinue verbetering van onze prestaties.
Deontwikkelingenbinnenonzeafdelingen
Welke ontwikkelingen speetden er in de afdelingen zoals Welzijnsadvies & Ondersteuning, (Financiële)
Welzijnsdiensten en Buurtwerk? Wezetten de highlights op een rij.
Welziinsadvies & Ondersteuning

Indeweekvan de mantelzorghebbenallegeregistreerdemantelzorgeFseen Westiandpas
ontvangenmetdaaropeente verzilveren attentieals blijft vanwaardering.
In 2020 heeft Vitis twee keer een oniine webinar gegeven aan werkgevers van organisafies/
bedrijven over het onderwerp werk&mantetzorg.

V6stëheeftIn2020.evenatein2019, voorhetproject'Eéntegen eenzaamheid'detrainingen/
workshopsvoor professionalsen vrijwilligersverzond. Dez®training/workshopis verderontwtkkeldIn
2020 en In totaal aan 100 wijw1üi9si^/ (semi) professionals gegeven (van assistenten tof kappers).

Vitisheefteen 'uitöeelkaart*onhvlkketctdiedoorde signaleerdereurtgedeeldkanwordenaan 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.

Hetproject"SterkeBasisin de wijk"isin 2020verdervoortgezet. Inde pilothebbener44
huishoudelijkmedewerfeers<(eworkshopvroegsignaleringgevolgd. Deworttshopisdoordecteeinemere
als positiefen leerzaamervaren. Deeffecten hiervanwordennog naderbekekenen in heteerste
kwartaal^n 2021 zal hetproject afgerondworden,
Hetonderwerpvroegsignalereniseen item watbij verschlBsndeprojectgroepen aandachtheeft.
Vanuit\fltis hebbenwe in2020 samen mstde gemeente gekekenop welkewijzeverschillendeprojecten
met elkaar kunnen worden verbonden, vanuit de visie "versterken door verbinden'.

In het kadervande opdrachtpreventievecursussen& lotgenotencontact(C&L)heeftVitisvanuit
haar coördinerenderol 'Integrateprogrammering'do samenwerkingmet JGZ,GGZen de bibliotheek
verderverstevigd. Structureel wordtdezesamenwerkinggezochten hetaanbodop elkaarafgestemd.
Hetaanbodvan decursussenen lotgenotencontactwordtvoortdurendafgestemdopde behoefteen
regionale/maatschappettjkeontwikkelingen.In2020hebbenweons aanbodverderui^ebreidmeteen
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).

Jaarfelssnhïg 2020

Demeestecursussen,bijeenkomsten(metbijvoorbeeld lotgenoten, mantetzorgers.vrijwilligers)zijn
in 2020ookomgaïat naareen ontineversie^wiant.

Tijdens de roronaperiode inmaart 2020Isde nieuwe dtenst belmaa^es ontetaan.
Tijdens een tockdown of Deperkte contactmogelijkheden is tetefonisch. digitaal contect een manier van
contact watwel mogelijk is. Bij Inwonere die^ch bijvoorbeeld alleen voeten, zich kwetsbaar voeten énof
zoiyen hebben, ken een belmaaqe het verschil maken. Het biedt hen een mogeigkheld tot geregeld
contact,hunverhaalenzottenkwijtkunnenénookeenstukontspanning.In20202i]n52Inwonareaan
eenvrijwllUgergekoppeld.

Daarnaasthebbenweook (tijdelijk) dedienstbeteupport opgezet. Dit(seenvorm waarbijwevanuit
Vitisproacfief met (kwetsbare) Inwoners hebbengebeM omte vragen hoe hetmethen gaatIndeze
periode.

in maart2020 hebbenwe vanuit de gemeente een lijst gekregen met inwoners van 75jaar. Esngroot
aantal vrijwilligers hebben Intotaal contact gehaömet 233 75-jarigen.

Tevens hebbenalleWelajnsadviseure indezeperiode hun eigen bestand dooipetopsn envandaaruitdjn
zijook proacGef inwoners gaan bellen.

Daarnaast aajnwe gestart met alle mantebsorgere vanuit ons bestand te belten. DBisdooreen aantal

collega'sen ookweerdooreengrootaantalvrgwiB^ersopgepakt(ondersteund doorprofeaslonate). In
totaal iser met 973 mantetzoigere contact gevwestvanuft dezeactie. Vande 973 gebelde manteteorgere

gavener63mantelzoigers aanbehoeftetehebbenaanextraondereteunFng vanuitVitis.
fFinanciëtelWelzijnsdiensten

DedienstVnjwillisa Wooncoaches heefteen süuctureel karaktergekregen. NaastdeacUviteiten
omschreveninhetplanteeresnVQraoekgedaandoordegemeentevooractievebegeleidingvan 6
bewonersvan een complexmet ftexwoningen.

Eerder heeftgemeente afdeling SHVb^eenRomsten geonganiseerct voor inwonerswelkeaan het

traject Schuldhulpverlening (SHV)deslnemen. IndezebijeenkCTnsten werdendoordeconsulenten van
SHVde documenten venaametó. tn Q4 ts het proces hémen en iser vanuB de Formulierenbrigade

ondersteuningvoorhetverzamelenvandedocumentent.b.v. eenSHVtraject.
Vanuit SHV Iser animo voor d®training 'admhistraUe op orde' en worden Inwoners actief
aangemeklom deel te nemen.

Totenmet2019zijner mUdelenbeschikbaargweestvanuitgemeanteWestlandworeen
IwartiennakervoorhetnetwerkMoedigeDialoogWesfland.VanafJanuari2020isdezerolvoor50%
betegd bij Vitte (ca 4 tot 8 uur perweek). D'tverse acties zijnopgepakt om de armoede InWestland tegen
te gaan/te voorkomen.

DQcoönjiinatorheeftalspltot eind2020 een onlin®spreekuurvoorinwonersmetwoonvragen
georganiseerd.

Eris bijdeThuisadministratie met succesgeworven opArabischesprekende vriNBiflere,
Detraining'administrafieoporde'Iseind2020onlinsaangeboden.
DedigitaleFormulierenbrigadetein2020ontsteantgdensde tockdownenfebijverscherpte
maatregelenentockdownacUef.

DeBuurtbemiddeUngsgesprekkenzijnomgezetnaartetefonisc^ecoachgesprekkenen
roomoverteggen. metnametijdenadetodtdownen verecherptemaatregelen.
Eris acGef(r^ezet bij deVrijwillige Wooncoach om de Inwonersook telefonisch endigitaalte
ondersteunen.

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

Deveriengtngsaanvragen voordeVoedseliïank konden nietop hetBuurt Informatiepunt
plaatsenden. De vsrtenglngsn zijn tijdens cte lockdown (tigitaal qigepakt

Voorhettweedejaaris de rotvanvoorzitter van de 'LokaleAlliantie Financieel VeiligOuderWorden'
opgepakt door ViUs,
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Buyrtwerk Wi'kcentra VI on ©renwerken De Vereeni in

-TrekkerProJect9roePeenzamejongeren.DeprojectgroepisonderöeelvanhetprojectEén l

Eenzaamheid,
.

Insamenwerking metdegemeente eenwelkomstpakket ontwikkeMvoornieuwsinwonersvan'sGravenzande(pllotkem) metalsdoelomnieuweinwonerseenwarmwelkomteoewnfnW@$Üsnd.
Devfljkcentrazijn in2020wegens Corona helgrootste gedeelte vanhetjaargesloten geweest. Als

attematiefiseenonune Hufe
aanbodontwikkeld zoalshetdigtealaanbieden vanbewegmgste^'
Intentieverttlaring

van

de Buurt

Honsetersdijk ontiertekend. Architectensetecti8-etï eerste

overleggen hebben?nhetnajaarvan2020plaatsgevonden.

bouw

-?£fLe^?e^m tn.dew^ken;. tnaltekernenzijndiverse actiwteEten aeorganiseerd bij
^l?^{'??s^hy. B!firl/.woonblokkerl W8arveel(oudere) mensen doorüaronaaanhuisgekluisterd waren.
BezoeRopdestoep, beweeg-en muzfekacUviteiten, bioBmenacties Btc.

1 informele verbindingen: Erzijn kteinschaÏEge'vertóndingen gemaakt zoals kinderer»
1 dezehebben bezorgd bjjeenouder iemand in dewijk. Eenwensboom
l eenverzorgingstehuis waarmensen hunwensen in konden hangen. Olieboltenactles (ndwerse'ketnen.

!."»^e^?L"? (ïlet_<Ïe^jfB'ue1° 8®." ker8tPakkctten actieuitgevoerd. Jongworóudln'Naatdwijk'
waarbijJongeren waar hetJongerenwerk contact mee l

indewijk.Ookajnervetemensendteietsvooreenanderhebbengedaanzoalshetdoen'van'
boodschaooen,

WestiandOntmoet 4eeditie met tfe nieuwe opdracht om laarrond WestlandOntmoet onder de
aandachttebreidenenactiviteiten vanuitorganEsatiesen Inwonerste sBmuiercn,,
^RatfonnWesttandvoorElkaar uitgebreid met Coronahulp pagma en Ups i
vrijwritlgerswerk.

VnfivilligTrafrieeship2.0 (Subsklie vanuitZonMw).
^Cursusaanbod Vrijwillige Inzet uitgebreid met WBbinare en i
vrijwjlligersmarkt.

Digitaalopleiden van vrijwillige coaches.

Westlands Hart:Afetemmmg metgemeente overeennieuweVOITOdtecoronaproof is.
Doinggoodchallengevoorcoronaproofinformele hulp.

UitblinkerWestland:Aanmeldenvanjongerenencommunicatieuitingenterpromotie.
?"l"1e?ctivlïeit?n. !?ngerenwerk: DooralÏe c<liunamaatregelen endebeperidngenishet

Jongerenwerkgedeeltelijkverplaatstvandecontactenopstraat(offtfne)
.

enwhateAPP(o"<lne}om'"9esprektebl^enmetdedoelgroep.Naastinformatie&acivies^iao^inzet

i wordteenprogramma aanfiebodenwaarin'interactievegames,educatieve-&ihformatïe^e

actfviteiSenentivegesprekken met netwerkpartners plaatsvinden.

DeVereen^lng Iswegens Corona hetgrootete gedeelte vanhetJaargestoten geweest Indeze

periodezilneronli"8co"tacto"m®1<ie®t"®mereenvrijwilligersingezetDaamBastisereenaantalkeer

eenpresé!ltie gebracht bijdedeelnemers- Ind&periadewaarinopeningwetmogelijk was7

i voorcfewoonzorgcentraCareynenPietervanForeestAlsalternatieve l

zijnonderanderedewi|kcentra vanVltisingezet.

^Omdatdewljkcenbra Indecembergesiotsnwaren,konerditjaarinhetwijkcentrum deHunsel&er

eenhsus Smterklaashuis worden ingericht. Vanafbuiten konden <tekinderen en l
Honsetersdijk genieten en zwaaien naarSinterklaas,

D vol nde Mteitenzin binnenVitlsTl DELIJK to t:
Uitstel project FitCsmp 2020wegens Corona.
Kidsen Koffie halfmaart gestopt wegens Corona,

. Deinzetjonserenbus vowbereikdoe'9roeP"9tstili.v. m.decoronamaatregeten omdatderuimtete
1 isom aan de 1.5 meterafetand onderling te kunnen voldoen.

Devol end activltel n zi'n binnenVitis sto

Oudersvoorouders(tebeperktaantalaanmeldingenvoordetrainingen).
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Hoekvan Holland: Weteljn op de Hoek

Hoek van Holland heeft deWelzijnsopdradit in 2020 kunnen uitvoeren en met de behaakie resultaten de
gestelde KPI'svan gemeente Rotterdam gere8K$e«nd.
Vitis heeftstructureel bestuurlijk overleg met Humanltös en de coördinator van Hoek van Holland heeft
structureel strgtegisch overteg metde gemeente Rottenjlam.

Humanitas isde samenwerklnflspartner vanVitisvoor de uitwering vandeWelzijnsopdracht.
NaastdebehaaldeKP('$isookdoorWelzijnopdeHoekeenptenvanaanpakgemaaktvoordoinzetmet
de netwerkpartners om de Hoekse bevolking te bereiken en met eltoar te verbinden.
Een aantal mooie resultaten:

- ErzijnIntotaal&1275+eretelefonischofschrifteiykbenaderd.

. Erhebben2.245gesprekken plaatsgevonden. Veel Hoekenszen 75+gavenaanevereengoednetwerk
te beschikken.

- Erzgn27 hulpvragen ontvangen viahetbetteam netwerkpartners.
. Huis- aan huis tasjes actie met koekjes.

- Verepreidingvancommunicatie RIVMinanderetalenbi]tokateondernemers, netwerkpartners en
belteam

- Ophetgebiedvanarmoede isingezetopaanvragenlaptops. maalttjdworóening metdubbeleporties,
-Verstrekken van knutselptaten. insectenhotels en bouwpakketten aanminder bedeelde gezinnen.

- AanlegvandePowergarden. otoorcoronastopgezetmaarstartenopening vinden plaatsIn2021.
- Opveraoekvan MOhetorganiseren vaneenZomerptetn ophetBrinkpteln Inhet centrumwnHmkvan
Hotend. Ineen periode van 4 weken zijn er 96 acUvitetten georganiseerd voor Iedereen van O - 100jaar.
Activiteiten warengerichtop kunst, udtuur, inudek, knutselen, zetfstandighekls- enbewee&acthriteiten.
Belangrijk hierbij was hetstimuleren 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 2Ü20heeftgrote gevolgen op de wereUv^de economie.

De verwachtingen voor 2021 zijn uHeraard lastig te voorspellen. Het bewuste voorzichüge flnancl&le betekt
(lees: kostenbesparingen) zalwonten geconfinueerd totdat een beter beekl van detoekomst kanworden

geschetst. Hetisonmogelijk omdeverschillende scenario'stnkaartte(mengen. MsSsvolStt&arvanIsde
verwachteImpactvandeuiüïraak vanhetooronavirusopOWBactivfteitennognietduidelijk.
De financiëleresultaten

Door cte uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van Vitte gedurende

2020in belangrijke mate beïnvloed. Definanciëlegevolgen vande uiltoraakvan hetcoronavirus staein
beschreven in de toelfchting op de Staat van Baten en Lasten.

Reeds in 2019 zijn kostenbesparingen doorgevoerd, waarvan het effect nog In2019 <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
vacaturesindienmedavwrkersróteigenbewegingVltishebbenverlaten (anderewerkkring,penstoen.

etc.). Deeffecten htervan zt]nookIn2020zichtbaar. Hierdoorishetresultaat hogerdanwasbegroot.

Mede doordeingezette maatregelen in2019om kosten te besparen. Is2020 eenstabielfinancieeljaar
gewekt, ditondanks de extra kosten door corona en deveel lagere deelnemersbedragen, doordat veel
acttviteiten {al dan niet tgdelljk) zijn stopgezet

Debatenajn in2020 afgenomen metcirca 7%tot4.6 miljoen euro. Delasten djn In2020ooka^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 denverwacht. De belangri{k$te ooRiaken hiervan zijn de gedaaWepersoneelslasten en de hogere
subsidie baten, door het uitvoeren van een aantal incidentele projecten,

DefinanciëlepositievanVitteWelzijnblijftdaardooronverminderdpositief,
Daarentegen blijftViUs bijzondere aandachtschenken aanonzemedewerkers envrijwilligere en wordt er
geïnvesteerd in opleidingan en ICT, nodigworeengezonde bedri^svoBring.
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Risicobeheer

Omrisico'sop8maatte managen,brengenweactueterisioo'sInkaarten nemenwemaatregelenomer

tijdig eo adequaat opte reageren. Het beleid risIoobehBer dient nogverder uitgewerkt tewonien 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.
Investeringenen verwachtingenvoor2021

Debeschliddngen subsidie2021 vanzowelgemeente Westiandalsgemeente Rotterdam zijn)ndecember

2020ontvangen.Debedragenzijnconformsubsidieaanvragentoegekend.
In de begroting 2Ü21is rekening gehouden metexfrakosten t,b.v. opleidingen medewerkere enter
verstevigins van de PZ taken,

M.b.t. ICTworden investeringen gedaan. noodzakelijh; om ïsowel do systemen ste dahardware in teriehtert
voord®komende jaren. In2021 wordtuitgewerkt wat hiervoor nodigis. Om deze investeringen tekunnen

doenzalde bestemmtngsreservewordenaangesproken.

Hetvermogensbeleid zalverder worden uitgewerkt enwordenvastgesteld.
Desubsidieaanvraag 2022 dientvoor Westland voor 1 april 2021 te worden aangevraagd. Erkanuitstel
worden aangevraagd tot 1 jyni 2021. Eris nog geen besluitgenomen ofdit uitstel ookdaadweritelijk wordt
aangevraagd.

DeopdrachtWelzijnopdeHoekInHoekvanHolland loopttot31 december2021, meteenmogelijke
uittooptot 1 april2022.

In 2021 zal door Rotterdam een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven. Vttis zal in 2021 een besluit

nemenofhetinsdirifftopdezeaanbesteding.Deinkoopdocumenten(bestek.contracten)wordenInhet
voorjaar 2021 verwacht Indien besloten wordt een inschrijving te doen, zal er ook bestolen gaanworden
ofdit- netals bij de huiüigeopdracht- met samenwerkingspartner Humanttas zal zijn.
Deorganisatiedoelstellingen voor2021 zijn in hetMeerjarenplan (MJP)2021-2024 omschreven en richten
zicho.a. op de ontwikkeling van het concept Huizen van de Buurt, het vriJwBligersbeleid, verdere
proïesstonalisering en effldëntere bedrijfsvosring.
Staat van Baten en Lasten 2020

IndeJaarrekening is de Staat van Baten en Lastenopgenomen voor hettotale resultaat vandegemeente
Westland en Hoek van Hofland. Tevens is een versie van de Staat van Baten en Lasten opgenomen met

een splitsingvan de resultaten.

Hieruitblijktdat Hoek van HoKandeengeringpositiefresutoat behaaldheeft. Het resultaat van de
gemeente Westland, wordt natoevoeging aandebestemmingsresen/e en aande egalisafiereserve,
nihil.

Detoevoegingaandeegalisatiereserveisom tegenvallersin detoekomstopte l<unnenvangen.De
resen/e ontwikkeiing & inventaris Isbedoeld om ruimte te genereren voor organisatie- en

afttelingsontwikkeling (o.a. afdetingsopteidingen), verbeteren efficiëntieenwerkprocessen. optimafiBeren
gebruik van de automatisering & soflware en verbouwingen & inventaris.
Hetbedrag bestemmingsreserve Plusbus, vvordtgereserveerd voortijdigevenanging van oudere bussen.
wsdatda conUnuïte'rt kan worden gewaarborgd.

Dekostenvooroverheadvormen 24%vandetotale kosten en passendaarmeebinnendegemeentelijke
norm van 25%.

Het eigen vermogen van Vitis Wetójn blijft onderhettoegestane maximum.
De subsidie over 2020 dient nog definitief te worden vastgesteld.
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Totïlot

omschrev en:
vitis= vrijwilligere, medewerkers en samenvrerRingspartijep Inhunkracht zstten de burgerviteaf telaten
Bij dit alles

laat 'de stip op de horizon' zld^ het best als volgt

-

kort

-

zijn:(veer}krachttg, gemotiveerdenhetvermogenopeenpositievemanierhetlaveninterichten.
Aldusopgemaaktte Monster,24 maart2021.
VrtisWelzgn,

Uesbeth Koomneef,
Directeur - Bestuurder
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3. 1 Balans per 31 december 2020
(na resultaatoestemming)

SI december 2020

31 december 2019

ACTIVA
339.083

Materlflle vaste activa

333.9S2

Vlottend®arttva
Debiteuren

66.024

157.370
204.836

1.958.344

1. 288. 769

Vorderingenen overlopendeactiva
Liquidemiddeten

2. 123.277

Totaal ACTIVA

1.650.&75

2.462.359

.

t.&84.&36

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve

136
244. 812
414.985
631.727

Vooruitontvangenbedragen

Kortfopendeschulden
Crediteuren
Belastingen, socialelasten, pensioenen
Schuldenen overiopende passiva

Totaal PASSIVA

136
240. 342

250, 689
628.595
1. 291.661

1. 118. 762

12.413

16.444

102.013
18&.820
866.481

181.422
205. 797
461.513

1.158.285

848.731

2.462.359

1.984. 936
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3.2 Staat van Baten on Lasten 2020 Westland

BATEN
Subsidies
Subsidiedoorgeschoven

werkelijk

begroting

werkelijk

2020

2020

2019

4.407.523

4.230. 000

8

539.000
70.000
100

4. 199. 132
62.940
@51.704
95. 724
94

4.686.829

4.839.100

5.009.594

Huisvestingskosten
Organisattekosten
Financiëlelasten
Afeehrijvingen

3.210.401
33&.331
611.752
249.720
4,650
3. 546

3.372.000
541. 000
620.000
210.000

7.000

3.363. 903
650. 760
607.426
233.447
6.433

85.000

84.749

Totaal lasten

4^89.401

4.83S.OOO

4.946.71&

Bijdrage activltetten
Overige baten
Rente

Totaal baten

19. 102208.844
69.556

LASTEN
Personeelslasten
Lasten actMteKen

Resultaat voor resuttaatbesteinming

167.428

4,100

62.875

Resultaatbestemnitng
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
Bestemmlngsreserve Plusbus

164. 296

48.020

3. 132

14.855

167.42B

62.875

w
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3.3 Staatvan Baten en Lasten Hoek van Holland
werkelijk
2020

begroting
2020

werkelijk
2019

BATEN
Subsidies

535. 639

530.000

516.273

Subskije doorgeschoiven
Bijdrage activiteiten

40.080

Overigebaten(verhuur)

323. 204

106.000
325.000

100.565
315.907

898.931

861.0W

&32.744

Personeelslasten

435. 695

492.000

420.437

Lasten actwfteiten

125.466
298.328
32. 112

47.000
334. 500
27.000

330.259

2.858

1.000

470

8N.46T

901,500

828.181

sa.soo

103. 5S3

Rente

Totaal baten

LASTEN

Huisvestir^skosten
Orgeinisaüekosten

46.429
31. 596

Financiële tasten

Afschrijvingen
Totaal lasten

Resultaatvoor resultaatbesfemmlng

4.471

Resultaatbastemming
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
Algemene reserve Hoek van Holland

4.471

103. 553

4^71

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

Westland

H.v.Holland

2020

2020

2020

BATEN
Subsklles

4.943.162
19.102248.932
392.760

4.407.523
19.102208.844
69.556

8

8

5.665.760

4.686.&29

898.931

3.646.096
464.798
910.081
281.831
4.650

3. 210.401

435,685
125.466

86.404

83.546

2.858

5.393.861

4.499.401

B94.4M

Resultaat voor resultaatbestemmlng

171,899

167.42&

4.471

Resultaatbestemmlng
Bestemmingsreserve
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve Plusbus

164.285
3.132

164.296
3. 132

187.427
4.471

167.428

Algemene reserve Hoek van Holland

171.889

167.428

Subsidiedoorgeschoven
Bijdrafleactwiteiten
Overige baten
Rente

Totaal baten

535.638
-

40.089
323.204

LASTEN
Personeelslasten
Lasten acfivitelten

Hutsvestin^kosten
Organisatiekosten
Financiële lasten

Afschrijvingen
Totaal lasten

339.331
611.752
249.720
4.650

288.328

32. 112

4.471
'4^71'
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3.5 t^isstroomoverzicht
2020

Resultaat

2019

Afstfirijvingen
Vrijvat subsidies

171.899
86.404
9.265-

166.428
85.220
65.704

Bruto kasstroom

249.038

317. 352

Mutatie voorraden en vorderingen
Mutatte kortlopende schulden

1&7.274
309.554

405. 708-

Kasstroomuit operationeleactiviteiten

Investeringen in materiële vaste acüva

86.971

7SS.866

-82.259

Kasstroomuit investeringsactiviteiten

1.386.

38.807

-82.259

38.807

Mutatie vooruit ontvangen bedragen
investeringen
Kasstroom uit financferings activitoiton
Totadl lasten

Liquidemiddelen boeKjaar
Liquide middelen vorig boekjaar

-4.031

152.238-

4.031-

152.238-

669.576

114.817.

1.958.344
1.288.789

1.403. 586

Mutatie

©69.576

114.817-

De liquide middelen zijn toegenomen met
(conform het kasstroomovetócht)

669. 576

1.288.769
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3.6 Toelichting algemeen

Debalansenstaatvanbatenentastenover2020omvatalleafdelingenvanStfchtingVftis
Wetdjn gevesügd te Monster, gemeente Westland Hiertoe behoort ook de afdeling
Welzijn op de Hoek.
3.6,1 Personeel
Beïoldtgtng topfuncttonaris

201 S

2020

2018

Naam

L. Koomneef

Functie

Directeur-

Directeur-

Dlrecteur-

Bestuurder

Beskiunler

Bestuurder

01.01.2020
31.12.2020

01.02.201 &

01.01.2019

31.12JM1&
1.0

31.01.2019

Ja
84.487
0.430
93.917

Ja
11.311
919
12.230

177. 523

16.477

t. Koomneef

S, P. Brusse-

Vdtebregt

Aanvangfunctj8venfullingfbestaanddienstverband
Eindefunctievervulling
DeelUjdfactorinFTE
(Fictieve) dienstbetrekking

Beloningplusbetastbaeonkostenvergoeöfng
Beloningen betaalbaar op termijn
Totate bezddïging
Indhridueel toepasselijke bezoldlgingsmaximum

1,0
Ja
95.606
10.365
105.&71
201.000

1.0

Bcaoldlglnfl Raad van Toezicht

Leden van de Raad vanToezicht krijgen een ve^oeding afhankelijk vandefunctie,
Enkele teden hebben afgezien van deze verfloedfng.

Debedragen liggen lager dande maxima die gekten voor eenfiscale vriNlligersvergoeding.
Naam

M. R. van Baaien

Funcüé
Voonatter

B.F. Assies
M. Etema

Algemeenild

K. Bouchtaoul
C. van Daten

Algemeen lid
Algemeen Ikj

Vice-voorzitter

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

Dejaanrekening isopgesteld conform de"RkAtlijn voorde Jaarverstaglegglng mfcro-en

ktelnerechtspersonen, afdeling01 KleineOrQanisatws-zonder. winststreven''. Degrondslagenfjte
worden toegepast voordewaarderinQ van actwaen passiva ende resultaatbepaling ^jn
gebeseerdopde vericrijgingsprljstenzij anderevermeM.
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Materiële vaste activa

Demateriëlevasteacthrazijngewaardeerdtegenveritfijgir^sprij's, verminderd meteenlirwaire
afschrijving gebaseerd optfeverwachte economische levensduur. Ontvangen Investeringssubsidies
wordenin minderinggebrachtopdeverkrijein^prfjsvande materiëlevasteactiva.
Vorderingen

Devorderingenwordentojeerstevenwrkinggewaardeerdtegendereëlewaardevande
tegenprestatie,inclusiefdetransacttekosten,VoorrienEngenwegensoninbaarhéidworden,indien
vantoepassing, inmindering sebrachtopde boekwaardevandevordering.
UquMe middeton

Uquidemiddelenbestaanuit kassatófenbanktegoeden.
Bestemmingsreserve

Bestemmtngsreserveswordengevormdtenbehoevevanderealisatievanbeteidsvoomemen&
welkedoorhetbestuurwordenbepaald.
Pensioenen

Stichting Vrtls Welzijn heeft alle pensioenregelingen venverkt volgens devefplEehtir^enbenadering.
Deover het verslagfaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden ver-

anfavoontalspersoneelskosten zodradezeverschuldigd zijn.Vooruitbetaalde premieswordenopgenomen als overlopende activa indiendittot eentemg storting teidt oftoteen vermindering van

toekomstige betalln^n. Nognietbetaaldepremieswordenalsverplichting indebalansopgenomen.
Overigeactivaen passiva

Alte overige batansposten worden bij de eerste verwerking gewaerd^rd tegen reëlewaante onder
aftrek van tran$actfekosten. Dit is meestal gelijk aan denominale waarde.

3.6.3 Grondslagsn van i'esultaattwpaling

Debaten en lasten worden bepaald met inachtneming van dehiervow reeds vermelde gronrfstegen
van waardering en toegerekend aan hetverslagjaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden

verantwoord inhetjaarwaarindezevonjwbaarzijn, veriiezienwordenInaanmerkir^ genomen In
hetjaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Afechrtjvingen

Deafschrijvingen geschieden tijdsevenredjg opbaste vandeverwachte eoonomisdw levensduur.
Op aanschaffingen Entot verslagjaar worót naar üjdsgelang afgeschreven, rekening houdend met
de ontvangen giften.

Vergelijkende cijfere

Devergelijkende cijfersvanhetvoorgaande boekjaarzijn,waarnodig,slechts quaruWcemgvoor
vergetijkingsdoeleinden aangepast.
3,6.4 Grondslagen voor het taisstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht Isopgeteld volgens de Indirecte methode.

3.C.5 GoedkeuringJaarrekening2020
Inde vergadering van de Raad van Toezicht van 24 maart 2021 isdejaarrekening over 2020 van
VftisWelzijngoedgekeurd.
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3.7 Toelichting op de Balans
Activa
Materiele vaste activa
Cumulatieve Banschafflngswaante
Cumulatieveafschrijvtngen
Boekwaard» per 1 januari

Vervoer

Inventaris en

mtódeten

verbouwingen

Totaal

291.47B
226.172.
65.306

836.331
567. 675.
268.856

1.127.808

50.639
1.65048.989

33.270

83.909
1.65082^88

2.096
18.9273.48020.311-

7.533
63.987-

783.847333.982

Mutatie»boel^aar
Investeringen

Desinvesteringen
Mutatto aanschafwaardc

Herzienegecumuleenteafschrijvingen
Afschrijvinfien

Afschrijvingen desirwesteringen
Boekwaardeper 31 december
Cumidatteveaansdiafflngswaarde
Cumulatieveafschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingspereentages

Debiteuren

33.27&

56.464-

9.266
82.&243.48077. 139-

340.467
246.483'
93.984

869.602
624. 13&.

1.210.068
870.986-

245. 462

338.083

20%

4%-33%

31-12-2020

31-Ï2-2019

66.024

157.370

6,788
3.037

13.500
33. 271

9.825

46. ÏÏ1

Vonferin^n en owriopendfractiva
Nogtewïvangen posten
Ziekengeld/UWV
Overal

VtwviÜMtaaldBposten
Borghuur
Westland wor Elkaar
Verzulmverzekering
Overig

53.031

53.031

23.376

7.124

22.745
76.283

5.552

6.006

Totaalvorderingenen overiopendeacüva

98.908

204. 836
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Liquidemlddsten

31-12-2020

31-12-2019

Spaeffe^enmgen
Rabobank3232.2064.25
Rabobank3288>3211.49

1.100.000

830. 172

235^99

Rabobank 1516.4649. 66

5S.OOO

5.298
72. 000

1.393.299

907,470

172.0S8
3.G63
2.206
381.082

239.404
7.582
4.587
107.555

559.009

359.128

6.036

22.1 TO

l.958.344

1.288. 769

Betaalrekenlngsn

Rabobank0323. 2066.89
Rabobank0343.6309.07
Rabobank0111.8212.58Plusbus
Rabobank0344.8036.35 Hoekvan Hoiland

Kassen

Totaal liquide middelen

Deliquidemiddelenstaantervrtfebeschikkingaandestrehting.

2S
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Passiva

Stichtingskapltaal

31-12-2020

31-12-2018

136

136

Algem»ne rwerve

ReservegevormddoorderesultetenvanHoekvanHdtandenbestemdvoorverbouwingenen
inrichtingvan hetHuisvan deWijk
Saldo per 1 januari
Bij: resultaat

240. 341
4.471

136.788

Saldo per 31 december

244.812

240.341

103.553

Egalisaüsreserve

Erwordt eenegalisaUereserve aangehouden van maximaaf 10%van hetaangevraagde subskliebedragendeoverigebegroteinkomstenom tegenvallersindetoekomstopte kunnenvangen
Saldo per 1 januari
Bij: resultaat

250.689
164.296

202.6^
48.020

Saldo per 31 december

414.985

250.689

Bestemmingsreswv®

Reserve Rusbus heeftten doel om debestaande vervoemiiddeten te kunnen vervangen
Ss&üoper 1 Januari
Bij: resulteat

174.134
3.132

159.279
14.855

Saldoreserve piusbus per 31 december

177.266

174.134

Reserve ontwikkelins & inventaris Isgevormd voorverdere professfonalisering, ontwBtkeling en
inrfchtingvandeOfganisatte.Betreftimchtingen onderhoudvandetoetjes endepereonele
voorzfeningen.Hetbedragvande reserve isvoldoende, ditjaarvindtgeendotatieplaats.

Satdoper 1 januari

454.451

Bij: resultaat

454.461
»»

Af;onttrekklr^en
Sakloreserveontwkkeling& Inventarisper 31 december

454.461

454,461

Saldobestemmingsreserves per31 december

631.727

628.995
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Vooruttontvangen bedragm
Stand per 1 januari

31-12-2020
16.444

Bij: Schenkingen
Af:
Vrijval huurkortingen
Onttrekking i.v. m. autokosten

OntrekklngLv.m. afecMjving

168.682
3.000

16.444

171.682

2.825
842
364

2.825
2.473
5.968
143.972

4.031

155.238

12.413

16.444

8.413
3.000

12.238

12.413

16.444

102.013

181,422

18Q.3T3
10.443
996-

176. 227

189.820

205.787

Vrijval ten laste van MVA*

Standper 31 december

31-12-2019

SeedflcatievocsvltontvafKien bedrswn:

Huurkorüngen
Schenkinflen
Plusbus

3.842
364

* Betreft vrijval i.v. m. aanschafrolbus. koelwaoen. inventaris

Crediteuren
BelasUnfiien, sociale lasten, pensio&nen
üionheffjngen
BTWafdracht
Pensioenpremies

30.329
759-

Schuldenen overk^aendepassiva
Reservering vakantie uren
Reservering toopbaanbudget
Nog te betafen

Hoekstee huurvoorverbouwing
Bonnen in omloop

Overig
Sub-telling

80.560

85. 306

79.595
58.705
35. 617
18.857
76.278

69.927
28.207
18.536
114. 303

349. 612

3S1. 89@

293.417
82.886
55.000
43.000
42.436

39.971
69.646

5f6.839

109, 617

35.617

Voorultontvangen/ctoafgeschovensutentffes

VrijwfllligTraineeship(vooruitontvangen)
DeVereenlging
Sportakkoord
Wooncoach

Overige subsidies
Sub-telting
Totaal

866.451

461. 51;r
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Niet In de balansopgenomen rechten, wrplicMingen, regelini^n
Vwplichtingan
Doordestichtingzijn meerjarigefinanciëtowrplichtfngaangegaan
voordehuurvande dwersetocattes. Devwplfchtingenbedragen(drca)
Huur<1 jaar
Huur 1 - 5 jaar
Huur > S jaar

31-12-2020

31-12-2019

586.000
963.000

601.000
1.174.000

-

12.000
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3.8 Toelichting Staat van baten en lasten 2020
werkelijk

begroting

werkelijk

2020

2020

2018

BATEN
Subsidtes
Gemeente Westland

3.707.700
210.000
46.575
3. 9Q4.27S
227.850

De Vereeniglng

GGZmaatje
Rwentieve actwtteiten

ZonMWVT

84.SOO
80.000

Wesflandontmcet

24.708

Trainingen eenzaamheid

15.690

Wooncosffih

3.708.000
210.000

45.000
3. 863.000

228.000

3.575. 296
210.000
45.000
3.830,296
223. 500
23.726

1&.000
14.000

31.436

Onderatwningsoctateveitghekl
Van activering naar werk
Oementievrfendélijke gemeente

29.874
18.300
15.000

<k

Oranje Fonds wijwdlige opvoedondersteuning

6.000

10.000

Overig

17,000
4.407.S23

4230. 008

4.199.132

Subsidie doorgeschoven c.q. vooruit ontvangen
Wooncoach

DeVereeniging
Westtand onfrnoet

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

*

41. 87213.3405.99027.057
8.333
6.710

51.625
w

.

4.388.421

4.23ft. OB(Ï

27.240
15.925

4.262.072

Suteidicvooni/aanlen

VoordesubsEdiesvan deseme&nte WestlandgeldendetoepaBselijke veroróteningen uitde

AfgemeneWetBestuursrecht enAlgemene Substdieverontening Westland2016(ASV2016)
Vanuitöegemeente Rotterdam gelden de bepalingen uit de Overeenkomst NieuwRoReröams

Welzijn tussen degemeente Rotterdam en VitlsWelzijn& Humantas uit2017. Op 10december
202DheeftdegemeenteWestlandvastgestelddatVitisWelzijndeactiviteitenwaarvoorin2019
subsidieisaangevraagdheeftui^evoerdendatookaandeoverigesubsidiBvooFWaaróenis
voldaan.Voordesubsidieoverhetjaar2020tsdeverwachUngdatInde2eheffitvgn2021deze
vaststellfng wederom zat ptaatsvinden.
* toelichting

Subsidies ontvangen In2020 en doorgeschoven naar2021 zajnmin bedragen

SubsidiesontvangenIn2019endoorgeschovennaar2020zijnplusbedragen
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werkelijk

2020

begroting
2020

werkelijk

2019

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

1.893
14.434
22.693

3.900
39.900
66.800

mA

3.966
38.493

68.146
3.891

983
13.364
1.017

68.500
2.500
1.400

65.033
2.381

55.368

183.000

184.006

30.702
21.558
10.572
1.132
6.500
1.325

38.500
28.000
23.000
2.500

40.936
24.192
24^78
3.342
3.845
14.266

71.789

92.000

110.858

1.097

Rolbus
opbrengsten

9.095

Maattijdvooraleping
bijdrage maaltijden Tafeltje Delqe
bonus vriesvers maalUJden

17

94.287

302

7.022

318

o

101.309

3.220

9.000

8.122

120

5.000

1.940

78.029

250.000

236.375

208.844

S39.000

651. 7M

ontvangen huur

40.683

60.000

giften-echenkingen-overig

18.370

teruggave energiebelasting

10. 503

De Vereenlglng
contributiesen bijdragen

VrijwHlifl» Inzat
Mjdrage cursussen

Algemene baten acth/iteiten
consumpties

Totaal bijdrageactiviteiten
Overige baten

Financiëlebaten
rentebaten/rentekosten

TOTAAL BATEN

4.666. B29

4.839. 1 M

Bijdragenactiviteitenzijn tagor, door corona maatregelenzijnwijkcentraeenperiodegesloten
en acthfiteKengeheelofgededtetijkstopgezet
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begroting
2Q2Q

werkelijk
2020

werkelijk
2019

LASTEN
personeelslasten
salarissen

reservering vakantiegetd-dagen
sociale testen
pensioenpremie

arbodienst/a'ekengeldvsraekalng
ontvangenaekengeld
doorbelaste salariskosten

2.47S.617
-3.536
44Q.630
224, 227
51.325
-16, 345
-102.456

2.557. S49
20.000462.114
273.657
85.429

3.069.461

3.229. 000

3.127^21

41.303
36.379
27.415
21.753
10,079
4.011

3&.800
18.200
38,400
27.600
11.400
6.400

51.831
29,107

104,82?
6.049

140. 840

143. 000

236.281

2. 878.0S6

-15.342
416.376

236.219
78.713
-9.453
-157.848

130.000-

overige pérsoneelslasfen
*

overige personeelskosten
opleldingskosten
toopbaanbudget
t^efoonvergoeding

inhuurpersoneel * div.bebningen
kantinekosten

Totaal personeelslasten

20.434

^4.034

3.3C3. 9&3

HetgemMdeltfeaantalFTEoverhetboekjaaris51,50(2019;54,72)
*toelfeht(ng

-Saterfssen, kostenbesparingen invorig boekjaaren in hethuidigeboekjaar (corona maatregelen)hebbenalsgevo^datarbeidsovereenkomstennïet zijnvertenylen ^^safü s
later zijn ingevuld of niet ajn ingwuld

-Sociale lasten, hoger dan in2019ondanks de daling van de salarissen. Oorzaak hiervan
is het hogere tarief{premie ww) dat wordt berekend bij tijdelijke artseidsovereenkomBten

-Penstoenpremles, begroting wondtjaariijks ruhn opgenomeai (exacte berekening isiastig),
erwordtmeteenruimemars®gerekend)enverlagingvanhetweritgeveradeetvande
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|nminderreiskosten betaald, dinteambuifdins

kostenvervailenen in 2019kosten hoger tvm afscheidvorigedErecteur

Opleidfngshosten(colfectieve)vooralte medewerkersdieindeplanningstondenvoor2020
zijn doorgeschoven naar 2021. De kosten komen ten laste van 2020. In2021 zal een vergelijhbaarbetfragwordengereserveerdvooreencollectieveoptetding
-Loopbasnbudget, de bedragendiejasriijks vrijvallen kunnen verschiBen. Isafhankelijk
vanvertrekvanmedewerkersnaareenanderewerkgeverenvannieto%enomen
.

bedragen, binnen 3 jaar, voor het volgen ven cursussen
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werkelijk

begroting

2020

2020

werkelijk
2019

Lasten acüvttelton
educatieve activteiten.

sportieve acliviteiten.
recireetieve actmteiten.

projecten sociaal makdaars
activiteiten jongerenwerk
Westland ontmoet.

mantelzorfl-buurUïemktdelingoverig
open eettafct,

buurtrestaurant Bij Mekaar

985
12.282
12.526
3. 123
9.530

18.718
4.272
9.789
1.943
73. 181

1. 700

49.400
2.800

1.716
25.578
26.672
7.212
3.326
30.246
3.791
45.390
4.305

143.000

148.239

27,000
35. 100
7.500
5.000
14.500

Maaltijctvoonsienlnfl
inkoopmaaltijdenTafeldeOekje
ovwige kosten

76

?2jei
2.220

76

74.981

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

15.924
21.200

31.500
19.500

30. 537
18.000

37.124

51.000

48.537

23. 101
42
1.950
18.535
402

24.500

4.500

41.325
2.181
6.172
15.110
415

44.030

41.000

65.204

36.019
95.144
6.292

116.000
93.500
26. 600

116.462
97.225
23.238

137.456

236. 000

236.925

13.745
11.051
7.202

18.400

17.609
27.990
16.896

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

overig vrijwillige inzet

12.000

Algemene Ssoeten actMteiten
consumpUes,

kosten vrijwilligers.
voorlichting.
Autokosten
vwzekerïno/betasUng
benzine
onderhoud

overige autokosten

6.380

bus Route 25

8.087

Totaal lasten activiteiten

24.400

14.300
8.400
4.500

47.465

70.000

339, 331

S41.000

6.767

7.582
76A74

Lastenactiviteitenzijnlager, doorcorona maatr^etenzijnwijkcentraeen periodegestotBn
en aüiviteiten geheel of gedeeltelijk stopgezet, bosten vrijwilligers zijn gereserveail om
na corona een en ander In te halen
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werkelijk

begroting

2020

2020

werkelijk
2018

Huisvestingskosten
huren

energie en water
schoonmaakkosten
klein inventaris

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

*

385.588
105.089
7&.908
23.2&0
12.612
11.07B
9.211
1.442
-7.465

392, 000
99,000
63.000
24.000
12.000
18.000
11.000
1.000

384.900
&6.842
61.425
22.959
11.599
17.863
11.120
718

611.7S2

62MOO

W7426

toelichting
Onderhoudinventarisenschoonmaakkosten,vanwegedestulüngdoorcoronazajner 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

143.782

101.600

124.965

33.515
18.058
15.581

25.900
6.400
15.100

30.765
7.164
15.532
16.404
15.482

14.290

17.000

13.049
11.656
7.637
3.728
2.381
114
782
484
-1S.317

20.000
18.800
7.700
9.600
2.700
1.000
4.000
soo
20.000-

143
-16.362

248.720

210.000

233.447

18.317

7.327
8.311
3.212
308
1.889

* toelichting
.

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

hetjaar. In2020 het geheleJaar- Erzijn 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 verzekeringenajn lageren er zaleer»sponsorbtjdregewordenbetaald
-drukwerk en kantoorbenwlïgdheden, er worden minder stripttönkaarten, folders, badges, printer
papieren kantoorartikelen &fgemeenbesteld
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Flnancifilelasten

werkelijk

begroting

werkelijk

2020

2020

2019

4.680

7.000

6433

61. 503

61.000

70.813

22.407

24.000

18.905

83.910
364

85.000

90.717

83.546

85.000

84.748

4.686.829
4.499.401

4.838.100
4.83S.OOO

5.009.594
4.946.719

167.428

4. 100

62.875

Afechrijvingen
liwentaris
Vervoermidtteten

Aft vrijval bestemmlngsreserve

TOTAAL BATEN
TOTAALLASTEN
RESULTAAT

6.968

Gebeurtanissen na balansdatum

De coronacristeraaktookSti<rfiUngViüsWelzijn.In hetbestuufsverslagis utteengezetwelke
impactdit heeftop destichting. D®stfchüngvooreietvooralsnoggeen problemenrondom öe
conttnuïleifc Vooreenverderetoelichtingwordtverwessennaarhetbestuursverslag.
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Wattbaan 51-5

3439 ML Nieuwegein
Postbus 137

CONTROLEVERKLARINGVAN DE ONAFHANKELIJKEACCOUNTANT

3430AC Nieuwegein

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Vitis Welzijn

T (030)3074949
nieuwegein@vanreeacc. nl
www. vanreeacc. nl

A. Verklaring over de in het financieeljaarverslag opgenomenjaarrekening 2020

KvK nr. 09068872

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

'Onzeverantwoordelijkheden voor de controle van dejaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijkvan Stichting VitisWelzijn 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.

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

Op al onze diensten zijn de SRA-Algemenevoorwaarden van toepassingdie gedeponeerd zijn onder nummer 40481496bij de Kamer van Koophandelte Utrecht.
Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden.
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B. Verklaring over de in het financieeljaarverslag opgenomen andere informatie
Naastdejaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieeljaarverslag
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 dejaarrekening verenigbaaris en geen materiëleafwijkingen 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 dejaarrekening
Verantwoordelijkheden
jaarrekening

van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-RichtlijnC1
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
bestuur verantwoordelijk
voor
een

december
zodanige

2019. In dit kader is het
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 haarwerkzaamheden 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 beëindigenof als beëindiginghet 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.
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Onzeverantwoordelijkheden voor de controle van dejaarrekening
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 controleinformatie 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 effectiviteitvan 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 onzekerheidvan materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaatzijn, 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 haarcontinuïteit 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

werkelijk

2020

2020

2019

Inkomsten
Huurinkomsten permanent
Huurinkomsten (osseactMteiten
Verhuur licht en geluid

236.480
25. 365
450

294.WO
16,000
2.000

286.989
15.792
1.713

Totaal huurinkomsten

262. 294

312.000

304.494

Inkomsten uit horeca activiteiten

33.027

100-000

94.749

Bijdrage gemeente Huls vd WfJK

107.933

Addendum structure®l

143. 580

105.000
140.000

105. 393
139.702

245.000

245. 095

esr.ooo

644.338

1- Exploitafie

Totaal Exploitatie Inkomsten
Uitgaven
Kosten pand
Huurprijso.b.v. overeenkomst
Energie

205. 549
61.839

Ondorhoud

Schoonmaakkosten
Kiein fnventarjs en onderhoud

Belasting.

Vsrzekaringen
Bevelllgfng
Overige huisvestingskosten
Afschrijvingskosten

DoorbelastingWelzijnopdracht

8.631
13.255
7. 158
226
8,714
8.756
2.858
-15.800

(nrat Humanftas

Kosten vrijwtlltgors

7.000
500
8.000
16.000
1,000

200. 340
60. 262
15.378
8.617
11.723
6.152
253
8.982
18.551
471
»

301. 186

335.500

330.729

135.921
45.045
4.730

115.000
60.000
7.000

131.257
38.239
6.941

Personeel beheer
Beheer

205.000
©1.000
16.000
9,000
12.000

Kosten Horeca
Inkoophoreca

Totaal Exploitatie uitgaven
Exploïtatif resultaat
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2020

2020

2019

231.232
47.545

224.949

5. 349

228.000
48.000
9.000

284.125

285.000

271.178

7.061
51.369
9.540

6.000
6.000
7.000

5. 816
4.455

67.&71

19.000

352.096

304.000

288.407

57.000
109.000

88.000
121.000

81.000
93.000

86.000

208.000

174.000

14.784
39.316
6.784
30. 500
19.078

10.000
4.000

10.487

14.000

1 .313

57. 000
44.000

70.000

50.000
84.00

1 1.000

70.000

360.461

324. 000

258.313

8.365

-20.000

30.094

4.265
343

5.000
500
500
2.000
900
1.000
17.500

4.958

2-WetziJn
Inkomsten
GemeenteWelzijnsopdracht
Prevenüevedagbesteding
Gemwntefekaalbudget

46.229

OverigeInkomsten
Opbrengstenact'ivitelten
Inkomsten derdengetden
Over^e baten.

Totaal Welzijn inkomsten

6.958
17.2

Uitgaven
Peraoneefskosten
Jongerenwerker
Sociaa» makelaar

Overige kosten welzyn
Lasten activiteiten

Activiteiten derdengetden
Lokaal Budget kosten

Prev.dagbestedingpersonelekosten
Prev. dagbest. materieële kosten

Overige personeelskosten
Inzet Humanitas

Ondersteyning

Totaal Welzijn uitgaven
Welzijn resultaat

110.46

34.000

.

3.826

3-Algemene organisatiekosten
Computerkosten.
Telefoonkosten.
Portokosten
Drukwerk.

Reisenverülijfkosten

Kantporbenodigdheden,
Overigealgemene kosten.
Doorbelastlng welzijn opdrecht

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven
Resultaat

26
2.204
10
583
26.381
-1. 700

346
599
2.056
35

776
22.826

.

32. 112

27.000

31.596

898.931
894.460
4-471

961.000
901.500

932.745
829.192
103.553

59. 509
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