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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Volkshuisvesting 

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

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

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

RSIN (**)

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Overige informatie 
bestuur (*)

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Woningstichting Putten

www.wsputten.nl

Spoorstraat 2, 3881 BW Putten

0 8 0 1 3 4 6 4

0 3 4 1 3 5 7 4 0 5

mevrouw M.T. Peek-Marlet

1 4

De stichting is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. 

De stichting stelt zicht ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de 

volkshuisvesting zoals omschreven in de Woningwet. 

sprake van een eenhoofdig bestuur

info@wsputten.nl
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1 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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

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

Wij zijn dé partij die in Putten zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in de

toekomst. Wij zetten in op de huisvesting van mensen die hierbij door financiële

of sociale omstandigheden ondersteuning nodig hebben. Wij dragen bij aan een

prettige woonomgeving en goede onderlinge verhoudingen tussen bewoners, met als 

doel dat iedereen zich thuis voelt. Onze missie realiseren we door te investeren in 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.
 

De inkomsten bestaan uit huren en incidentele verkopen van woningen.

Openhttps://www.wsputten.nl/brochures/page.html

De inkomsten worden ingezet voor nieuwbouwwoningen en onderhoud van de 

woningen. Zie voor verdere informatie hierover Jaarverslag 2020.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.

Open

WSP conformeert zich aan de richtlijnen van de WNT inzake beloning van bestuurder

en rvc leden. Personeel van WSP valt onder de CAO Woondiensten.

ZIe jaarverslag.

https://www.wsputten.nl/brochures/page.html  
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Activa Passiva

2 Balans

+

+

+

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

Vastgoedbeleggingen

Onderhanden 
projecten

+ +

+ +

Herwaarderings-
reserve
Wettelijke en 
Statutaire reserves

Overige reserves

Egalisatierekening

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

0

299.316.372

0

0

300.451.228

419.291

499.942

715.565

0

3.313.026

0

272.708.484

0

273.759.223

393.464

624.607

657.275

0

4.169.142

3 1 1 2 2 0 2 0

2.564.640 734.162

0 0

68.241.460 59.234.555

0 0

164.461.358 149.052.897

5.021.405 5.220.376

63.975.333 64.310.982

304.264.196 278.552.972

228.436.691 213.363.879

3.812.968 4.793.749

304.264.196 278.552.972

31-12-2020 31-12-202031-12-2019 (*) 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

Huuropbrengsten

Opbrengsten servicecontracten

Minus: Lasten servicecontracten

Overheidsbijdragen

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

A Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

Minus: Toegerekende organisatiekosten

Minus: Toegerekende financieringskosten

B  Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Minus: Toegerekende organisatiekosten

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

C  Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

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

D  Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Opbrengst overige activiteiten

Minus: Kosten overige activiteiten

E  Totaal van netto resultaat van overige activiteiten

€ €

€ €

€ €

13.517.018

158.788

158.788

0

1.654.492

0

0

0

0

0

263.508

9.195

13.042.406

157.330

157.330

0

1.586.338

0

0

0

0

0

638.512

8.848

2.789.690 3.223.603

2.368.961 2.660.798

6.703.875 5.571.667

106.539

147.774

-3.820.938

15.155.279

0

229.485

400.179

-1.850.782

16.510.841

0

0 0

11.334.341 14.660.059

2020 2019 (*)

0

0

0

0

1.968

-1.968
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

F Minus: Overige organisatiekosten

G Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

H Totaal van financiële baten en lasten

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

J Minus: Belastingen

K Resultaat uit deelnemingen

L Totaal van resultaat na belastingen 
I - J + K

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

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.

186.522

39.944

-1.871.043

16.088.481

1.015.669

159.270

54.460

-1.965.053

18.451.154

888.835

0 0

15.072.812 17.562.319

2020 2019 (*)

Openhttps://www.wsputten.nl/brochures/page.html


