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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Woningstichting Van Alckmaer
3 7 0 3 0 8 9 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Camphuysenkade 36
0 7 2 5 4 1 0 3 4 0

E-mailadres

info@vanalckmaer.nl

Website (*)

www.vanalckmaer.nl

RSIN (**)

0 0 2 6 9 9 0 3 5
2 0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.C.C. van Leeuwen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 111 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting is een toegelaten instelling. De stichting heeft als doel uitsluitend
werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisversting zoals omschreven in artikel
45 van de Woningwet, daaronder mede begrepen de instandhouding en het beheer
van beschermde monumenten in eigendom en het leveren van een actieve bijdrage
aan de verwerving en de de instandhouding van gebouwen met een historische,
kunsthistorische en/of stedelijke waarde, in de meest ruime zin des woords, waarbij de
continuïteit van de corporatiebelangen gewaarborgd dienen te worden

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

zie URL verwijzing naar het ondernemingsplan 2019-2022

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Huurpenningen

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.vanalckmaer.nl/media/pdf/Ondernemingsplan-201
9-2022-DEF.pdf

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

zie URL beloningsbeleid
https://www.vanalckmaer.nl/media/pdf/2017-01-12-Reglement-selectie-en-remuneratiec
omissie.pdf

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie URL bestuursverslag

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.vanalckmaer.nl/woningstichting-van-alckmaer/Bes
tuursverslag 2021

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Vastgoedbeleggingen

€ 388.592.154

€ 350.996.349

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€

2.307.458

€

2.019.179

Overige reserves

Financiële vaste activa

€

3.921.707

€

4.581.566

+

€ 394.821.319
Voorraden
Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

367.991

€

323.549

€

0

€

0

€

422.613

€

440.770

Effecten

€

Liquide middelen

€

5.434.581

€
Totaal

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

€

+
6.225.185

€ 401.046.504

+

2.017.797

€ 180.156.509

€ 142.740.339

€

€

€ 88.563.217

€ 93.381.457

+

+
€ 236.121.796

Egalisatierekening

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€ 120.223.469

€ 120.417.537

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€ 401.046.504

+

€

31-12-2020 (*)

€ 268.719.726

€ 357.597.094

€

31-12-2021

€

3.570.979

8.532.330

291.822

3.548.055

+
€

2.782.116

€ 360.379.210

+

+

+
€ 360.379.210
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Staat van baten en lasten

2021

A

2020 (*)

Huuropbrengsten

€

18.288.575

€

18.109.813

Opbrengsten servicecontracten

€

698.562

€

752.793

Minus: Lasten servicecontracten

€

713.574

€

735.186

Overheidsbijdragen

€

0

€

0

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

945.520

€

709.338

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

4.860.809

€

4.204.045

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

3.602.511

€

2.496.433

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

8.864.723

€

10.717.604

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

€

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

€

€

0

€

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

2.603.350

€

976.624

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

1.693.629

€

739.576

€

909.721

€

237.048

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

-10.311.848

€

0

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

39.562.794

€

-4.962.859

€

386.362

€

120.566

B	Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

C	Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorbehoud
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop

€

€

€

€

29.637.308

€

-4.842.293

Opbrengst overige activiteiten

€

37.407

€

23.462

Minus: Kosten overige activiteiten

€

D	Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten

€

€
37.407

€

23.462
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2021

2020 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

2.245.191

€

871.969

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

275.646

€

177.578

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-3.670.533

€

-3.671.030

I

Totaal resultaat voor belastingen
A+B+C+D+E-F-G+H

€

33.257.789

€

1.415.244

J

Minus: Belastingen

€

659.859

€

293.840

K

Resultaat uit deelnemingen

€

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€

€
32.597.930

€

1.121.404

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

https://www.vanalckmaer.nl/woningstichting-van-alckmaer/Jaarrekening 2021

Open

