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Aan het bestuur van
S�ch�ng Bouwloods Utrecht  
Pratumplaats 2  
3454 NA De Meern

Plaats Behandeld door Datum

Driebergen R. de Leeuw 30 juni 2020

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw s�ch�ng.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw s�ch�ng, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 57.773 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -1.519,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van S�ch�ng Bouwloods Utrecht te De Meern is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informa�e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de staat van baten
lasten en het kasstroomoverzicht over 2019 met de daarbij horende toelich�ng. In deze toelich�ng is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ 640 'Organisa�es zonder winststreven'. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op
het gebied van administra�eve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa�e klopt en dat u ons alle
relevante informa�e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
hee� voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van S�ch�ng Bouwloods
Utrecht. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschri�en in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objec�ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.



Voor een nadere toelich�ng op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Driebergen, 30 juni 2020

Van Asselt adviseurs & accountants

H. Boer AA 
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3                Algemeen

3.1                Bedrijfsgegevens

De ac�viteiten van S�ch�ng Bouwloods Utrecht bestaan voornamelijk uit het bieden van werkervaring en
scholing aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen te helpen bij het intreden in die
arbeidsmarkt en voorts al hetgeen wat met het één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De s�ch�ng dient het algemeen belang en hee� uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst.

De s�ch�ng is aangewezen als een 'Algemeen nut beogende instelling' (ANBI) en hee� de erkenning als
'Leerbedrijf'.

De s�ch�ng tracht dit doel te bereiken door onder meer:
        1. het oprichten en in stand houden van een Bouwloods waar mensen vertrouwd worden gemaakt
            met ambachtelijke vakken;
        2. deze mensen zodoende ervaring te laten opdoen, waardoor hun kansen op een goede plaats op 
            de arbeidsmarkt aanmerkelijk worden vergroot;
        3. het maken van bijvoorbeeld voor stad en regio relevante cultuurhistorisch verantwoorde 
            reconstruc�es, renova�es en restaura�es die voor het publiek een educa�eve, een recrea�eve 
            en/of een toeris�sche func�e hebben.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- J.H. Voogt, voorzi�er;
- B.A. Mommers, penningmeester;
- A.F.A.M van der Leest, algemeen bestuurslid;

De func�e van secretaris is per balansdatum vacant.

Directeur van de s�ch�ng is H.J.M. Maas.

3.3                Kamer van Koophandel

De s�ch�ng staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder nummer
30172002.

3.4                Bestemming van de winst 2018

De bestemming van de winst over het jaar 2018 is, conform het bestuursvoorstel, op 26 juni 2019 door het
bestuur vastgesteld. De winst over 2018 ad € 335.258 is toegevoegd aan de overige reserves.
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt nega�ef € 1.519 tegenover  € 335.258 over 2018. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisa�e
2019

€

Begro�ng
2019

€

Realisa�e
2018

€

Verschil
realisa�e

2019/2018

€

Verschil
realisa�e-
begro�ng

2019

€

Baten

Baten uit projecten 173.288 167.500 144.608 28.680 5.788
Baten uit fondsenwerving 59.590 48.000 57.860 1.730 11.590
Baten voor begeleiding en opleiding
leerlingen, stagiaires en arbeidsma�ge
ac�vering 34.600 80.000 72.735 -38.135 -45.400
Baten uit zaalverhuur - - 4.261 -4.261 -
Huuropbrengsten en opbrengst
servicekosten 17.848 15.000 29.988 -12.140 2.848

Bruto-omzetresultaat 285.326 310.500 309.452 -24.126 -25.174

Lasten

Werving baten

Lasten van projecten 59.349 62.813 63.286 -3.937 -3.464
Lasten van zaalverhuur 997 - 107 890 997
Begeleiding en opleiding leerlingen 3.671 7.150 5.366 -1.695 -3.479

64.017 69.963 68.759 -4.742 -5.946

Kosten van beheer en administra�e

Personeelslasten 142.935 146.248 154.030 -11.095 -3.313
Huisves�ngslasten 49.778 55.595 18.771 31.007 -5.817
Werkplaatslasten 15.483 15.242 14.408 1.075 241
Kantoorlasten 9.011 10.850 12.559 -3.548 -1.839
Algemene lasten 5.333 5.760 6.930 -1.597 -427
Incidentele baten en lasten - - -301.769 301.769 -

Som der lasten 222.540 233.695 -95.071 317.611 -11.155

Resultaat -1.231 6.842 335.764 -336.995 -8.073

Financiële baten en lasten -288 -500 -506 218 212

Exploita�esaldo -1.519 6.342 335.258 -336.777 -7.861
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€

31-12-2018

€
Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 3.495 5.014
Langlopende schulden 10.000 -

13.495 5.014

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste ac�va 10.159 439

Werkkapitaal 3.336 4.575

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 35.545 29.207
Liquide middelen 12.069 50.537

47.614 79.744

Af: kortlopende schulden 44.278 75.169

Werkkapitaal 3.336 4.575

Tot het verstrekken van nadere toelich�ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Van Asselt adviseurs & accountants

H. Boer AA 

___________________________________________________________________________________________________________
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ALGEMEEN. 
 

Doel van de Stichting Bouwloods Utrecht (SBU of Bouwloods) 

De SBU heeft tot doel het bieden van werkervaring en scholing aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Een succesvol traject bij de Bouwloods leidt voor de deelnemers tot een startkwalifica-

tie op die arbeidsmarkt. De Bouwloods is daartoe erkend als leerbedrijf en exploiteert een professio-

nele werkplaats voor houtbewerking. In deze werkplaats doen de deelnemers onder leiding van ge-

kwalificeerde leermeesters praktische ervaring op.  

Op basis van het maatschappelijke doel van de Bouwloods en het ontbreken van een winstoogmerk 

heeft de Stichting Bouwloods Utrecht de ANBI-status 1). 

 

Opleidingsactiviteiten van de Bouwloods. 

De Bouwloods geeft inhoud aan dit doel door voor vier deelnemersgroepen activiteiten aan te bie-

den.  

1. Het opleiden (in de houtbewerking) van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief 

de begeleiding bij hun sociaal-maatschappelijke problematiek en ondersteuning bij hun plaatsing 

bij een werkgever.  

2. Het begeleiden van stagiairs met het opdoen van praktijkervaring voor hun beroepsopleiding.  

3. Het begeleiden bij dagbesteding en arbeidsmatige activering om op die manier deelnemers voor 

te bereiden op de opleiding. 

4. Het ondersteunen van personen die op vrijwillige basis arbeidsritme willen opdoen. 

 

Ad 1. Opleiden ter voorbereiding op de arbeidsmarkt 

De Bouwloods biedt een totaaltraject aan van 15 maanden waarin deelnemers: 

− werkervaring in de houtbewerking opdoen onder leiding van gekwalificeerde leermeesters; 

− arbeidsmarktkwalificerende scholing ontvangen bij een R.O.C.; 

− ondersteund worden door een trajectbegeleider bij hun sociaal-maatschappelijke problematiek.   

− geplaatst worden bij een werkgever (job hunting) en daar ook begeleid (job coaching). 

Om gedurende dit traject voldoende kennis en vaardigheden op te doen, gaat de Bouwloods (in de 

regel) uit van een 32-urige werkweek met daarbinnen de genoemde externe scholing. De Bouwloods 

heeft dagelijks plek voor 10 tot 15 deelnemers. Het traject begint altijd met een timmertest van een 

week of twee weken om te zien of de deelnemer aanleg heeft voor het werken met hout. Als die 

aanleg aanwezig blijkt, begint het echte traject. Dat traject is opgebouwd uit 2 fasen, te weten: 

 

Fase 1 - een proefperiode van 3 maanden.  

In deze fase staan - naast kennismaking en oriëntatie op het vak - het verkrijgen van technische basis-

vaardigheden en werknemersvaardigheden centraal. Bovendien worden deelnemers ondersteund bij 

het verkrijgen van inzicht in de eigen persoon, het eigen functioneren en het realiteitsgehalte en de 

haalbaarheid van de eigen toekomstverwachtingen. De leermeesters en de trajectbegeleider probe-

ren problemen in de ontwikkeling van een deelnemer snel te signaleren, zodat al tijdens of aan het 

eind van de proefperiode een gedegen beslissing genomen kan worden over het vervolg van het tra-

ject. Om tot het nemen van die beslissing te komen wordt aandacht besteed aan de gewenste 

 
1 ) ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling 
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technische basisvaardigheden, het gedrag, het maken en nakomen van afspraken, het omgaan met 

(ziekte)verzuim en collegialiteit van de deelnemers. 

 

Fase 2 – een leerwerktraject van een jaar 

De leer/werkfase start na het goed doorlopen van de proefperiode. In dit jaar: 

− begint de deelnemer met scholing bij het ROC (instroom op 1 september of 1 januari); 

− wordt meer verwacht van de technische vaardigheden en productie; 

− loopt de deelnemer extern stage; 

− start de job hunting.  

De Bouwloods streeft ernaar de deelnemer aan het eind van de leer/werkfase uit te laten stromen 

naar betaalde arbeid, een vervolgopleiding of - indien dit niet mogelijk is - naar duurzaam vrijwilli-

gerswerk. Basismotivatie van de deelnemer is essentieel voor het slagen van de opleiding. 

Mocht op enig moment tijdens het traject blijken, dat de deelnemer – nog – niet in staat is de oplei-

ding goed af te ronden dan kan in overleg worden besloten de deelnemer over te plaatsen naar de 

arbeidsmatige activering/dagbesteding. De Bouwloods streeft voor een goede groepsdynamiek naar 

een groep deelnemers die in leeftijd, afkomst, niveau en problematiek varieert. Om de motivatie van 

de deelnemers voor hun opleiding te vergroten en hun betrokkenheid op het werk en elkaar tot 

stand te brengen zoekt de Bouwloods naar gevarieerde opdrachten voor houtproducten, zodat de 

deelnemers een brede ervaring opdoen, waarvan zij gebruik kunnen maken in hun curriculum vitae. 

Die houtproducten betreffen eenmalige projecten en meermaals terugkerende producten.  

 

Ad 2 Begeleiden van stagiair(e)s 

Leerlingen van diverse opleidingen moeten binnen hun beroepspraktijkvorming stagelopen om daar-

mee een essentieel onderdeel van hun opleiding af te ronden. De Bouwloods biedt deze stagiair(e)s 

de ruimte en begeleiding die noodzakelijk is.  

Vanaf 2017 is er een nieuwe doelgroep stagiair(e)s bijgekomen. Het R.O.C. kent sindsdien een bijzon-

dere opleiding voor mensen die naast vakvaardigheden ook Nederlands moeten leren. In deze groep 

zitten bijvoorbeeld statushouders maar ook allochtone Nederlanders met een taalachterstand. 

 

Ad 3 Begeleiden bij arbeidsmatige activering of dagbesteding 

Voor personen die (nog) niet in staat worden geacht de opleiding te volgen, treedt de Bouwloods op 

als begeleider bij arbeidsmatige activering (of dagbesteding), waarbij de nadruk ook ligt op houtbe-

werking. Deze activering of dagbesteding is geen einddoel, maar is bedoeld als voorstadium voor de 

latere opleiding. Door de deelnemers hiertoe de mogelijkheid te geven, kunnen ze na deze vooroplei-

ding doorstromen naar de opleidingstrajecten. Omgekeerd kunnen deelnemers die toch niet in staat 

blijken de opleiding af te ronden, terugvallen op de dagbesteding. Door deze maatregel wordt voor-

komen dat sommige deelnemers tussen wal en schip vallen. 

 

Ad 4 Ondersteunen vrijwilligers. 

Er doen zich situaties voor waarbij personen – al dan niet in het bezit van een diploma – behoefte 

hebben om arbeidsritme op te doen of vast te houden. Deze kunnen als vrijwilliger hun activiteiten 

verrichten bij de Bouwloods. Zij worden daarbij zo nodig ondersteund door de leermeesters. 
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Eisen aan de deelnemers 

Het maakt voor de Bouwloods niet uit wat de oorzaak is van de afstand tot de arbeidsmarkt van de 

deelnemers. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld zonder diploma de school hebben verlaten, of door 

andere omstandigheden niet in staat zijn om op eigen kracht een werkplek te vinden bij een bedrijf 

of organisatie. 

 

Werving van deelnemers 

De trajectbegeleider van de Bouwloods beheert voor de werving een groot netwerk. Daarnaast wor-

den deelnemers geworven door aanwezig te zijn op beurzen en bijeenkomsten voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en door advertenties te plaatsen. 

Uiteraard kunnen deelnemers zich ook zelf aanmelden. 

 

In- en uitstroom van deelnemers 

Elke maand kunnen er deelnemers in- of uitstromen. Instroom voor de opleiding vindt altijd plaats 

via een timmertest van één of twee weken. Sommige deelnemers stromen daarna direct weer uit. 

Anderen stromen later uit door plaatsing naar een ander traject of op werk of door uitval wegens 

ziekte of persoonlijke omstandigheden.  

 

Uitval van deelnemers 

Niet alle deelnemers die de dagbesteding of opleiding starten brengen dat tot een goed einde. 

De belangrijkste redenen voor de uitval tijdens de proefperiode zijn het herhaaldelijk niet nakomen 

van afspraken (bijvoorbeeld ongeoorloofd verzuim) of het vertonen van ernstige gedrags- of psychia-

trische problemen. Het komt ook voor, dat de uitkerende instantie uiteindelijk geen toestemming 

geeft aan de deelnemer om bij de Bouwloods werkervaring op te doen.  

Ook in de leer/werkfase doet zich uitval voor. De oorzaken hiervan zijn vaak psychiatrische en/of ge-

dragsproblemen. Ook blijkt soms dat deelnemers toch nog niet voldoende overtuigd zijn van het be-

lang van het verkrijgen van een diploma en een plek op de arbeidsmarkt.  

Om met name deze laatste vorm van uitval te voorkomen houdt de Bouwloods reeds in de proefperi-

ode scherp in de gaten, of een eventueel aanwezige achterliggende problematiek een te grote be-

lemmering vormt voor uiteindelijke plaatsing op de arbeidsmarkt.  

 

SITUATIE 2019. 
 

Het jaar 2019 is getekend door een sterke bestuurlijke en organisatorische wijziging ten opzichte van 

2018. Daarop wordt later teruggekomen.  Eerst wordt ingegaan op de activiteiten die het doel van de 

Bouwloods moeten realiseren. 

 

1. Deelnemers 

1.1. Algemeen en werving 

De behoefte aan modern geschoolde vakkrachten bij bedrijven is nog steeds groot. Vanwege die 

sterke behoefte en de krapte op de arbeidsmarkt nemen de bedrijven echter ook genoegen met 

minder of zelfs niet gekwalificeerde krachten. Dit betekent dat minder personen behoefte heb-

ben aan de opleiding die door de Bouwloods wordt gegeven. Dit effect wordt nog versterkt door 

de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in 

het mbo. Daardoor moet de Bouwloods niet alleen veel energie steken in de werving van 
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deelnemers, maar ook genoegen nemen met deelnemers met een lager startniveau. Dit blijkt 

met name uit het werktempo, de handelingssnelheid, het arbeidsinzicht en de moeite met pres-

tatie- en tijdsdruk ten gevolge van een lagere psychische (en lichamelijke) belastbaarheid. 

De Bouwloods ondervindt van dit alles de negatieve gevolgen. 

Het werven van voldoende deelnemers die het leertraject willen en kunnen volbrengen is 

daarom bijzonder moeilijk gebleven, en vroeg ook in 2019 continue aandacht.  

 

1.2. In-, door- en uitstroom van deelnemers voor de opleiding in 2019. 

Aan het eind van 2018 waren 3 deelnemers aanwezig die zijn doorgestroomd naar 2019. In fe-

bruari 2019 is 1 deelnemer ingestroomd. Gevolgd door 3 in september. Deze deelnemers volgen 

een Mbo-opleiding niveau 2, waarmee ze een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt kunnen be-

halen. Dit betekent dat de deelnemers minimaal drie dagen in de week de praktische opleiding 

bij de Bouwloods volgen en één dag per week naar school gaan.  

De deelnemers hebben een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de verandering in de 

wetgeving (Participatiewet) is het niveau van de deelnemers een stuk lager dan eerdere jaren.  

Vanwege de lagere belastbaarheid is niet elke deelnemer in staat om fulltime aanwezig te zijn. 

Een deel van de deelnemers heeft dan ook meer tijd en ervaring nodig om werk-fit te worden. 

Soms blijkt de psychische kwetsbaarheid zo ernstig dat er helaas geconcludeerd moest worden 

dat op dit moment werk een te zware (psychische) belasting zou zijn. 

Dit betekent dat deelnemers vertraging oplopen, tussentijds uitvallen en soms zelfs - naast het 

werken bij de Bouwloods - psychische behandeling nodig hebben. Dit laatste kan met de wacht-

lijsten in de zorg erg lastig zijn.  

Van de bovenbedoelde 7 deelnemers is: 

• 1 deelnemer helaas uitgevallen i.v.m. verslechtering van zijn psychosociale klachten; 

• 1 deelnemer doorgestroomd naar een betaalde baan; 

• 1 deelnemer naar school (BOL) gegaan; 

• 1 deelnemer begonnen aan proefplaatsing met zicht op een betaalde baan. Door op-

name in het ziekenhuis moest hij helaas uitvallen. Hij is nog steeds herstellend.  

Met de andere leerlingen gaat het goed. Zij zijn nog lerende.   

 

1.3. Stagiaires 2019. 

Stagiaires lopen gedurende ongeveer 6 à 7 maanden (november tot juni) 2 dagen per week 

stage. In 2019 hebben 8 stagiaires hun stage afgerond.  

Van deze groep waren er 6 afkomstig uit de taal(vak)klassen (BOL1) van het ROC Midden Neder-

land. De stages hebben bij deze groep tot doel zich te ontwikkelen op hun vakgebied als toe-

komstig meubelmaker/ machinaal houtbewerker als wel om de taalachterstand te verklei-

nen.  Na deze eenjarige opleiding stroomt deze groep door naar betaald werk en/of vervolgop-

leidingen binnen het ROC.  

De overige 2 stagiaires waren leerlingen vanuit andere BOL-opleidingen. Eén stagiaire kwam be-

wust naar de Bouwloods voor de vakinhoudelijke expertise die de Bouwloods heeft. De andere 

stagiaire is door school bemiddeld naar onze werkplaats omdat hij kwetsbaar is met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt.   

Dit sluit aan bij onze ervaring in andere jaren. Ook toen werd hier stage gelopen door leerlingen 

die soms moeilijk of geen stageplek konden vinden/krijgen, omdat zij een grotere zorgvraag 

hadden. Het doel bij deze groep is om in een veilige omgeving zich zowel vakkundig als 
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persoonlijk te ontwikkelen, waardoor het zelfvertrouwen groeit en de afstand tot de arbeids-

markt wordt verkleind.   

 

1.4. Werk-fit traject/arbeidsmatige activering /vrijwilligers in 2019 

Vaak werken mensen bij de Bouwloods met als doel meer werk-fit te worden, structuur te krij-

gen, werknemers- en vakvaardigheden te leren en uiteindelijk om arbeidsritme op te doen en 

(weer) te participeren in de maatschappij.   

In 2019 zijn 8 deelnemers aanwezig geweest. Van deze 8 deelnemers: 

• zijn er 3 doorgestroomd naar ander werk; 

• is er 1 teruggegaan naar school (BOL opleiding); 

• werken er 2 als vrijwilliger bij de Bouwloods om de sociale activering te continueren en  

• zijn er 2 nog bij de Bouwloods om weer werk-fit te worden en te onderzoeken waar hun 

mogelijkheden (en belemmeringen) liggen met als doel door te stromen naar betaald 

werk.  

 

1.5. Vergoedingen voor deelnemers. 

Om deelnemers de gewenste opleiding en begeleiding te kunnen geven zijn uiteraard geldelijke 

middelen noodzakelijk. Omdat de maatschappij en de overheid er belang bij hebben mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt bij te staan en gereed te maken voor die arbeidsmarkt, worden 

in bepaalde gevallen beperkte vergoedingen betaald aan de Bouwloods.  

Voor degenen die een opleiding krijgen, kunnen bijdragen worden aangevraagd bij de Rijks-

dienst voor ondernemend Nederland.  Voor bepaalde stagiaires kan een bijdrage worden ver-

kregen van het Lokaal Economisch Fonds van de gemeente Utrecht. Gemeenten en het UWV zijn 

onder bepaalde omstandigheden bereid een bijdrage te betalen voor deelnemers aan de ar-

beidsmatige activering.  

Het totaal van deze vergoedingen is overigens veel te beperkt om daarmee de kosten van bege-

leiding en opleiding op te vangen. 

 

2. Productie en werkplaats. 

2.1. Algemeen. 

2.1.1. Productie 

Hét middel om de opleiding van deelnemers te realiseren is het maken van (onderdelen van) 

projecten met de timmerwerkplaats en het vervaardigen van grote en kleine houten pro-

ducten. Deze projecten en producten spelen een cruciale rol in de praktijkopleiding en zijn 

daarnaast ook van belang voor de inkomsten van de Bouwloods. Het hoofddoel van de Bouw-

loods is de opleiding van deelnemers. Daardoor zullen projecten en producten vrijwel nooit 

kostendekkend kunnen worden gerealiseerd. De deelnemers zijn immers nog in opleiding en 

de leermeesters moeten hun tijd in belangrijke mate besteden aan begeleiden en ‘voordoen’. 

De Bouwloods kan daardoor geen maximale efficiency bereiken en is dus op dit moment nog 

niet in staat te concurreren met marktpartijen. Het doel is enerzijds een werkwijze te bereiken, 

waarmee wel op de markt kan worden geconcurreerd, en anderzijds een bedrijf te realiseren, 

waarvan de exploitatie gezond is. 
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2.1.2. Social Return On Investment (SROI) 

Dit begrip houdt in dat bedrijven zich in moeten spannen om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dat kunnen zij doen door zelf mensen in dienst te ne-

men, of door producten of diensten in te kopen bij maatschappelijke ondernemingen, die tot 

doel hebben deze groep mensen op te leiden en aan het werk te helpen. De Bouwloods is zo’n 

onderneming.  

De gemeente Utrecht heeft in haar uitbestedingsbeleid bepaald dat een deel van de som waar-

voor zij werken opdraagt, door het betrokken bedrijf besteed moet worden aan SROI. Om dit 

te stroomlijnen heeft de gemeente Utrecht de Social Impact Factory (SIF) in het leven geroe-

pen. De Bouwloods is daarbij aangesloten en is daarmee te vinden op de website van de SIF.  

 

2.2. Productie en omzet in 2019 

Het aantal opdrachtgevers en soorten producten neemt toe. Dit heeft als voordeel dat de order-

portefeuille zich langzaamaan verbreedt. Het gaat daarbij onder meer om (groene) bouwhek-

ken, een droogschuur, binnen- en buitenmeubilair, ramen en kozijnen en diverse kleinere pro-

ducten. Door het maken van deze producten kan de deelnemers voldoende leerstof worden ge-

boden voor hun opleiding.  

In tegenstelling tot hetgeen in het jaarverslag 2018 is vermeld, zijn in 2019 geen werkzaamhe-

den uitgevoerd voor de herbouw van de wipkorenmolen in Vianen. Het is zeer de vraag of de 

Bouwloods daarbij nog een rol zal vervullen. Wel nemen we aan dat in 2020 weer bruggen kun-

nen worden gebouwd in het Máximapark. 

 

2.3. Werkplaats 

Deelnemers van de Bouwloods komen op veel verschillende timmerwerkplaatsen en meubelma-

kerijen terecht. Om de opleiding beter te kunnen laten aansluiten aan de in bedrijven gevraagde 

vaardigheden is in 2019 een CNC freesmachine aangeschaft. Deze machine maakt het bovendien 

mogelijk meer en andere producten te vervaardigen.  

 

3. Financieel resultaat. 

 

3.1. Algemeen. 

Door de verkoop van het pand en het huren daarvan in 2018 hebben zich in 2019 – mede door 

de samenwerking met de Stichting WerkEnLeren (W&L) - op een aantal punten gunstige ontwik-

kelingen voorgedaan, zoals blijkt uit het volgende overzichten van baten en lasten. 

 

3.2. Baten. 

 

Baten: Jaarrekening 

2019 

Begroting 

2019 

Jaarrekening 

2018 

Producten 173.288 167.500 144.608 

Verhuur 788 0 12.525 

Vergoeding servicekosten 17.060 15.000 17.463 

Zaalverhuur -997 0 4.154 

Deelnemers 34.600 80.000 72.735 

Fondsverwerving: Giften/schenkingen 59.590 48.000 57.860 

Totaal 284.329 310.500 309.345 

___________________________________________________________________________________________________________
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3.2.1. Vergoedingen voor deelnemers. 

Zoals hiervoor reeds werd aangeduid zijn de opbrengsten van opdrachten en producten onvol-

doende om de volledige kosten te dragen die de Bouwloods moet maken voor de opleiding 

van deelnemers. Daarom wordt aanspraak gemaakt op gelden uit regelingen die zijn bedoeld 

om personen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen.  

De volgende vergoedingen zijn ontvangen: 

Omschrijving 2019 2018 

Opleiding 15.305 23.692 

Stagiaires 2.500 3.500 

Arbeidsmatige activering 16.794 45.542 

Totaal 34.599 72.734 

 

Dat deze inkomsten zo sterk zijn teruggelopen hangt samen met de problemen bij de werving 

van deelnemers, zoals hiervoor reeds is besproken. 

 

3.2.2. Opbrengst producten. 

In 2019 is de omzet van de producten ten opzichte van 2018 flink toegenomen. Uit boven-

staande overzicht blijkt dat in 2019 producten zijn gerealiseerd tot een totaalbedrag van 

€ 173.288. De kostprijs aan materialen van deze omzet was € 59.349 (34,2%). In 2018 was de 

omzet € 144.608 bij een kostprijs van € 63.286 (43,8%). 

Ook de variatie aan soorten producten is toegenomen. 

 

3.2.3. Bijdragen (giften). 

In de voorbij jaren heeft de Bouwloods vele malen en vaak grote bedragen gekregen van de 

Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn. Daarmee kon de Bouwloods – ook in financieel moeilijke 

jaren – blijven voortbestaan. Bovendien droegen deze bijdragen bij in het realiseren van het 

doel van de Bouwloods. In 2018 is afgesproken dat Vaartsche Rijn in 2019 nog eenmaal een 

bedrag zou storten en wel € 24.000. Dat is ook gebeurd. 

In aansluiting bij deze laatste afspraak is ook een overeenkomst gesloten met W&L. Ook deze 

stichting heeft een bedrag van € 24.000 bijgedragen in de exploitatie 2019. Daarnaast heeft 

W&L een bedrag van € 11.300 bijgedragen in de kosten van de operationeel manager van het 

eerste deel van het jaar. 

 

3.3. Lasten 

Lasten: Jaarrekening 

2019 

Begroting 

2019 

Jaarrekening 

2018 

Materiaalkosten producten 59.349 62.813 63.286 

Opleidingskosten deelnemers 3.671 7.150 5.366 

Personeel: 142.469 146.248 154.030 

Afschrijvingen 2.190 242 576 

Huisvesting 49.778 55.595 18.771 

Werkplaats excl. afschrijvingen 13.293 15.000 13.928 

Kantoor 9.011 10.850 12.463 

Overige bedrijfskosten 5.333 5.760 6.930 

Financiële baten en lasten 288 500 501 

Buitengewone baten en lasten 
  

-301.770 

Totaal 285.877 304.158 -25.918 
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Naast de materiaalkosten die lager zijn geworden zijn ook de personeelskosten verlaagd. Dit 

heeft te maken met het verminderen van de inzet voor directie en administratieve ondersteu-

ning. De overige lasten vertonen nauwelijks te duiden veranderingen. 

 

3.4. Saldo. 

Saldo Jaarrekening 

2019 

Begroting 

2019 

Jaarrekening 

2018 

  -1.548 6.342 335.262 

 

Het saldo over 2019 is zeer beperkt maar komt wel voort uit de normale exploitatie. Het saldo in 

2018 werd zwaar beïnvloed door de afwikkeling van de verkoop van het pand en de aflossing 

van de hypothecaire geldleningen. Een vergelijking met 2018 is daarom niet terecht. 

 

4. Bestuur en organisatie. 

4.1. Algemeen. 

Aan het handelen van bestuur en staf en hun onderliggende verhoudingen liggen ten grondslag: 

- de in 2012 vastgestelde (gewijzigde) statuten; 

- het in dat jaar vastgestelde directiestatuut; 

- het personeelshandboek, opgesteld in 2011; inclusief de wijzigingen die in 2017 zijn aange-

bracht. 

 

4.2. Ontwikkeling in 2019. 

In december 2018 is een overeenkomst gesloten tussen de Bouwloods en W&L. Doel daarvan 

was versteviging en verbreding van de (financiële) basis van de Bouwloods. Om de toekomst vei-

lig te stellen is 2019 gebruikt om ideeën te ontwikkelen over de toekomstige vorm van bestuur 

en organisatie. Aanvankelijk is gekoerst op de vorming van een Besloten Vennootschap. Later is 

dit idee verlaten. Nu wordt vastgehouden aan de stichtingsvorm maar blijft de focus wel liggen 

op een meer bedrijfsmatige werking daarbinnen. Afgesproken is dat in het eerste halfjaar van 

2020 de gedachten hierover verder zullen worden uitgewerkt en dat uiterlijk medio 2020 een 

besluit zal worden genomen over de voortzetting van de SBU. 

 

4.3. Bestuurssamenstelling 

Met ingang van 1 januari 2019 is de samenstelling van het bestuur grondig gewijzigd als gevolg 

van de in december 2018 gemaakte afspraken tussen de Bouwloods en W&L en om de samen-

werking tussen de beide stichtingen te onderstrepen. 

 

Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit: 

- Hans Voogt, voorzitter (toegetreden 2014); 

- Ben Mommers, penningmeester (toegetreden 2009); 

- André van der Leest (toegetreden per 01-01-2019). 

 

4.4. Bestuursactiviteiten. 

In 4 officiële bestuursvergaderingen en in gesprekken, telefonische en e-mailcontacten heeft het 

bestuur zich ingezet voor de Bouwloods. Veel vergadertijd is gegaan naar de toekomstige vorm-

geving en de (financiële) toekomst van de Bouwloods.  
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Uiteraard zijn daarnaast zijn de gebruikelijke zaken aan de orde geweest. Zo zijn tijdig de Jaarre-

kening 2018 met Jaarverslag vastgesteld. Daarnaast is gesproken over tussentijdse rapportages. 

 

4.5. Organisatie. 

In de overeenkomst met W&L is overeengekomen dat W&L in 2019 een operationeel manager 

zou leveren. Deze zou zorgen voor een plan van aanpak voor de ontwikkeling van de Bouwloods. 

Zoals onder 4.2. is aangegeven is op basis van dit plan een beslissing genomen voor de nabije 

toekomst. Na zijn vertrek heeft het bestuur Henk Maas – initiator van W&L – benoemd tot direc-

teur. Teneinde de dagelijkse leiding van de organisatie vorm te geven heeft hij twee van de op-

richters van Groene Bouwhekken bereid gevonden zich op persoonlijke titel in te zetten voor de 

Bouwloods.  

Als het bestuur in 2020 besluit tot voortzetting van de Bouwloods (zie onder 4.2.) dan zullen zij 

daarbij in principe ook betrokken zijn als directeuren en leidinggevenden. 

 

De Bouwloods is terughoudend in het aanstellen van personeel met een vast dienstverband. Ui-

teraard zijn er echter personen nodig die de deelnemers begeleiden en opleiden. Daarom moest 

een bestaande vacature aan het begin van het jaar worden ingevuld. 

Na vanaf 1 september 2018 op freelancebasis als tweede leermeester te hebben gewerkt, is 

Hans Vink in dienst gekomen op basis van een arbeidscontract voor één jaar.  

Omdat de toename van deelnemers en productie dat noodzakelijk maakte, is per 1 oktober 

2019 een extra personeelslid aangetrokken voor 18 uur per week teneinde meer uren beschik-

baar te hebben voor trajectbegeleiding van de deelnemers op de werkvloer. 

Na de pensionering van de in dienst zijnde managementassistente per 1 juni is deze functie ver-

vuld door een ingehuurde kracht voor een zeer beperkt aantal uren per week. 

 

4.6. Personeelsleden. 

Op 31 december 2019 waren de volgende medewerkers in loondienst: 

- twee leermeesters (36 u per week); algehele leiding over de werkplaats, bereiden projecten 

voor, doen de inkoop en zijn eindverantwoordelijk voor het verloop en resultaat van de pro-

jecten, dragen verantwoordelijkheid voor het leer/werktraject van de deelnemers, ontwikke-

len en beheren opleidingsmateriaal, zijn verantwoordelijk voor veiligheid in de werkplaats en 

voor de bedrijfshulpverlening; vervuld door Richard Reijmerink en Hans Vink; 

- een medewerker voor trajectbegeleiding op de werkvloer (18 u per week); begeleiden van 

deelnemers bij hun leer/werktraject maar vooral ook bij de daarbij belemmerende persoon-

lijke omstandigheden; vervuld door Saskia Schretlen;  

- een medewerker voor trajectbegeleiding (8 u per week); belast met werving en selectie van 

deelnemers, sociale begeleiding, plaatsing op school, plaatsing op stage, jobhunting en job-

coaching; vervuld door Liesbeth Geling. 

 

Daarnaast werden de volgende medewerkers extern ingehuurd: 

- een managementassistent; belast met boekhouding, postverwerking, secretariële ondersteu-

ning enz.; vervuld door Corrie Mansvelder. 

- de leiding; belast met directie, algehele dagelijkse leiding, relatiebeheer en acquisitie; vervuld 

door Henk Maas, Hugo Ward en Matthijs Ariëns. 
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5. De nabije toekomst 

In 2020 zal de Bouwloods alles op alles moeten zetten om verdere neergang van de inkomsten 

die direct samenhangen met de deelnemers te voorkomen. De mogelijkheden dit nadeel op an-

dere manieren op te vangen zijn namelijk zeer beperkt. De producten die worden gemaakt bij 

het opleiden van de deelnemers lenen zich immers moeilijk voor het realiseren van veel meer 

winst. Daarom zal het noodzakelijk zijn de omzet aanzienlijk te vergroten. Daar zal alles op moe-

ten worden ingezet.  

Zo wordt geprobeerd de bedrijfstijd uit te breiden door ook de werkplaats op vrijdag te benut-

ten en daarmee de productiecapaciteit te vergroten. Daarbij kan het van nut zijn deelnemers, 

die klaar zijn met hun opleiding, voor bepaalde tijd in dienst te nemen. 

Ook kan worden gedacht aan nog meer aandacht voor SROI. SROI speelt een rol in de projecten 

die de gemeente Utrecht wil uitvoeren in het Máximapark. De kans is groot dat de Bouwloods 

nog enkele bruggen kan realiseren als onderaannemer. De voorbereidingen daarvoor zijn ver 

gevorderd. 

 

Coronacrisis. 

De plannen voor 2020 en de nabije toekomst werden in maart 2020 doorkruist door de komst 

van het coronavirus. De ontwikkelingen en de overheidsmaatregelen die daarmee samenhangen 

hebben in principe grote gevolgen voor de wijze van werken en de omvang van de opdrachten. 

Het aantal deelnemers dat aanwezig kan zijn is beperkt. Opdrachten vallen weg of worden ver-

traagd. Dit zal nadelige effecten hebben op de resultaten van dit jaar. Hoe groot die nadelen zul-

len zijn is moeilijk in te schatten. Bovendien wordt getracht door intensivering van activiteiten 

wegvallende opdrachten te compenseren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de zogenaam-

de NOW-regeling.  

Daardoor en door uitstel van betaling van belastingen wordt geprobeerd de liquiditeitspositie 

gezond te houden. 

 

 

De Meern, juni 2020 

___________________________________________________________________________________________________________
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Kasstroomoverzicht 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelich�ng op de balans per 31 december 2019
Toelich�ng op de staat van baten en lasten over 2019
Overige toelich�ngen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het verlies)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste ac�va

Materiële vaste ac�va  (1)

Machines en installa�es 10.159 439

Vlo�ende ac�va

Vorderingen  (2)

Debiteuren 17.583 5.368
Belas�ngen en premies sociale
verzekeringen - 6.242
Overlopende ac�va 17.962 17.597

35.545 29.207

Liquide middelen  (3) 12.069 50.537

 57.773 80.183

___________________________________________________________________________________________________________

S�ch�ng Bouwloods Utrecht, De Meern
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4) 3.495 5.014

Langlopende schulden  (5)

Leningen o/g 10.000 -

Kortlopende schulden  (6)

Crediteuren 14.218 18.689
Belas�ngen en premies sociale
verzekeringen 5.218 1.834
Overlopende passiva 24.842 54.646

44.278 75.169

 57.773 80.183

S�ch�ng Bouwloods Utrecht, De Meern
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisa�e
2019

€

Begro�ng
2019

€

Realisa�e
2018

€

Begro�ng
2018

€

Baten

Baten uit projecten  (7) 173.288 167.500 144.608 145.000
Baten uit fondsenwerving  (8) 59.590 48.000 57.860 2.000
Baten voor begeleiding en opleiding
leerlingen, stagiaires en arbeidsma�ge
ac�vering  (9) 34.600 80.000 72.735 71.183
Baten uit zaalverhuur  (10) - - 4.261 8.500
Huuropbrengsten en opbrengst
servicekosten  (11) 17.848 15.000 29.988 25.383

Som der baten 285.326 310.500 309.452 252.066

Lasten

Lasten van projecten  (12) 59.349 62.813 63.286 61.375
Lasten van zaalverhuur  (13) 997 - 107 250
Begeleiding en opleiding leerlingen  (14) 3.671 7.150 5.366 8.600

64.017 69.963 68.759 70.225

Kosten van beheer en administra�e

Personeelslasten  (15) 142.935 146.248 154.030 155.413
Huisves�ngslasten  (17) 49.778 55.595 18.771 56.845
Werkplaatslasten  (18) 15.483 15.242 14.408 14.219
Kantoorlasten  (19) 9.011 10.850 12.559 13.543
Algemene lasten  (20) 5.333 5.760 6.930 6.073
Incidentele baten en lasten  (21) - - -301.769 -

222.540 233.695 -95.071 246.093

Financiële baten en lasten  (22) -288 -500 -506 -500

Exploita�esaldo -1.519 6.342 335.258 -64.752

Resultaatbestemming

Overige reserves -1.519 6.342 335.258 -64.752

___________________________________________________________________________________________________________

S�ch�ng Bouwloods Utrecht, De Meern
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten

Exploita�esaldo -1.231 335.764
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 2.190 576
Muta�e voorzieningen - -32.883
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta�e vorderingen -6.338 -4.476
Muta�e crediteuren -4.471 -762
Muta�e belas�ngen en premies sociale
verzekeringen 3.384 -1.090
Muta�e overlopende passiva -29.804 39.296

Kasstroom uit bedrijfsopera�es -36.270 336.425

Betaalde interest -288 -506

Kasstroom uit opera�onele ac�viteiten -36.558 335.919

Kasstroom uit investeringsac�viteiten

Investeringen in materiële vaste ac�va -11.910 -
Desinvesteringen materiële vaste ac�va - 895.504

Kasstroom uit investeringsac�viteiten -11.910 895.504

Kasstroom uit financieringsac�viteiten

Opgenomen schulden aan kredie�nstellingen 10.000 -
Aflossing obliga�e- en onderhandse leningen - -1.000
Aflossing schulden aan kredie�nstellingen - -1.196.879

Kasstroom uit financieringsac�viteiten 10.000 -1.197.879

-38.468 33.544

___________________________________________________________________________________________________________

S�ch�ng Bouwloods Utrecht, De Meern
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Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 50.537 16.993

Muta�e liquide middelen -38.468 33.544

Geldmiddelen per 31 december 12.069 50.537

___________________________________________________________________________________________________________

S�ch�ng Bouwloods Utrecht, De Meern
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

De jaarrekening is samengesteld onder toepassing van RJ 640 (Organisa�es-zonder-winststreven).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac�va en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste ac�va

De materiële vaste ac�va worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de gescha�e levensduur.De afschrijvingen bedragen
een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

 Afschrijving

Ac�ef
%

Machines en installa�es  20
Inventaris  10-33,33

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor�seerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac�ekosten is de geamor�seerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Reserves en fondsen

Het eigen vermogen kan zonder belemmering door we�elijke of  statutaire bepalingen worden aangewend
voor het doel waarvoor de s�ch�ng is opgericht. Tevens zijn er door het bestuur of derden geen
beperkingen opgelegd in de bestedingsmogelijkheden. Als gevolg hiervan bestaat het eigen vermogen
uitsluitend uit vrije reserves. Indien sprake zou zijn van beperkingen in de bestedingsmogelijkheden die zijn
opgelegd door derden wordt voor dit deel een bestemmingsfonds binnen het eigen vermogen gevormd. Als
sprake zou zijn van beperkingen die door het bestuur zijn opgelegd wordt voor dit deel een
bestemmingsreserve binnnen het eigen vermogen gevormd.

___________________________________________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het exploita�esaldo wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten
en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Posi�eve resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Baten uit projecten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geproduceerde en tevens geleverde
goederen alsmede de toegerekende baten van projecten en opdrachten in uitvoering per balansdatum.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Baten uit hoofde van projecten in uitvoering worden toegerekend naar rato van de voortgang van deze
projecten. De kostprijs hiervan wordt eveneens toegerekend op basis van de voortgang van de projecten.
Onder baten wordt mede verstaan de ontvangsten uit subsidies en baten uit fondsverwerving.

Lasten van projecten

Onder de lasten van projecten wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen lasten.

Overige lasten

De personeelskosten worden toegerekend aan de begeleiding van leerlingen en de kantoorlasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste ac�va zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste ac�va zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. De ontvangen subsidies
voor aanschaf van materiele vaste ac�va zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

De afschrijving Machines en Installa�es is toegerekend aan de werkplaatslasten.
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente- en bankkosten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET  KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste ac�va

Machines en
installa�es

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 17.535 22.836 40.371
Cumula�eve afschrijvingen -17.096 -22.836 -39.932

439 - 439

Muta�es 
Investeringen 11.910 - 11.910
Afschrijvingen -2.190 - -2.190

9.720 - 9.720

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 29.445 22.836 52.281
Cumula�eve afschrijvingen -19.286 -22.836 -42.122

Boekwaarde per 31 december 2019 10.159 - 10.159

Afschrijvingspercentages
%

Machines en installa�es  20
Inventaris  10-33,33
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Debiteuren

Debiteuren 17.583 5.368

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas�ng - 6.242

Overlopende ac�va

Vooruitbetaalde kosten 7.223 6.840
Vooruitbetaalde verzekeringen 508 2.680
Te ontvangen rente - 1
Nog te ontvangen WTL - 424
Te ontvangen servicekosten Maximus 7.160 4.790
Te ontvangen kosten inhuur direc�e 300 -
Nog te ontvangen LEF subsidie - 250
Nog te ontvangen Moment Maatwerk 2018 - 292
Te ontvangen teruggaaf energiebelas�ng 2.771 2.320

17.962 17.597

Teruggaaf energiebelas�ng:
Op grond van een rijksmaatregel wordt op verzoek aan ANBI-s�ch�ngen 50% van de betaalde
energiebelas�ng terugbetaald. S�ch�ng Bouwloods Utrecht hee� in 2020 een posi�eve reac�e ontvangen
op de aanvraag.

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een loop�jd van meer dan één jaar.

3. Liquide middelen

Rabobank Doelreserveren NL53 RABO 3662 6059 02 - 43.025
Rabobank Rekening-courant NL59 RABO 0369 2023 33 12.066 7.509
Kas 3 3

12.069 50.537
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

4. Reserves en fondsen

Overige reserves 3.495 5.014

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 5.014 -330.244
Exploita�esaldo -1.519 335.258

Stand per 31 december 3.495 5.014

5. Langlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Leningen o/g

Lening S�ch�ng WerkenLeren 10.000 -

Lening S�ch�ng WerkenLeren

Deze lening ad € 10.000 is verstrekt ter financiering van werkkapitaal. Aflossing vindt plaats vanaf januari
2021 over een periode van 2,5 jaar. Er vindt geen rentevergoeding plaats. De aflossing per kwartaal bedraagt
€ 1.000. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 10.

6. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 14.218 18.689
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Belas�ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas�ng 2.317 -
Loonheffing 2.901 1.834

5.218 1.834

Overlopende passiva

Vakan�egeldverplich�ng (incl. sociale lasten) 4.761 3.847
Accountantskosten 2.563 2.655
Nog te betalen administra�ekosten 663 -
Provisie en bankkosten 74 83
Terug te betalen zaalhuur Maximus - 3.358
Vooruitontvangen servicekosten 2019 Maximus 825 1.125
Energielasten 1.115 894
Telefoonkosten(vergoeding) 77 9
Nog aan te schaffen draagarmstelling voor formaatzaag - 1.325
Vooruitontvangen bijdrage 2019 van de St. Vaartsche Rijn - 24.000
Ontvangen voorschot het Lokaal Economisch Fonds (LEF) 14.700 17.200
Nog te betalen reiskosten 64 150

24.842 54.646

Niet in de balans opgenomen verplich�ngen

Meerjarige financiële verplich�ngen

Huur

De vennootschap is meerjarige financiële verplich�ngen aangegaan tot en met 30 april 2023 met Van Wijk
Holding B.V. terzake van bedrijfsruimte. De hieruit voorvloeiende verplich�ng voor komend boekjaar
bedraagt € 24.000 (2019: € 24.000). 
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisa�e
2019

€

Begro�ng
2019

€

Realisa�e
2018

€

Begro�ng
2018

€

7. Baten uit projecten

Omzet projecten 173.288 167.500 144.608 145.000

Voor een specifica�e van de opbrengsten per project wordt verwezen naar bijlage 1 op pagina 39.

8. Baten uit fondsenwerving

S�ch�ng Beheerfonds Vaartsche Rijn 24.000 24.000 55.000 -
S�ch�ng WerkEnLeren (W&L) 35.300 24.000 - -
Overige bijdragen 290 - 2.860 2.000

59.590 48.000 57.860 2.000

De S�ch�ng Beheerfonds Vaartsche Rijn (VR) hee� eind november 2018 besloten de Bouwloods over 2019
een bijdrage te verstrekken van € 24.000. 

In de eind 2018 gesloten overeenkomst met de S�ch�ng WerkEnLeren (W&L) hee� deze s�ch�ng toegezegd
in 2019 € 24.000 bij te dragen. Daarnaast is in 2019 een bedrag van € 11.300 bijgedragen in de kosten van de
�jdelijk aangetrokken opera�oneel manager.

Overige bijdragen betre� jaarlijks wisselende kleinere gi�en en bijdragen.                        

9. Baten voor begeleiding en opleiding
leerlingen, stagiaires en arbeidsma�ge
ac�vering

Baten voor begeleiding en opleiding leerlingen 34.600 80.000 72.735 71.183

De baten voor begeleiding en opleiding leerlingen bestaan uit directe, individuele bijdragen voor leerlingen
vanuit re-integra�e- en andere instellingen.

Een overzicht van de lasten met betrekking tot de begeleiding van leerlingen staan vermeld onder
13. Begeleiding en opleiding leerlingen' van de toelich�ng op de staat van baten en lasten.

10. Baten uit zaalverhuur

Baten uit wijkfunc�e / evenementen /
ontvangsten - - 4.261 8.500
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Realisa�e
2019

€

Begro�ng
2019

€

Realisa�e
2018

€

Begro�ng
2018

€

11. Huuropbrengsten en opbrengst
servicekosten

Huuropbrengsten 788 - 12.525 11.883
Vergoeding servicekosten 17.060 15.000 17.463 13.500

17.848 15.000 29.988 25.383

Met Maximus is overeengekomen, dat - ook na de verhuur - de extra kosten worden vergoed die worden
gemaakt voor elektriciteit, gas, water enz.

Lasten

12. Lasten van projecten

Lasten van projecten 59.349 62.813 63.286 61.375

Voor een specifica�e van de lasten per project wordt verwezen naar bijlage 1 op pagina 39.

13. Lasten van zaalverhuur

Lasten van wijk func�e / evenementen /
ontvangsten 997 - 107 250

Als gevolg van de verkoop van het pand is de zaalverhuur door de Bouwloods beëindigd. In 2019 moest nog
een bedrag aan inkomsten uit 2018 aan Maximus worden vergoed.

14. Begeleiding en opleiding leerlingen

Opleidingslasten 1.801 5.000 3.104 5.000
Werkkleding en specifiek gereedschap 1.209 1.000 1.084 1.000
Excursies, uitjes en kan�nelasten 407 1.150 827 1.150
Lasten arbodienst - - 351 600
Reiskostenvergoeding 254 - - 850

3.671 7.150 5.366 8.600

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat leerlingen zelf, al dan niet ondersteund
door een fonds voor individuele noden, de kosten voor opleiding (lesgeld, boeken en examens) moeten
bekos�gen.

15. Personeelslasten

Lonen en salarissen 109.383 120.483 95.207 110.155
Overige personeelslasten 33.552 25.765 58.823 45.258

142.935 146.248 154.030 155.413
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Realisa�e
2019

€

Begro�ng
2019

€

Realisa�e
2018

€

Begro�ng
2018

€
Lonen en salarissen

Bruto loon leermeesters 67.815 67.426 46.093 55.920
Bruto loon trajectbegeleiders 10.237 13.569 13.085 13.569
Vakan�egeld 6.674 7.188 5.974 -
Premie pensioenvoorziening personeelsleden 2.331 6.590 2.239 2.322
Premie partner- en wezenpensioen 548 - 820 792
Sociale lasten 16.243 16.854 13.944 17.500
Secretariaat 5.535 8.856 15.492 15.492
Uitkering UWV - - -2.440 -2.440
Transi�evergoeding - - - 7.000

109.383 120.483 95.207 110.155

Overige personeelslasten

Woon- werkverkeer 2.341 1.615 1.368 1.615
Reiskostenvergoeding 165 1.200 1.120 1.250
Opleidingslasten - 500 275 500
Inhuur direc�e 17.479 - 27.240 27.600
Verzekeringen personeel 2.643 4.850 3.813 4.257
Arbodienst 386 500 323 500
Overige personeelslasten 657 - 1.619 2.200
Inhuur Leermeesters - 6.300 22.376 7.000
Beheers- en advieslasten pensioenverzekering 300 - 689 336
Inhuur derden voor advies en administra�e 9.581 10.800 - -

33.552 25.765 58.823 45.258

De s�ch�ng huurt extra personeel in op het moment dat men over onvoldoende capaciteit beschikt om het
project �jdig te realiseren.
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Personeelsleden

Bij de s�ch�ng waren in 2019 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam, berekend op full�mebasis (2018: 3).

De totale personeelslasten van eigen personeelsleden bedragen in 2019 € 115.739. In 2018 bedroegen deze
lasten € 103.294.

Deze lasten bestaan over 2019 respec�evelijk 2018, uit:
- Brutolonen € 83.587 (2018: € 74.670)
- Sociale lasten € 16.272 (2018: € 13.945)
- Pensioenlasten € 2.331 (2018: € 2.239)
- Vakan�egeld voorziening € 6.674 (2018 € 5.974)
- Overige personeelslasten € 6.875 (2018: € 8.906)

De bate betre�
- Uitkering UWV € nihil (2018: € 2.440)

De bestuursleden hebben geen beloningen ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.

Afschrijvingen

Realisa�e
2019

€

Begro�ng
2019

€

Realisa�e
2018

€

Begro�ng
2018

€

16. Afschrijvingen materiële vaste ac�va

Nieuwbouw - - - 1.345
Machines en installa�es 2.190 242 480 4.319
Inventaris - - 96 245

2.190 242 576 5.909
Aan huisves�ngs-, werkplaats- en
kantoorlasten toegerekende afschrijvingen -2.190 -242 -576 -5.909

- - - -
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Overige bedrijfslasten

Realisa�e
2019

€

Begro�ng
2019

€

Realisa�e
2018

€

Begro�ng
2018

€

17. Huisves�ngslasten

Huur onroerende zaak 24.000 24.000 16.000 16.000
Energielasten 18.405 21.050 16.475 20.300
Onderhoud onroerende zaak 5.360 8.600 7.428 8.000
Belas�ngen huisves�ng 2.013 1.945 3.379 3.221
Rente hypothecaire leningen o/g - - 8.373 7.979
Afschrijving nieuwbouw - - - 1.345
Dota�e voorziening groot onderhoud
gebouwen - - -32.884 -

49.778 55.595 18.771 56.845

Vanaf 01-05-2018 betaalt de Bouwloods huur aan de nieuwe eigenaar. Het gaat daarbij om € 2.000 per
maand.

Een groot deel van de kosten voor energie en water is in rekening gebracht bij Maximus. Ook voor 2019 is
een deel van hierop betaalde energiebelas�ng teruggevraagd. De teruggave energiebelas�ng 209 wordt in
2020 met Maximus verrekend.

18. Werkplaatslasten

Repara�e, onderhoud en kleine
aanschaffingen 6.075 4.000 4.003 4.000
Afschrijving machines en installa�es 2.190 242 480 4.319
Klein materiaal 4.078 5.500 4.920 -
Afvalverwerking 3.140 5.500 5.005 5.900

15.483 15.242 14.408 14.219

19. Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 5.108 7.150 5.484 7.150
Financiële en salarisadministra�e en
accountantskosten 3.903 3.700 6.979 6.148
Afschrijving inventaris - - 96 245

9.011 10.850 12.559 13.543
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Realisa�e
2019

€

Begro�ng
2019

€

Realisa�e
2018

€

Begro�ng
2018

€

20. Algemene lasten

Bestuurslasten 1.109 900 1.011 878
Verzekeringen WA en ongevallen 1.188 1.675 1.406 1.171
Representa�elasten 1.084 1.200 1.109 1.400
Algemene kosten 98 - 659 -
Verzekering bedrijven compact 1.854 1.985 2.745 2.624

5.333 5.760 6.930 6.073

21. Incidentele baten en lasten

Kwijtschelding hypothecaire lening - - -437.272 -
Boekresultaat verkoop ac�va - - 135.503 -

- - -301.769 -

22. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten 288 500 506 500
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De Meern, 30 juni 2020

H. Maas B.A. Mommers 

J.H. Voogt A.F.A.M. van der Leest 

S�ch�ng Bouwloods Utrecht, De Meern
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7 OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

COVID-19 hee� op het moment van opmaken van deze jaarrekening significante invloed op de ac�viteiten
van de vennootschap. De vennootschap maakt gebruik van de COVID-19 maatregelen van de Nederlandse 
overheid om deze onzekere periode door te komen. Het totale effect en omvang zijn onzeker maar het
bestuur hee� er het volste vertrouwen in dat de Stichting kan blijven voortbestaan.

Ondertekening directeur/bestuur voor akkoord
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BIJLAGEN



8                VERANTWOORDING PROJECTEN

 Opb reng st   Kost en  Saldo  Op brengst Ko st en Sald o  Op brengst   Kost en  Saldo  

Opd racht en en pro duct en:

Wipkorenmolen Vianen  €                     7,50  €                      -7,50  €                  36,90  €                -36,90 

M eubels e.d. voor derden  €                              -  €                  1.617,00  €                 681,22  €                935,78 

Palissade Romeinse Wachttoren  €                              -  €                200,83  €             -200,83 

Van Wijk: Japanse brug Esdoornlaan  €                              -  €                6.500,00  €                      7,19  €            6.492,81 

Kozijnen en ramen  €                              -  €                              -  €                1.438,30  €            1.438,30 

Buitenbanken Rijkswaterstaat  €               2.600,00  €                 452,51  €                2.147,49  €                 6.175,00  €             2.044,12  €            4.130,88 

Steiger S. Doosje  €                              -  €                3.100,00  €                  771,79  €            2.328,21 

Leuning schanskorven  €                              -  €               4.400,00  €             2.267,50  €             2.132,50 

Overkapping Goes  €                              -  €                3.275,00  €             1.042,08  €           2.232,92 

Kozijnen Wijsman  €                              -  €                   800,00  €                  197,41  €               602,59 

M eubelstukken  Buurtcentrum Hoograven  €                              -  €                3.180,00  €               1.719,22  €             1.460,78 

Kookgroepen Kast  St ichting Vooruit  €                              -  €                 4.477,58  €               1.918,81  €             2.558,77 

 Kleine opdrachten  €                1.837,00  €                542,48  €                1.294,52  €                1.488,83  €                476,69  €              1.012,14 

Detachering eigen personeel  €                              -  €                    287,50  €                287,50 

Deuren TNO  €                  1.175,00  €                           -  €                 1.175,00  €                 215,00  €               -215,00 

Tafelbladen, plantenbakken, theeplanken  €                              -  €                2.835,00  €              1.418,00  €              1.417,00 

 Droogschuur Leeuwensteijn  €            20.400,00  €             4.597,79  €              15.802,21  €                 6.150,00  €             3.898,73  €             2.251,27 

Kasten Pantalone  €                              -  €               4.029,00  €               1.214,58  €            2.814,42 

Afdak Zeist  €                              -  €                 1.913,00  €                386,04  €             1.526,96 

Schuur & houthok Leersum  €                              -  €               9.090,00  €             4.274,29  €              4.815,71 

Zonwering fam. Roodenburg  €                              -  €               3.433,00  €             1.432,94  €           2.000,06 

Doenja  €                   445,00  €                           -  €                  445,00  €              16.348,00  €             5.852,00  €          10.496,00 

Displays Schulp  €                   450,00  €               239,92  €                   210,08  €               8.000,00  €            4.668,43  €             3.331,57 

 Woodchapel onderhoudscontract  €                1.200,00  €                           -  €               1.200,00  €                   12,06  €                 -12,06 

Grote Domtoren Crowdfunding  €                              -  €               1.461,52  €            -1.461,52 

Reparat ie wachttoren, picknickbank  €                              -  €                1.360,00  €                 455,50  €               904,50 

Afdak Groene Bouwhekken  €                   620,35  €                  24,00  €                   596,35  €                 1.650,00  €              1.650,00  €                           - 

Int immeren Camper  €               3.939,35  €              1.198,40  €               2.740,95  €                3.485,00  €                1.771,12  €              1.713,88 

Tafel, roomdivider. kast jes, whiteboard enz.  €              13.624,79  €             3.134,06  €             10.490,73  €               3.420,00  €             2.213,00  €             1.207,00 

Waterliniemeubilair Gorinchem  €              15.473,00  €              5.411,44  €              10.061,56 

Buitenmeubilair: diverse opdrachten  €              14.242,01  €            8.007,62  €              6.234,39  €                 1.487,00  €                 241,24  €             1.245,76 

Insectenhotel  €               9.390,00  €             1.728,30  €                7.661,70 

Speeltuinen  €              17.346,99  €            3.049,78  €              14.297,21 

Verbouwingen en dergelijke  €               9.022,50  €             5.235,47  €               3.787,03 

Kunsttafel  €                2.505,00  €             1.074,40  €               1.430,60 

Social Impact Factories  €                1.250,00  €                297,38  €                  952,62 

Voederhuis-geschenkverpakking  €                 1.472,56  €                462,35  €                 1.010,21  €                 1.590,40  €              1.190,46  €               399,94 

Groene Bouwhekken  €             54.444,47  €           23.070,16  €              31.374,31  €             43.078,69  €            19.567,45  €           23.511,24 

Display  €                1.850,00  €               283,49  €                 1.566,51 

Diversen  €                532,08  €                 -532,08 

Nog te realiseren  €           167.500,00  €           62.813,00  €           104.687,00 

To t aal op dracht en en pro duct en:  € 173 .2 8 8 ,0 2   € 59 .3 4 9 ,13   € 113 .9 3 8 ,8 9   € 16 7.50 0 ,0 0   € 6 2 .8 13 ,0 0   € 10 4 .6 8 7,0 0   € 14 4 .6 0 8 ,3 0   € 6 3 .2 8 6 ,12   € 8 1.3 2 2 ,18  

Jaarrekening  2 0 19 : To elicht ing  o p  B at en en Last en.

 Jaarrekening  2 0 19   B eg rot ing  2 0 19   Jaarrekening  2 0 18  
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Toelich�ng op de projecten:
Het doel van de Bouwloods is het opleiden van leerlingen. In hun prak�jkopleiding spelen de te realiseren projecten een cruciale rol. Daarnaast zijn deze projecten
belangrijk voor de inkomsten van de Bouwloods.
De Bouwloods stree� ernaar projecten uit te voeren met een historische, culturele en/of toeris�sche waarde. Door teruglopende mogelijkheden daartoe is ervoor
gekozen meer aandacht te schenken aan kleinere werken. Ook als deze een meer repeterend karakter hebben.

Grote projecten 2019:
In 2019 is sprake van enkele grote projecten namelijk de produc�e van Groene Bouwhekken, Droogschuur Leeuwensteijn. Speeltuinen en waterliniemeubilair
Gorinchem.

Overige projecten 
In 2019 hee� de Bouwloods een groot aantal kleinere opdrachten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers.

___________________________________________________________________________________________________________

S�ch�ng Bouwloods Utrecht,
De Meern

___________________________________________________________________________________________________________

Bijlage
rapport d.d. 30 juni 2020

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
-40-

___________________________________________________________________________________________________________


	200630 - Jaarverslag 2019 Stichting Bouwloods 
	200630 - Stichting Bouwloods - jaarrekening 2019



