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Bij het Jaarverslag 2017 

   

Het jaar 2017 is het tiende volledige boekjaar waarin het Wozfonds actief is geweest. Sinds de 

openstelling van de mogelijkheid van het indienen van subsidieaanvragen per medio 2007 zijn 

er 390 projecten (mede-)gesubsidieerd uit het fonds. Dit voor een gezamenlijk waarde van      

€ 1.141.607. Over de tien en een half jaar sinds de oprichting is dat gemiddeld € 108.724 per 

jaar en € 2.927 per toegekende aanvraag.  

Per 31 december 2017 is er nog € 461.918 beschikbaar. Het fonds zal bij de huidige opzet nog 

ca. 4-5 jaar bestaan.  

 

Het fonds kan overeenkomstig het huidige beleid jaarlijks € 100.000 te besteden, zulks te 

verhogen met de prijsindex. Het subsidiebeleid van het Wozfonds is, overeenkomstig haar 

statuten, in het bijzonder gericht op de Leidse huurders van corporatiewoningen van Ons Doel, 

Portaal en De Sleutels. Dit om te voorzien in  “iets extra’s” in hun woonomgeving.,Het 

overzicht van verstrekte subsidies( bijlage 2) weerspiegelt het over het afgelopen jaar 

gevoerde subsidiebeleid. Het subsidiebeleid vooronderstelt dat woningbouwcorporaties en 

gemeente hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling geven in de domeinen  

leefbaarheid en participatie. Het afgelopen jaar hebben vele personen en organisaties 

wederom  de weg gevonden naar het Wozfonds. Deze initiatieven zijn zeer belangrijk wegens 

de bijdrage die zij leveren aan de gemeenschapszin in de stad Leiden. De subsidieaanvragen 

kenden in zijn algemeenheid een goede opzet en zijn voor het merendeel  daarom 

gehonoreerd. Deze initiatieven  konden daardoor, veelal in cofinanciering, worden  

verwezenlijkt. Daardoor  is de leefbaarheid en saamhorigheid in menig wijk of complex 

daadwerkelijk bevorderd. 

 

Sinds 1 januari 2017 is het bestuur nagenoeg op statutaire sterkte. 

 

Het Wozfonds participeert in het Leidse fondsenoverleg welk overleg gericht is op 

kennisdeling, informatie uitwisseling en in voorkomende gevallen afstemming van het 

subsidiebeleid.  

 

Op donderdag 30  november 2017 vond een zeer succesvolle Wozavond plaats in het 

wooncomplex “De Parelvissers”. Tijdens deze avond werden presentaties gegeven door 

personen en organisaties die afgelopen drie jaren een subsidie van ons fonds hadden 

ontvangen. Het bestuur was blij verrast om te zien hoeveel personen belangeloos, enthousiast 

en zeer gemotiveerd zich inzetten voor onze mooie stad en haar inwoners. Graag wil het 

bestuur dat in de toekomst faciliteren! 

 

 

 

 Het bestuur  

 

 

John Olivier (voorzitter).  

 

Leiden januari  2018 
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Jaaroverzicht bestuur  

 

1.    De aanvragen bij het wozfonds 

De stichting wozfonds heeft als doel om projecten te ondersteunen die gericht zijn op het 

bevorderen van leefbaarheid en sociale cohesie in een of meerdere buurten en wijken in 

Leiden waarvan de bevolking voor tenminste twee/derde wordt gevormd door de huurders van 

de woningbouwcorporaties Ons Doel, Portaal of De Sleutels. Het wozfonds steunt ook 

boekuitgaven, culturele evenementen en prijsvragen als deze activiteiten dienen ter 

bevordering van participatie en belangstelling van bewoners voor hun buurt.  

De steun uit het wozfonds betreft geen permanente, structurele steun, geen bijdragen voor 

exploitatiekosten, geen bijdragen voor projecten met een commercieel, politiek, of religieus 

karakter. De steun is bedoeld als ‘extra’, naast beleid van de gemeente en het reguliere beleid 

van de genoemde corporaties. Bijlage 1. vermeldt algemene (bestuurs-)gegevens van het 

wozfonds en hierin wordt de achtergrond en de doelstellingen van het fonds meer uitvoerig 

beschreven. 

 

De aanvragen in 2017 en het budget                                                                                      

In 2017 heeft het bestuur 53 aanvragen voor steun aan diverse activiteiten ontvangen, hiervan 

zijn 16 aanvragen afgewezen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden voor subsidie. Er is 

aan 37 aanvragen geheel of gedeeltelijk subsidie toegekend, samen voor het bedrag van  

€ 95.496,19. Bijlage 2. geeft een overzicht van de gesteunde aanvragen in 2017. Het 

subsidiebudget voor 2017 is in de begroting vastgesteld op € 118.782.  

 

Als gevolg van de afwikkeling in 2017 van aanvragen uit voorgaande jaren zijn er enkele 

wijzigingen van de financiële cijfers en van aantallen die het bestuur per 31 december 2016 

presenteerde, zie toelichting Staat van baten en lasten. Zoals bij vorige verslagen zijn 

dergelijke wijzigingen ook ingevoerd in de lijst met alle gesteunde aanvragen sinds medio 

2007, deze lijst is beschikbaar op de website van het wozfonds. 

 

De aanvragen geven een beeld van de inzet voor een buurt, en van wat er leeft in de 

omgeving van de aanvragers. Het gaat om de inzet van bewoners/vrijwilligers of de inzet van 

professionele organisaties gesteund door de bewoners en vrijwilligers. Met de toegekende 

subsidies in 2017 is uit het wozfonds vanaf medio 2007 t/m 31 december 2017 

€ 1.141.607 uitgekeerd bij in totaal 390 aanvragen, zie tabel 1. 

 

Het saldo-overschot per 31 december 2017 is € 89.874 gerekend over alle jaren sinds medio 

2007 komt vooral omdat in 2009 en 2014 veel minder is uitgegeven dan er budget was. 

 

Tabel 1. wozfonds, periode juni 2007 t/m 31 december 2017: aanvragen, subsidiebedragen en het  

subsidiebudget 
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*1)   Het bestuur houdt het volledige jaarbudget aan voor het halve jaar waarin het fonds functioneerde 
in 2007.  

 

Beoordeling van de aanvragen                                                                                               

Sinds medio 2007 heeft het bestuur een werkwijze ontwikkeld op basis van de regels die 

gemaakt zijn bij de oprichting van het wozfonds. Het bestuur streeft ernaar om voor 

aanvragers de indiening en de afwikkeling van een aanvraag zo gemakkelijk mogelijk te 

maken, de beoordeling te kunnen verantwoorden en om zo praktisch mogelijk te werken. Bij 

een afwijzing (geheel/deels) wordt de aanvrager er op gewezen dat bezwaar tegen de 

beslissing mogelijk is. In 2014 is het aanvraagformulier hiertoe gewijzigd. 

 

De meeste aanvragen komen via het aanvraagformulier op de website waar het is te 

downloaden. Aanvragers worden gewezen op de voorwaarden voor subsidie en de criteria die 

het bestuur toepast bij de beoordeling van een aanvraag. Met het formulier vraagt het bestuur 

om aandacht te besteden aan het doel van het project, wat men verwacht te bereiken; er zijn 

vragen over de verwachte deelname/bezoekers, over aantallen vrijwilligers en professionals 

die betrokken zijn bij organisatie van het project, en er zijn vragen over de eventuele 

medefinanciering door andere fondsen.  

 

Beoordeling en kenmerken van de aanvragen                                                                                                

De beoordeling vindt plaats volgens het protocol dat het bestuur heeft opgesteld voor de 

behandeling van de aanvragen. De belangrijkste aspecten bij de beoordeling zijn de buurt-

/wijkgerichtheid en de voorwaarde over ‘buurt-met-2/3-van-de-bewoners die verbonden is met 

een woning van Ons Doel, Portaal of De Sleutels’, naast het criterium dat subsidie iets ‘extra’s’ 

moet zijn. Bij een aanvraag met een klein bereik kan de buurtgerichtheid beperkt zijn tot de 

kleine woonomgeving van een buurtje al of niet met een voorziening voor algemener gebruik. 

Het bestuur kan ook de verwachte deelname aan een activiteit betrekken in de beoordeling of 

het (meer algemene) gebruik van een voorziening. De sociale activiteiten en de beleving 

hoeven niet fysiek verbonden met een buurt of wijk te zijn en de wijk-/buurtomgeving niet de 

enige belanghebbende. 

Een positieve invloed op de beoordeling hebben doorgaans de aanwezigheid van 

zelfwerkzaamheid en/of een eigen bijdrage, de financiële inbreng van de aanvrager en de 

mogelijke bijdragen van andere fondsen. Ook een vernieuwend aspect kan een positieve rol 

jaar

toegekende 

aanvragen te betalen budget saldo

*2007 10 76.176,00 100.000 -23.824,00

2008 18 83.353,10 106.000 -22.646,90

2009 19 60.315,00 109.000 -48.685,00

2010 36 117.185,00 109.000 8.185,00

2011 43 148.472,00 109.000 39.472,00

2012 53 131.599,00 112.000 19.599,00

2013 48 148.357,93 114.000 34.357,93

2014 34 72.324,71 117.000 -44.675,29

2015 40 109.781,00 118.000 -8.219,00

2016 52 98.547,27 118.700 -20.152,73

2017 37 95.496,19 118.782 -23.285,81

390 1.141.607,20 1.112.700 -89.874,80
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spelen. Ook zijn er andere eisen te stellen aan de aanvraag/afrekening van de professional 

dan die van de informele vrijwilliger. Soms ook is de hoogte van het gevraagde/te verlenen 

bedrag aanleiding om nadere vragen te stellen, of voor nadere voorwaarden. In voorkomende 

gevallen wordt er een persoonlijke toelichting gegeven. 

Het bestuur kan ook steun verlenen aan ’bovenwijkse’, of ‘meer-wijkse’ initiatieven, en een 

enkele maal aan projecten die op geheel Leiden zijn gericht, als het evident is dat ook 

huurdersbelangen hiermee zijn gediend.  

 

Kenmerken en aantal aanvragen per wijk  

Vanaf 2008 heeft het bestuur aandacht gegeven aan de per wijk toegekende subsidies.  

Hierbij werd gebruik gemaakt van een kaart van Leiden met daarop aangegeven het eigendom 

van de corporaties, bijlage 3. Hiermee zijn vragen te beantwoorden als “Waar komen de 

aanvragen vandaan?” en “Waar komen de subsidies terecht?”  

 

De drie corporaties hebben hun eigendom niet in alle 54 buurten van Leiden in even sterke 

mate, maar op de Leidse kaart in duidelijke concentraties. De subsidies over deze 54 wijken 

vast stellen, is slechts beperkt mogelijk omdat veel subsidies buurt- en wijk-overschrijdend zijn. 

Voor een praktisch overzicht over de stad heeft het bestuur ervoor gekozen om de subsidies in 

te delen in de stadsdistricten, zie volgende tabel, bijlage 4). Hieraan is de categorie 

‘bovenwijks’ toegevoegd, voor toekenningen die niet tot een bepaald district beperkt zijn: 

 

Tabel 2. Spreiding van de subsidies uit het wozfonds over de stadsdistricten.  

 

 
 
 

 

Districten en ‘bovenwijks’ 

       Totaal

aantal  bedrag aantal bedrag aantal bedrag

0.     Binnenstad-Zuid            8 8.370 1 300 9 8.670

1.     Binnenstad-Noord 25 68.379 0 0 25 68.379

2.   Stationsdistrict     0 0 0 0 0 0

3.   Leiden-Noord 50 142.213 8 19.140 58 161.353

4.   Roodenburgerdistrict 52 123.915 5 9.799 57 133.714

5.   Bos- en Gasthuisdistrict 60 214.362 2 4.231 62 218.593

6.   Morsdistrict 45 169.902 1 13.000 46 182.902

7.   Boerhaavedistrict        1 3.500 0 0 1 3.500

8.   Merenwijkdistrict 30 93.140 4 6.550 34 99.690

9.   Stevenshofdistrict 9 21.408 1 2.000 10 23.408

10. ‘bovenwijks’               72 200.922 15 40.476 87 241.398

Totaal 300 1.046.111 37 95.496 337 1.141.607

Gemiddeld per toekenning  €                    3.487 2.581 3.388

Toegekende subsidies uit het wozfonds, aantallen en 

bedragen      

juni  2007             

t/m            2016

2017
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Duidelijk is dat Binnenstad-Zuid, Stations – en Boerhaavedistrict en de Stevenshof weinig 

wozfonds-subsidie hebben ontvangen en ook weinig aanvragen hebben gedaan. Wat betreft 

de eerste drie komt dit mede omdat hier weinig corporatie-huurwoningen te vinden zijn; dit 

geldt echter niet voor de Stevenshof. De oorzaak moet hier eerder gezocht worden in het feit 

dat dit district betrekkelijk nieuw is. Dit neemt niet weg dat de Stevenshof nog steeds een 

aandachtspunt van het Woz-fondsbestuur is. 

 

Hieronder geeft tabel 3 het aantal bewoners van de woningen van de drie corporaties die bij 

het wozfonds zijn betrokken. De tabel combineert de gegevens van de spreiding van de 

subsidies met het aantal bewoners op basis van het aantal woningen in de stadsdistricten. De 

bijlagen 5 en 6 geven overzichten van de spreiding van woningen en inwoners over de 

stadsdistricten.  

 
Tabel 3: Woningen, inwoners, subsidies uit het wozfonds:spreiding over de Leidse  
stadsdistricten. 
 

 
*1) bron: Staat van Leiden 2014, p.31.    *2) bron: situatie per 1-1-2015, opgave Ons Doel, Portaal, De  
Sleutels      *3)  bron: www.leidenincijfers.nl .   *4) bron: gemiddelde woningbezetting = 2,2, opgave van 
HollandRijnland, kerncijfers Leiden 2014.   *5) betrof project plein vmbo-Boerhaavelaan.  
 

In beeld komt dat Binnenstad-Zuid, Stations – en Boerhavendistrict weinig bewoners van 

corporatiewoningen hebben, maar dat het percentage in de Stevenshof 35% is. 

 

De relatie tussen de ‘leefbaarheid’ en subsidies van het woz-fonds 

Ook in 2017 ziet het bestuur bij de aanvragen geen direct verband met klachten bij de 

corporaties of bij de huurdersorganisaties over de leefbaarheid. De tevredenheidsonderzoeken 

van de corporaties geven geen aanwijzingen voor de aanvragen. Een verband is mogelijk 

Totaal ca       

*1)

Huur 3 

corp *2)

Eigen-

dom 

3corp ,  % 

v totaal 

ca

Per 1-1-

2015  *3)

Inwoners 

woningen 3 

corp , bij 

2,2 per 

woning *4)

% van 

totaal inw,    

ca

Aantal Bedrag  €

Leiden totaal 54.000 15.892 29% 121.594 34.963 29% 389 1.141.607

Stadsdistricten

0. Binnenstad-Zuid 3.600 353 10% 8.587 777 9% 9 8.670

1. Binnenstad-Noord 6900 1.714 25% 15.303 3.771 25% 25 68.379

2. Staionsdistrict 1.000 46 5% 2.092 101 5% 0 0

3. Leiden-Noord 6.100 3.540 60% 14.031 7.788 56% 58 161.353

4. Roodenburger –district 9.000 1.659 18% 20.039 3.650 18% 57 133.714

5. Bos- en Gasthuisdistrict 9.400 3.536 38% 19.919 7.779 39% 62 218.593

6. Morsdistrict 5.300 1.845 35% 11.280 4.059 36% 46 182.902

7. Boerhaavedistrict *5) 2.100 15        <1% 4.537 33        <1% 1 3.500

8. Merenwijkdistrict 6.000 1.533 25% 14.363 3.373 23% 34 99.690

9. Stevenshofdistrict 4.600 1.651 35% 11.443 3.632 32% 10 23.408

10. ‘meer-/bovenwijks’ 87 241.398

Totaal Leiden aantal  

woningen aantal  inw

54.000 15.892 121.594 34.963

Leiden,   

Stadsdistricten en ‘meer-

/bovenwijks’

Leiden, woningen          excl.  

koop, huur alle corp  en overig 

huur

Leiden, inwoners         Wozfonds, subsidies 

totaal  medio 2007 

t/m 31 december 

2017

http://www.leidenincijfers.nl/
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afwezig omdat de bijdragen uit het wozfonds als ‘extra’ bedoeld zijn naast de inzet van de 

corporaties (en van de gemeente) voor leefbaarheid.  

 

In 2017 waren er 4 aanvragen die verband hadden met ‘groen’ in de buurt (plantenbakken, 

morspark, schooltuinen, schillenboer) en 15 zgn. ‘bovenwijkse’ aanvragen, zie ook bijlage 2.  

Er zijn diverse initiatieven van organisaties waarbij jonge mensen zich inzetten in buurten, 

veelal in samenwerking met professionals. Verschillende projecten bijv. St. Jeugd & Welzijn 

zijn hiervan een voorbeeld.  

 

 

2. Bestuur en organisatie 
 
Het bestuur heeft in 2017 het schema gehandhaafd van de kwartaalsgewijze beslisrondes 

over de aanvragen. Daarnaast zijn ook tussendoor aanvragen beoordeeld in een consultatie 

tussen de bestuursleden per email. In veel gevallen was het oordeel unaniem, zodat zonder 

een fysieke vergadering over kon worden gegaan tot een toekenning of een afwijzing. Het is 

niet nodig gebleken om het protocol voor de behandeling van de aanvragen te herzien.  

Ter nadere beoordeling van de aanvragen neemt het bestuur soms contact op met de 

aanvrager(s). Afstemming met andere fondsen is nuttig gebleken als deze fondsen bijdragen 

aan hetzelfde project.  

 

Bestuur en Raad van Toezicht hebben tweemaal een reguliere gezamenlijke vergadering 

gehad. Behalve de afstemming met de Raad van Toezicht over de algehele gang van zaken, 

komt in de voorjaarsvergadering het jaarverslag aan de orde, in de najaarsvergadering legt het 

bestuur de begroting ter goedkeuring voor.  

 

In 2017 is het wozfonds wederom vertegenwoordigd in het overleg van Leidse fondsen.  

 

Het bestuur laat de discussie over het validatiestelsel voor vermogensfondsen aan zich 

voorbijgaan, met name vanwege het voorziene einde van het fonds bij de geplande 

bestaansduur. Het wozfonds is niet gericht op voortbestaan of vergroten van het vermogen en 

is geen actief wervend fonds. Er is risicomijdende beheer van het afnemende fondsvermogen 

en de gemiddelde besteding in de afgelopen drie jaar waren minder dan € 150.000.  

De organisatie van het bestuur van het wozfonds kan geacht worden te voldoen aan de 

normen voor de regeling van de scheiding van bestuur en toezicht.  

 

 

Samenstelling bestuur en raad van toezicht 

Met ingang van 1 januari 2017 is de vacature van voorzitter ingevuld door de heer John 

Olivier. Verder zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur. 

 

In de Raad van Toezicht zijn geen wijzigen opgetreden. 

 

Publiciteit 

Voor het functioneren van het fonds is het van belang dat het in de publiciteit komt. Aan de 

aanvragers wordt gevraagd het wozfonds te vermelden bij de uitvoering van het gesteunde 

project, bij de ‘oplevering’ of bij een presentatie. Regelmatig krijgen activiteiten die door het 

wozfonds gesteund zijn, aandacht in de plaatselijke bladen, waarbij het wozfonds vaak 

vermeld wordt.  
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Op de website www.wozfonds.nl is het jaarverslag van het Wozfonds beschikbaar.  

 

Fondsvermogen 

Het startkapitaal van het wozfonds is in 2008 ‘fictief’ bepaald op € 1.493.008 (Jaarverslag 

2008). In tien en een half jaar functioneren van het wozfonds - vanaf medio 2007 t/m 31 

december 2017 - is € 1.141.607 uitgekeerd, het totaal van 390 subsidietoekenningen. Het 

wozfonds is in opzet een ‘eindig’ fonds.  

 

Per 31 december 2017 is het beschikbaar kapitaal € 461.918. Op basis van het 

beleggingsstatuut is het geld altijd veilig en risicomijdend beheerd, in termijndeposito’s en op 

spaarrekeningen: de uitgangspunten voor het financieel- en beleggingsbeleid zijn vermeld in 

de toelichting bij de jaarrekening. Bestuur en RvT hebben ook in 2017 aandacht gehad voor de 

spreiding van het fondsvermogen over de banken. Hierdoor is het maximale risico verlaagd. 

Bestuur en RvT hebben de afspraak dat het bestuur op enig tijdstip passend handelt als de 

Staat der Nederlanden de aandelen in SNS-bank en/of ABNAMRO-bank verkoopt. Bij een 

voorstel aan de RvT is uitgangspunt om geen risico te lopen voor verlies van vermogen omdat 

op grond van het garantiestelsel tot € 100.000 op een bankrekening wordt vergoed bij 

calamiteiten.  

 

Begroting 2018   

Het bestuur heeft de begroting 2018 vastgesteld op 1 december 2017 met de goedkeuring 

door de raad van toezicht (bijlage 7). De begroting dient als sturings- en controle-instrument 

voor de uitgaven om het fonds en het bestuur te laten functioneren. Bij een eventuele 

overschrijding van de begroting vraagt het bestuur vooraf goedkeuring aan de raad van 

toezicht. 

 

Het budget voor de subsidieverstrekking is verhoogd tot € 120.504 (indexering), in de 

wetenschap dat de RvT akkoord zal gaan met de overschrijding tot 25% van dit budget als de 

situatie van de aanvragen daartoe aanleiding geeft (bv: aantal aanvragen; toekenningen met 

relatief hoge bedragen). Het maximale subsidiebedrag blijft € 28.000 (sinds 2013). Het is 

mogelijk dat een aanvrager in het opvolgende jaar de eerste aanvraag vervolgt voor dezelfde 

activiteit, dan is maximaal de helft van het (maximale) subsidiebedrag beschikbaar. Voor een 

project kan het bestuur over twee jaren maximaal € 42.000 beschikbaar stellen. 

 

  

http://www.wozfonds.nl/
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3.1 Balans Stichting WOZ Fonds te Leiden per 31-12-2017                                            
na resultaatbestemming 

  
 
  

 
31-12-2017 31-12-2016 

 
€ € 

Activa 
  

   

   Vorderingen en overlopende activa 
  Nog te ontvangen rente 505 1.482 

Totaal 505 1.482 

   Liquide middelen 
  ABN-AMRO-bank rek.crt. 42.80.33.334 428 192 

ABN-AMRO-bank spaarrek. 48.25.20.817 0 5.101 
ABN-AMRO-bank 
Vermog.sp.rek.59.61.33.634 146.243 240.431 

ASN-bank spaarrek. 63.52.49.510 155.363 154.677 

SNS-bank spaarrek. 85.34.20.289 152.078 151.382 

Moneyou Spaarrek.58.26.48.467 105.486 105.181 

Totaal 559.598 656.964 

   

   Totaal activa 560.103 658.446 

 
  
 
  

 
31-12-2017 31-12-2016 

 
€ € 

Passiva 
  

   Vrij besteedbaar eigen vermogen 
  Algemene reserve 563.472 664.890 

Exploitatieresultaat lopend jaar -101.555 -101.417 

Totaal 461.917 563.473 

   Schulden en overlopende passiva 
  Nog uit te keren toezeggingen 95.873 92.569 

Overlopende passiva, nog te betalen 2.313 2.404 

Totaal 98.186 94.973 

   

   

   

   

   

   Totaal passiva 560.103 658.446 
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3.2 Staat van baten en lasten Stichting WOZ Fonds jaar 2017 
 
 

 
realisatie begroting realisatie 

 
2017 2017 2016 

Lasten € € € 

    Bestuurskosten 
   Vrijwilligersvergoeding bestuur 6.500 7.500 6.083 

Vrijwillgersvergoeding RvT. 1.950 1.950 1.950 

Overige bestuurskosten 104 200 158 

Totaal bestuurskosten 8.554 9.650 8.191 

    Overige kosten 
   Accountantskosten 2.723 2.300 2.417 

Vergaderkosten                -               -                    -  

Kosten boekhouding                -               -                    -  

Bankkosten 125 175 160 

Portikosten                -  25 28 

Website-en internetkosten 443 475 443 

Publiciteitskosten 558 1.000                   -  

Diversen en admin. kosten                -  500 56 

Totaal overige kosten 3.849 4.475 3.104 

    

    Subsidieverstrekking 
   Projecten lopend jaar 95.496 118.782 98.547 

Aanvull.en 
terugontv.subs.vrg.jr -5.013              -  -4.248 

Totaal subsidieverstrekking 90.483 118.782 94.299 

    Totaal lasten 102.886 132.907 105.594 

    

    

    

    Totaal 102.886 132.907 105.594 

 
 
Baten 
 
 
 

Rente banken 1.331 1.800 4.177 

    Totaal baten 1.331 1.800 4.177 

    

    Exploitatieresultaat 101.555 131.107 101.417 

 
      

Totaal 102.886 132.907 105.594 

 
  
 
                                                                                                                                                          



12 
 

 
3.3. Toelichting algemeen 
 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De jaarrekening 2017 is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, te weten Richtlijn C1 kleine organisaties zonder winststreven. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire 
financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
 
Bedragen luiden in euro’s. 
  
Overige Activa en passiva   
Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen 
nominale waarde.  
 
Overige vorderingen  
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
   
Resultaatbepaling   
Kosten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
  
Kosten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn. 
 
Toegezegde subsidies worden in het jaar van toezegging volledig ten laste van dat boekjaar 
verantwoord. Nog niet (of nog niet geheel) uitgekeerde subsidies worden als schuld 
verantwoord.  
Uitgekeerde maar nog niet door de subsidieontvangers, aan de hand van een afrekening of 
bewijsstukken, verantwoorde subsidies, worden via een vastlegging in de projectadministratie 
bewaakt. 
 
Statutaire verplichting 
Op grond van artikel 11, lid 3 van de statuten van de stichting is het bestuur het volgende 
verplicht: 

 Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en 
lasten (exploitatierekening) op te maken en vast te stellen. 

 De balans en de staat van baten en lasten ter kennisneming voorafgaand aan de 
vaststelling toe te zenden aan de huurdersorganisaties en de Raad van Toezicht. 

 De balans en de staat van baten en lasten te laten onderzoeken door een door het 
bestuur aan te wijzen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel 
een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 B.W. Deze deskundige geeft de 
uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de 
bovenvermelde stukken. 

 De penningmeester décharge te verlenen nadat de verklaring zoals hiervoor bedoeld is 
afgegeven. 

 
Uitgangspunten 
Met betrekking tot het financieel- en beleggingsbeleid en de verslaglegging van de jaarstukken 
gelden de volgende uitgangspunten: 

 Ten behoeve van het beleggingsbeleid is met instemming van de Raad van Toezicht in 
oktober 2007 een Beleggingsstatuut opgesteld. In grote lijn komt dit beleid er op neer, 
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dat de verplichting tot het gedurende tien jaar verstrekken van subsidies tot max.         
€ 100.000 per jaar (exclusief indexering) en de jaarlijkse exploitatiekosten, zijn veilig 
gesteld door middel van termijndeposito’s. Voor het resterende nog niet bestemde 
saldo mogen beperkt risicovolle aandelen en obligaties worden gekocht, bij voorkeur 
groen-en milieufondsen. Gelet op de onzekere financiële situatie van de aandelenmarkt 
zijn echter de gelden grotendeels vanaf april 2008 op een termijndeposito en/of op 
(direct opzegbare) spaarrekeningen gezet. 

 

 Om een zuiver beeld te krijgen van de exploitatiekosten en het beschikbare vermogen 
wordt niet het kasstelsel maar het stelsel van baten en lasten gevolgd. Dit betekent dat 
per ultimo van het jaar de vorderingen en schulden zijn nagegaan en als zodanig 
verwerkt in de Balans en in de Staat van baten en lasten. Verder is de 
subsidieverstrekking verwerkt in de Staat van baten en lasten om zo een volledig 
inzicht te krijgen in de exploitatie, te weten het gestelde doel en de realisatie. 
De toegezegde en nog niet (of nog niet geheel) uitgekeerde subsidies zijn als schuld in 
de Balans opgenomen. 

 
3.4. Toelichting op de Balans per 31 december 2017 
        
Vorderingen en overlopende activa 
 
De nog te ontvangen rente is als volgt: 
- ASN-bank Sparen zakelijk                                    -       264 
- SNS-bank Zakelijk sparen             -        241 
                                                                                ------------- 
Totaal nog te ontvangen rente 2017            €       505 
 
De rente van de ABN vermogensrekening en Money You is per 31-12-2017 al in het banksaldo 
opgenomen. 
 
Liquide middelen 
 
De ABN-AMRO-bank is de huisbankier van de stichting. De gelden voor de lopende 
verplichtingen gedurende de maand worden zo veel mogelijk op de Vermogensspaarrekening 
bij deze bank aangehouden. Het resterende vermogen is bij de overige drie banken 
ondergebracht, t.w.: ASN-bank, SNS-bank en bij Moneyou (een dochterbank van ABN-AMRO 
met eigen bankvergunning). 
Per 31 december 2017 staat € 559.599 (31 december 2016: € 656.963) ter vrije beschikking. 
 
 
Vrij besteedbaar eigen vermogen 
 
Het saldo van de Algemene reserve is als volgt opgebouwd: 

        
Beschikbaar kapitaal per 31-12-2014  €    775.672 
Af: exploitatieresultaat 2015    -     110.782 -/- 
       ---------------- 
Beschikbaar kapitaal per 31-12-2015  €    664.890 
Af: exploitatieresultaat 2016    -     101.417 -/- 
       ---------------- 
Beschikbaar kapitaal per 31-12-2016  €    563.473  
Af: exploitatieresultaat 2017    -     101.555 -/- 
       ---------------- 
Beschikbaar kapitaal per 31-12-2017                      €    461.918 
Na resultaatbestemming 
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Schulden en overlopende passiva 
 
Nog uit te keren toezeggingen. 
Dit betreft de volgende nog af te wikkelen projecten:  
            Bedragen in hele € 

 

Proj.nr. Naam subsidieontvanger / project Nog te betalen 

  Nog af te wikkelen toezeggingen voorgaande jaren   

2015     

352 Buurtver. Groenoord-Zd, ontmoeting op Ldn.-Nrd 1.350 

366 Wijkcom. De Kooi, opknappen Maxima speeltuintje 8.500 

374 Studio Moio, korte films over buurthelden 3.500 

383 Bel.ver.Haagwegkwartier, schoonmaakaktie 100 

388 Speeltuin De Doorbraak, herinrichting 3.000 

390 Vrienden Singelpark, opknappen huigpark 10.000 

  Totaal nog af te wikkelen toezeggingen 2015 26.450 

      

2016  Nog af te wikkelen toezegging 2016   

407 Bew.Cie. Jac.Urlusplantsoen; Tommy's Luie Zondagen 500 

414 Lizzy de Bolster; buitenspeeldag Meerburg/Roomburg 575 

429 Buurtvereniging Zeeheldenbuurt, Parkfeest Zeeheldenbuurt 743 

442 Wijklab Tuinstad Staalwijk; De Tuinstaal Collecties 50 

446 Buurtzorg/Topaz; preventieproject burencontactmiddagen 50 

448 Bewoners Agaatlaan; Kook van jou en 40+ herinneringsproject 2.500 

450 Projectgroep Wijkwens; social sofa 600 

451 Peen en Ui; De kunst van wijken; 7.300 

      

  Totaal nog af te wikkelen toezeggingen 2016 12.318 

      

2017  Nog af te wikkelen toezegging 2017   

457 Diaconaal Centrum De Bakkerij; Onder Anderen 5.000 

460 Libertas; Jong Wijktalent (werkkleding) 900 

471 St. Beheer Begraafplaats Rhijnhof; schommel 800 

474 Wijkgroep Buur)tcontacten+ Levendaal Oost maaltijd en inloop 300 

478 BOP; computers 899 

481 St,.VTV Leiden/Libertas; meedoen met verkiezingen 3.200 

484 St. Morslint; Morspark 13.000 

487 St. Kunst in de stal; Kunst in de stal festival 3.000 

492 Libertas; Senioren Ontmoetingspunt 600 

493 St, Technolab Leiden; levend lab 500 

495 Peen en ui; Burgeratelier 5.500 

496 Libertas; De jeugd van Tegenwoordig 3.600 

497 St. Leergeld Leiden; Alle kinderen mogen meedoen 1.750 

499 Beyerink Groepswonen; dagje uit 25 jr bestaan 2.900 
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501 Jes Rijnland; bloeiend Zuid West 666 

502 M25; Kerstdiner daklozen 2017 1.000 

503 St. Jeugd&Welzijn; Buurtplaats 6.640 

504 Schooltuinen Stevenshof; Grondverbetering 2.000 

505 Speelgoedbank; aanschaf speelgoed 1.500 

506 Patricia Nauta; kinderen van de Merenwijk 2.200 

508 Muziekcentrum Leiden Noord; Open podium 900 

510 Stimuleringsprijzen wozfonds 2017 250 

      

  Totaal nog af te wikkelen toezeggingen 2017 57.105 

      

  Totaal nog af te wikkelen toezeggingen 2015- 2017 95.873 

 
 
 
Overlopende passiva 
 
Dit betreft: 

- Nog te betalen bankkosten december 2017                          €      10 
- Schatting accountskosten jaarrekening 2017, incl. BTW      €  2.303 

       ------------ 
           Totaal nog te betalen             €  2.313 

 
 
3.5. Toelichting op de Staat van baten en lasten 
 
 
Bestuurskosten 
 

 De post vrijwilligersvergoeding bestuur is als volgt samengesteld: 
Begroot            €  7.500 
Vacature bestuurslid vanaf 1-1-2017       -   1.000 -/- 
           ------------ 
Totaal vergoedingen bestuur         €  6.500 
 
 

 
Overige kosten 
 

 De accountantskosten in het jaar 2017,voor de controle van de  jaarrekening 2016, zijn 
€ 2.722,50 terwijl er € 2.300 als verplichting in de jaarrekening 2016 was opgenomen  
Verder is er in de jaarrekening 2017 een verplichting opgenomen van € 2.303 voor de 
accountskosten in het jaar 2017.  

 
Subsidieverstrekking 
 
Er zijn de volgende subsidies toegekend: (netto-bedragen bij een definitieve afrekening) 
 

Proj.nr. Naam subsidieontvanger / project Toegekend 
bedrag 

  Toegekende subsidies in het jaar 2017 95.496 

Zie in Jaaroverzicht bestuur voor de specificatie 2017 
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  Lagere of teruggeboekte subsidies projecten voorgaande jaren   

449 Wijkvereniging Meerburg; kerstviering (goedkoper dan aangevraagd) 32 

415 St. Strandwal; festival Binnenstebuiten2 (gaat niet door) 1.500 

455 Kunstcommissie Zeeheldenbuurt; Kerstramenwedstrijd (goedkoper dan 
aangevraagd) 

250 

423 St. Libertas; Leidse Vrijwilligersprijs 2016 332 

382 Bijscholing gezondheidszorg (gaat niet door) 900 

404 Ver. Leidse schooltuinen (vervallen) 2.000 

      

Totaal  Lagere/terugontvangen subsidies voorgaande jaren 5.013 

      

  Per saldo ten laste van het jaar 2017 90.483 

 
 
 
Rente banken 
Dit is, inclusief de nog te ontvangen rente per 31-12-2017, als volgt samengesteld: 
 
ABN-AMRO Kwartaalsparen                  €              4 
ABN-AMRO Vermogensspaarrek.          -           612 
Moneyou spaarrekening        -           211 
ASN Zakelijk sparen         -           264 
SNS Zakelijk sparen         -           241 
               --------------- 
Totaal rente banken         €       1.332   
 
 
Exploitatieresultaat lopend jaar 
 
Na goedkeuring van de jaarrekening zal het nadelig exploitatieresultaat ten laste worden 
gebracht van de Algemene reserve.  
 
 
3.6 Verwerking van het resultaat 
 
De Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 sluit met een nadelig saldo van   
€ 101.555. Dit bedrag is vooruitlopend op het bestuursbesluit ter zake in mindering gebracht 
op het eigen vermogen. Na deze mutatie bedraagt het saldo hiervan €  461.918 
 

3.7. Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze 
jaarrekening. 
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3.8 Bestuursverklaring 

Het bestuur van de stichting WOZ Fonds te Leiden, verklaart het jaarverslag met de 

jaarrekening over het boekjaar 2017 in de bestuursvergadering van 23 februari 2018 te 

hebben vastgesteld. 

 

J. Olivier (voorzitter) 

 

A. Dupuis (vice-voorzitter)  :  

 

Mw. G. de Pater (secretaris):       

 

E. van den Eshof (penningmeester): 

 

Mw.  A. van Houten (algemeen bestuurslid): 

 

Mw. J. Hendriks-Onderwater (algemeen bestuurslid):  

 

 

De Raad van Toezicht van de Stichting WOZ Fonds te Leiden, verklaart het jaarverslag met de 

jaarrekening over het boekjaar 2017 in de vergadering van 20 april 2018 te hebben 

goedgekeurd.  

                    

S. Opdam (voorzitter)      A.A.P. van Schooten – de Keijzer 

 

 

J.A. Oudshoorn (secretaris)  



18 
 

4. Controleverklaring 

 De vier hierna volgende bladzijden geven de verklaring van de accountant. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1  bij Jaarverslag 2017                              stichting wozfonds te Leiden 

 
1         Algemene gegevens stichting wozfonds 
 
1.1      Doel van de stichting 
 
De stichting wozfonds heeft als doel: 
1.a. het ondersteunen van projecten die leiden tot verbetering van het woon- en leefklimaat 
van een of meerdere buurten of wijken in de gemeente Leiden waarvan de bevolking voor 
tenminste twee/derde wordt gevormd door huurders van de woningbouwcorporaties Portaal, 
Ons Doel of De Sleutels; 
1.b. het subsidiëren van boekuitgaven, symposia, culturele evenementen en bekostigen van 
prijsvragen, zulks voor zover deze activiteiten bedoeld zijn om de participatie en belangstelling 
van bewoners voor hun buurt of wijk te bevorderen, zoals onder a. is omschreven; 
1.c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter beschikking stellen 
van financiële middelen overeenkomstig de wijze zoals omschreven in het huishoudelijk 
reglement. 
 
1.2 Oprichting van de stichting wozfonds 
 
De drie betrokken huurdersorganisaties hebben de stichting wozfonds opgericht op 19 januari 
2006, na zorgvuldige en langdurige voorbereiding. Toen het fonds met gelden werd gevuld (zie 
1.8) heeft het bestuur ‘het wozfonds’ medio 2007 open kunnen stellen voor aanvragen. 
 
Volgens de opzet in het Huishoudelijk Reglement mag jaarlijks € 100.000 besteed worden aan 
subsidies (excl. jaarlijkse verhoging volgens indexering). De oprichters van het fonds hebben 
voorzien dat het fonds op enig moment leeg is - vulling door andere bronnen is mogelijk. 
 
- Per 31 december 2016 is de stichting wozfonds gevestigd in Leiden, Uiterstegracht 105, 
2312 TB..  
- Per  31 december 2017 zijn de oprichtingsstatuten ongewijzigd. 
- Het boekjaar loopt van 1 januari  t/m 31 december.  
 
1.3 Handelsregister 
 
De stichting wozfonds, opgericht op 19 januari 2006, staat ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 28109611. 
 
1.4 Bankrelatie 
 
Per  31 december 2014 zijn de bankzaken van de stichting bij meerdere banken 
ondergebracht, voor lopende verplichtingen gebruikt het bestuur de diensten van ABN-AMRO-
bank. 
 
1.5 Accountant 
 
Het bestuur heeft de accountantsafdeling van Zirkzee in Oegstgeest als externe accountant 
benoemd (Zirkzee Audit BV).  
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1.6 Website en overige publiciteit 
 
Onder www.wozfonds.nl onderhoudt de stichting de website. Ook via www.leidsefondsen.nl is 
informatie over de stichting beschikbaar. 
De stichting brengt een folder uit, een nieuwsbrief als daarvoor aanleiding is. Het wozfonds 
komt ook onder de aandacht van de doelgroep via diverse bijeenkomsten en via netwerken 
van huurders. Bij gesubsidieerde activiteiten komt het wozfonds regelmatig in de publiciteit. 
 
1.7 Bestuur en rooster van aftreden 
Het bestuur heeft als hoofdtaak de aanvragen voor subsidie te beoordelen. Volgens de 
statuten kent het bestuur 7 leden. Elk van de drie betrokken huurdersorganisaties (HO 1*) ) 
draagt twee bestuursleden voor het bestuur voor, een huurder of een bestuurslid die voldoet 
aan een omschreven profiel, beiden met belangstelling voor de leefbaarheid in wijken en 
buurten en voor de bewoners-zelfwerkzaamheid. Het zevende bestuurslid is benoemd uit een 
voordracht van het college van B&W van Leiden, van drie van de gemeente onafhankelijke 
personen. Uit deze voordracht benoemen de overige bestuurders een persoon die zonder last 
of ruggespraak zitting neemt in het bestuur. 
De Raad van Toezicht (RvT) is samengesteld uit drie leden die ieder bestuurslid zijn van een 
van de drie betrokken huurdersorganisaties.  
Statutair vergadert het bestuur eenmaal per kwartaal om aanvragen te beoordelen, daarnaast 
eenmaal voor vaststelling van het jaarverslag en eenmaal in gezamenlijke vergadering met de 
RvT voor vaststelling begroting en ter bespreking van de algemene lijnen van beleid. 
 
In geval van een vacature, vraagt het bestuur / de raad aan de betreffende 
huurdersorganisatie waarvan de plaats vacant is geworden, of aan de gemeente, om de 
vacature op te vullen middels een (bindende) voordracht. Het bestuur / de RvT kent geen 
vertegenwoordigers van deelbelangen in zijn midden. De leden verdelen onderling de functies.   
 
Bij de opzet van het fonds is bepaald dat: de bestuursleden en de leden van de RvT voor twee 
jaar worden benoemd; aftreden volgens een rooster; twee maal kunnen worden herbenoemd, 
de zittingstermijn zo niet langer mag zijn dan zes jaar; het voornemen tot herbenoeming aan 
de huurdersorganisaties wordt bekend gemaakt. Elke betreffende HO kan besluiten zijn 
voorgedragen lid niet te laten herbenoemen, of besluiten tussentijds te ontslaan. Elke 
betreffende HO dient in desbetreffende situatie te voorzien in een bindende voordracht voor 
een (algemeen) bestuurslid zijnde huurder van de betreffende HO of voor een bestuurslid dat 
voldoet aan een nader omschreven profiel.  
 
Na de oprichting in 2006, is het fonds feitelijk gaan functioneren vanaf de openstelling voor 
aanvragen per medio 2007. Het fonds sloot per 31 december 2017 het tiende volledige (boek-
)jaar af. Zo bezien zijn de langstzittende bestuursleden in 2017 in het tiende jaar van 
functioneren. 
 
 
Stichting wozfonds, samenstelling van bestuur en Raad van Toezicht (RvT) per 31/12/17,  
rooster van aftreden (zie pag. 8 en hieronder). 
 

lid op voordracht van *1) functie zittingstermijn 2jr aftreden 

Bestuur                1e       2e       3e   

de heer J. (John) Olivier HOOD voorz. jan 2016 2018 2020 2022 2022 

de heer A. (Ton) Dupuis HOOD 
vice-
voorz. jan 2006 2008 2010 2012 2018 

de heer E.J.S. (Evert) van den Eshof HBV-Leiden penningm. jan 2015 2017 2019 2021 2021 

mevrouw G. de Pater HBV-Leiden secretaris jan 2016 2018 2020 2022 2022 

mevrouw A. (Ali) van Houten HBE best. lid jan 2013 2015 2017 2019 2019 

mevrouw J. Hendriks-Onderwater Gem. Leiden best. lid apr 2016 2018 2020 2022 2022 

  vacature HBE best. lid             

http://www.wozfonds.nl/
http://www.leidsefondsen.nl/
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RvT                 

mevrouw S. (Sari) Opdam HBE voorz. jan 2013 2015 2017 2019 2019 

de heer J.A. (Jan Arie) Oudshoorn HOOD secretaris mrt 2015 2017 2019 2021 2021 

mevrouw P. (Paula) van Schooten  HBV-Leiden penningm. jul 2011 2013 2015 2017 2017 
 
*1) huurdersorganisaties (HO): 
HBE,  Huurders Belangen Vereniging De Eendracht: HO van huurders van De Sleutels  
HBV-Leiden: Huurders Belangen Vereniging Leiden: HO van huurders van Portaal-Leiden 
HOOD:  Huurders Organisatie Ons Doel: HO van huurders van Ons Doel    
 
Over de opvolging en over de functievervulling in het bestuur heeft het wozfondsbestuur 
schriftelijk contact opgenomen met de besturen van de drie HO’s, ruim voor het aflopen van de 
formele derde zittingstermijn per januari 2012 voor op dat moment 4 bestuursleden, en ca. 2 
jaar voor het aflopen van de derde termijn voor 1 bestuurslid.  
Met de RvT heeft het bestuur aandacht gehad voor de moeite die de besturen van de 
huurdersorganisties hebben om voordrachten te doen voor bestuursleden. Zo is in overleg met 
de rvt en met de besturen van de huurdersorganisaties de werkwijze tot stand gekomen 
waarbij de totale zittingstermijn is losgelaten.  
Het bestuur heeft voorgesteld om de statuten overeenkomstig te wijzigen, tegelijk met 
opheffen van enkele onvolkomenheden in de statuten. De voorgestane statutenwijziging is 
thans nog niet afgerond. In overleg met de RvT is besloten de statuten niet aan te passen. 
 
 
1.8 Achtergrond van de stichting 
 
-teveel onroerende-zaak belasting 
Bij de invoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zijn de woningen van 
genoemde drie woningbouwcorporaties in Leiden te hoog getaxeerd. Eigenaren en huurders 
hebben daardoor teveel onroerende-zaak belasting betaald (OZB). Door de vele bezwaren 
tegen de waardevaststelling van corporatiebezit in 1995/1999, is gezocht naar een oplossing 
zonder rechterlijke tussenkomst, voor deze OZB-kwestie: geen behandeling van 
bezwaarschriften. 
 
-overeenkomst: oplossing zonder rechterlijke tussenkomst   
In 2004 hebben de gemeente Leiden, de betrokken corporaties en huurders, een 
overeenkomst gesloten over de hoogte van de compensaties van eigenaren (drie corporaties) 
en huurders (gebruikers), voor de teveel betaalde belasting.  
 
De hoogte van de compensatie van de gezamenlijke betrokken huurders is vastgesteld op ca      
€ 1.229.000 per 31 december 2004. In deze overeenkomst is de bepaling opgenomen over de 
toepassing van de rentevergoeding van 6,5% over de compensaties, bij betaling van de 
bedragen van de compensatie na 31 december 2004. 
 

 Compensatie 
 ‘gebruikersdeel’                                                  
.        (huurdersorganisatie)                                                   

 huurders Ons 
 Doel     
.             (HOOD) 

huurders  De 
Sleutels (v/h ZEV) 
.        HBEendracht) 

  huurders Portaal-  
  Leiden  
 .      (HBV-Leiden)                                                                                                                              

 Totaal  

te storten in 
.           wozfonds 

 hoofdsom per  31-12-2004  ca  €      220.000  ca  €        275.977 ca  €        733.000   ca  €  1.229.000 

 
-compensatie 
De corporaties zijn gecompenseerd via de diverse bouwplannen. De gemeente en de 
corporaties hebben de afrekening van de compensaties geregeld in de ‘raamovereenkomsten 
stedelijke vernieuwing’. 
Bij het sluiten van deze overeenkomsten is ook het geld beschikbaar gekomen van de 
compensaties van de huurders van de betrokken corporaties. De overeenkomst tussen de 
gemeente en Ons Doel en die tussen de gemeente en De Sleutels van Zijl en Vliet zijn beide 
in 2007 gesloten. De overeenkomst tussen gemeente en Portaal was van najaar 2004.  
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-fonds voor steun aan projecten van bewoners in eigen woonomgeving  
Gemeente en de drie huurdersorganisaties hebben besloten om de bedragen van de 
compensaties in een fonds onder te brengen. Via dit fonds komt het geld weer terug bij de 
huurders in de vorm van steun aan projecten voor en ìn de eigen woonomgeving. Ook 
individuele huurders kunnen een aanvraag indienen voor steun aan een project. Een project of 
activiteit enz., en de bijdragen uit het fonds zijn bedoeld als extra, namelijk aanvullend op 
reguliere taken van gemeente en van corporaties. 
 
Sinds medio 2007 beheert het bestuur van de stichting de bedragen van de compensatie van 
de huurders volgens vastgestelde regels voor vermogensbesteding. In 2008 heeft de 
gemeente Leiden de laatste nabetaling in het wozfonds gestort. Zo kon het ‘startkapitaal’ van 
het wozfonds toen ‘fictief’ bepaald worden op € 1.493.008 (jaarverslag 2008). 
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Bijlage 2  bij Jaarverslag 2017, Stichting wozfonds. Overzicht van subsidies toegekend in 

2017. Met groen zijn aangegeven groenvoorzieningen en met ‘zwart’ bovenwijkse  

projecten. 

Nr. aanvrager bedrag in 

€ 

457 Diaconaal Centrum De Bakkerij; Onder Anderen 5.000,00 

459 CTV Zuid Holland; verhalen van de straat  1.000,00 

460 Libertas; Jong Wijktalent (werkkleding) 900,00 

461 St. Jeugddorp Leiden; Jeugddorp 3.000,00 

463 St. jeugd en welzijn; Leiden noord verbindt wijkfeest 2.500,00 

466 St. Jeugd en welzijn; Zomerkamp 2017 2.000,00 

467 St. jeugd en welzijn; Halloweenfeest 2017 500,00 

468 Marnix Jeugdvereniging Leiden; Vervoer zomerkamp 500,00 

471 St. Beheer Begraafplaats Rhijnhof; schommel 4.000,00 

472 St. Salix; Matties van Matilo 5.000,00 

473 Libertas i.o. wijkbwoners; Wijkbedrijf Merenwijk 750,00 

474 Wijkgroep Buur)tcontacten+ Levendaal Oost maaltijd en inloop 300,00 

476 St. Openluchttheater Leidse Hout; Klassiek in het park 3.000,00 

478 BOP; computers 899,00 

479 Bewonerscommissie Livius; plantenbakken 98,81 

480 M25; uitje kinderen in kwetsbare positie 626,38 

481 St,.VTV Leiden/Libertas; meedoen met verkiezingen 3.200,00 

482 Schillenboerteam Staalwijk; schillenboer 1.050,00 

484 St. Morslint; Morspark 13.000,00 

485 Buurtver. Groenoord-Zuid; pilot 1e leidse geuzenspelen 2.500,00 

487 St. Kunst in de stal; Kunst in de stal festival 3.000,00 

489 St CTV Zuid-Holland; Leids Festival vh levenslied 2017 5.000,00 

491 Wijkver. Meerburg; wijkenfestival Matilo 750,00 

492 Libertas; Senioren Ontmoetingspunt 600,00 

493 St, Technolab Leiden; levend lab 500,00 

495 Peen en ui; Burgeratelier 5.500,00 

496 Libertas; De jeugd van Tegenwoordig 3.600,00 

497 St. Leergeld Leiden; Alle kinderen mogen meedoen 1.750,00 

499 Beyerink Groepswonen; dagje uit 25 jr bestaan 2.900,00 

501 Jes Rijnland; bloeiend Zuid West 3.332,00 

502 M25; Kerstdiner daklozen 2017 1.000,00 

503 St. Jeugd&Welzijn; Buurtplaats 6.640,00 

504 Schooltuinen Stevenshof; Grondverbetering 2.000,00 

505 Speelgoedbank; aanschaf speelgoed 1.500,00 

506 Patricia Nauta; kinderen van de Merenwijk 2.200,00 

508 Muziekcentrum Leiden Noord; Open podium 900,00 

510 Stimuleringsprijzen wozfonds 2017 4.500,00 

totaal  37 projecten 95.496,19 
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Bijlage 3      bij Jaarverslag 2017, Stichting wozfonds 
Kaart “eigendom van de woningstichtingen”                                                             
gemeente Leiden, , Vastgoed informatiecentrum, ‘Eigendom woningbouwstichtingen’, 
tekeningnr VIC 0774, datum 18/7/2007 (actuele versie komt beschikbaar bij het wozfonds). 
 
 
 
Bijlage 4      bij Jaarverslag 2017, Stichting wozfonds 

Indeling Leiden naar stadsdeel, district en buurt 

http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/stad-buurt-straat-en-wonen/wijken-en-buurten/ 

 

 
Bijlage 5       bij Jaarverslag 2017, Stichting wozfonds 
Tabel 4. Spreiding over de Leidse districten van de woningen van Ons Doel, Portaal en De 
Sleutels 
 
.                                                                                                                                                                           

Tabel 4. Spreiding over de Leidse districten van de woningen van Ons Doel, Portaal en De Sleutels, de drie 

corporaties die bij het wozfonds zijn betrokken.                                                                                                                     
Bron: *1) gemeente Leiden: Staat van Leiden 2014.     *2) situatie per 1 januari 2015, opgave corporaties maart-
april 2015. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districten in Leiden Leiden,  
Totaal aantal  
woningen, 
circa  *1) 

Aantal woningen van de 3 corporaties per district 

Ons Doel                
*2) 

Portaal 
*2) 

DeSleutels 
*2) 

Totaal van de 3   
corporaties 

      % van 
totaal 

0.    Binnenstad-Zuid                3.600   -    353   -       353    10% 

1.    Binnenstad-Noord    6.900   438 1.123     153    1.714    25% 

2.   Stationsdistrict         1.000     43        3   -         46      5% 

3.   Leiden-Noord    6.100   331     940  2.269    3.540    60% 

4.   Roodenburgerdistrict    9.000   845     193     621    1.659    18% 

5.   Bos- en Gasthuisdistrict    9.400   576  1.182  1.778    3.536    38% 

6.   Morsdistrict    5.300    -  1.488     357    1.845    35% 

7.   Boerhaavedistrict    2.100    -      15   -         15      1% 

8.   Merenwijkdistrict    6.000   244    562     727    1.533    25% 

9.   Stevenshofdistrict    4.600   -    874     777    1.651    35% 

                                     
Totaal aantal Leiden   

 
  54.000 

                  
2.477 

           
6.733 

              
6.682 

 
  15.892 

 
ca  30% 

http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/stad-buurt-straat-en-wonen/wijken-en-buurten/
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Bijlage 6     bij Jaarverslag 2017 Stichting wozfonds 

 

Tabel 5. Leiden, spreiding over stadsdistricten van woningen naar eigendomsverhouding en 
aantal inwoners  
                                                                                                                                                               

Tabel 5. Leiden, spreiding over districten van woningen naar eigendomsverhouding en geschat aantal 
bewoners in woningen van Ons Doel. Portaal en De Sleutels.  
 
Bronnen: *1) Staat van Leiden 2014, p.31.    *2) per 1-1-2015, opgave Ons Doel, Portaal, De Sleutels. 
*3 )www.leidenincijfers.nl .    *4) berekend met 2,2 gemiddelde woningbezetting, HollandRijnland, 
kerncijfers Leiden 2014.  

 

 

 

 

Leiden   
Stadsdistricten  

Leiden, woningen                                               
verdeling naar eigendomsverhouding per district 

Leiden, inwoners                    
per district     

Per 1-1-
2015  

*3) 

                    

*4) 

 

 Koop               
 
aantal 
ca     
*1) 

Huur  
wcorp 
aantal   
ca        
*1) 

Huur  
overig 
aantal 
ca      
*1) 

Totaal            
 
aantal 
ca       

*1) 

Huur    
3 corp 
aantal 
*2) 

3 corp  
eigen-
dom          
%   van 
totaal,      
ca 

totaal Inwoners 
woningen
3 corp,       
*4)        
2,2 per 
woning 

 
           
 % van 
totaal 
inwnrs,  
ca 

Leiden totaal 24.300 18.800 10.900      
54.000 

        
15.892 

          
29% 

121.594        
34.962 

          
29% 

Stadsdistricten          

0.        
Binnenstad-Zuid             

1.100 800  1.700     
3.600 

        
353 

         
10% 

8.587            
777 

            
9% 

1.        
Binnenstad-Noord 

2.000 2.600 2.300  
 6.900  
     

    
1.714 

         
25% 

15.303          
3.771 

         
25% 

2.      
Stationsdistrict 

500 200 300     
1.000 

         
46 

           
5% 

2.092           
101 

           
5% 

3.               
Leiden-Noord 

1.900 3.500 700     
6.100 

    
3.540 

         
60% 

14.031         
7.788 

         
56% 

4.   Roodenburger 
-district 

5.500 2.200 1.300     
9.000 

    
1.659 

         
18% 

20.039        
3.650 

         
18% 

5.   Bos- en 
Gasthuisdistrict 

4.100 3.900 1.400     
9.400 

    
3.536 

          
38% 

19.919        
7.779 

         
39% 

6.          
Morsdistrict 

2.100 2.200 1.000     
5.300 

    
1.845 

         
35% 

11.280         
4.059 

         
36% 

7.   
Boerhaavedistrict 

900 200 1.000     
2.100 

         
15 

           
<1% 

4.537             
33 

         
<1% 

8.   
Merenwijkdistrict 

3.600 1.600 800     
6.000 

     
1.533 

         
25% 

14.363        
3.373 

         
23% 

9.   
Stevenshofdistrict 

2.600 1.600 400      
4.600 

    
1.651 

         
35% 

11.443        
3.632 

         
32% 

          
Totaal Leiden 
aantal  inw  
aantal  woningen         

      
 
18.800 

               
 
54.000 

      
 
15.892 

        
121.594 

       
34.963                                                

 

http://www.leidenincijfers.nl/
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Bijlage 7      bij Jaarverslag 2017, Stichting wozfonds 

 

Begroting  2018  baten en lasten Stichting wozfonds 

   
  

 
begroting begroting realisatie realisatie realisatie 

Lasten 2018 2017 2016 2015 2014 

     
  

Bestuurskosten 
     Vrijwilligersvergoeding bestuur 7.500 7.500 6.083 6.000 7.250 

Vrijwilligersvergoeding Rd.v.T. 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 

Overige bestuurskosten 650 200 158 36 127 

Totaal bestuurskosten 10.100 9.650 8.191 7.986 9.327 

      Overige kosten  
     Accountantskosten 3000 2300 2.417 2.914 2.434 

Kosten boekhouding 0 0 0 1.000 345 

Bankkosten 175 175 160 147 147 

Portikosten 25 25 28 26 13 

Kosten website 475 475 443 441 442 

Publiciteitskosten 1000 1000 0 1.293 0 

Div.overige en admin.kosten 250 500 56 235 504 

Totaal overige kosten 4.925 4.475 3.104 6.056 3.885 

      Subsidieverstrekking 
     Subsidies diverse projecten 120.504 118.782 94.299 105.798 72.969 

      Totaal kosten en subsidies 135.529 132.907 105.594 119.840 86.181 

      

      

      Totaal 135.529 132.907 105.594 119.840 86.181 

                                                                                                                                                    
 
Baten 
 

 
begroting begroting realisatie realisatie realisatie 

  2018 2017 2016 2015 2014 

      Rente spaarrekeningen 900 1.800 4.177 9.058 12.683 

      Totaal baten 900 1.800 4.177 9.058 12.683 

      Resultaat 134.629 131.107 101.417 110.782 73.498 

      Totaal 135.529 132.907 105.594 119.840 86.181 
 


