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1.  BESTUURSVERSLAG
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1.1. Doelstelling

De Stichting Welzijn Scheveningen te Den Haag heeft als doel:
1. het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over het welzijnswerk in het gebied van de

de gemeente 's-Gravenhage bestaande uit de wijken binnen het stadsdeel Scheveningen: Scheveningen-Dorp,
Belgisch Park, Duindorp, Duinoord, Westbroekpark en Duttendel, Oostduinen, van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, 
Geuzen- en Statenkwartier en Zorgvliet, één en ander conform de wijkindeling van de gemeente 's-Gravenhage.

2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
- het realiseren van sociaal-cultureel werk in al zijn veelzijdigheid, gericht op de behoefte aan zelferkenning en 
zelfrealisatie van bewoners van Scheveningen;
- het bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschappelijke emancipatie en integratie van ouderen;
- het bieden van eerste lijns psycho-sociale hulpverlening;
- het leveren van een bijdrage aan de samenlevingsopbouw in Scheveningen door optimaal gebruik te maken van de
wijk- en dienstencentra in Scheveningen door bewoners;
- het exploiteren van welzijnsaccommodaties;
- het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van Welzijn;
alsmede alle wettige middelen die voor het bereiken van de doelstellingen dienstig worden geacht.

1.2. Verslag van activiteiten

Waar mogelijk binnen de geldende coronamaatregelen is onze hulp- en dienstverlening het afgelopen jaar 
gecontinueerd. Daar waar dat niet mogelijk was zijn mooie alternatieven gevonden.

Alle wijkcentra zijn tijdens de Lock downs voor bezoekers dagelijks telefonisch bereikbaar geweest. Iedereen die belde, 
om welke reden dan ook, is uitgebreid te woord gestaan en er werd tevens doorgevraagd of en zo ja welke hulp men 
eventueel nodig had.
De locatiemanagers hebben al hun vrijwilligers gebeld (ruim 250) om ze te informeren en om na te gaan hoe het met
ze ging. Ook is aan de vrijwilligers die activiteiten begeleiden gevraagd om contact op te nemen met de bezoekers van
hun activiteiten. Hier is gehoor aangegeven en op de locaties heeft dat geleid tot het ontstaan van inmiddels zelfstandig 
functionerende telefooncirkels tussen groepen deelnemers aan de activiteiten. 
Er is contact opgenomen met al onze vakkrachten, ook deze zijn vanuit de locaties geïnformeerd en sommige hebben 
een digitaal aanbod opgezet, waardoor meerdere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de digitale tekenles en taallessen die 
vanuit huis werden verzorgd op o.a. skype, toch konden doorgaan. De locatiemanagers hebben ook de honderden bij 
hen bekende kwetsbare bezoekers/deelnemers gebeld. Hieruit zijn meerdere doorverwijzingen naar het Sociaal Werk
 voortgekomen t.b.v. inzet van ondersteuning.

Voor informatie en advies zijn het Maatschappelijk Werk / de cliëntondersteuning en de Servicepunten XL telefonisch en 
per mail bereikbaar gewest. Er is de gebruikelijke informatie, advies en hulpverlening geboden, telefonisch, per mail en/of 
via videobellen/chat. Met alle huidige cliënten en bekende terugkerende bezoekers bij de Servicepunten XL is actief
contact onderhouden. 
Het Sociaal werk heeft verder telefonisch contact gehouden met hun 250 vrijwilligers en heeft samen met hen gebeld
naar ruim 1100 kwetsbare ouderen die lid zijn van onze vrijwillige dienstverlening. Dit heeft geleid tot het opzetten van
een nieuwe vrijwillige dienst, de Belmaatjes, om tegemoet te komen aan de door ouderen uitgesproken behoefte aan 
wekelijks telefonisch contact.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vrijwilligers en daar waar mogelijk binnen de geldende coronamaatregelen is 
de vrijwillige dienstverlening het afgelopen jaar zoveel mogelijk gecontinueerd. Kwetsbare ouderen zijn in 2020 maar 
liefst 11.505 keer door één van onze totaal 500 vrijwilligers ondersteund.

Naast de volwassenen en ouderen zijn er veel kinderen en jongeren hard getroffen door de coronamaatregelen. Het
Jongerenwerk is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van, onder de jongeren zeer populaire, digitale activiteiten
zoals Fortnite toernooien, een wekelijkse Coronajournaal, digitale challenges en digitale huiswerkbegeleiding. In de
Mallemok is daarvoor speciaal een studioruimte ingericht. Het Jeugdvakantieloket liet weten dat het jongerenwerk van 
Welzijn Scheveningen voorop loopt in de regio als het gaat om het ontwikkelen van het digitale activiteiten in de 
Coronacrisis. Het jongerenwerk is dan ook gevraagd om hun ervaringen en ideeën te delen met andere organisaties.
In 2021 is, ondank de corona crisis, flink geïnvesteerd in het versterken van het kinderwerk in Duindorp. Naast het 
aanstellen van een coördinator kinderwerk zijn er twee nieuwe kinderwerkers  aangesteld en is het programma
kinderwerk verder uitgebreid van 3 naar 5 dagen per week.  Ook zijn er nieuwe activiteiten ingezet, naast de open inlopen
zijn er o.a. chemielessen uitgevoerd.  Er is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in samenwerking met andere partners. Er 
werd structureel samengewerkt met MuZee, waarbij de wekelijkse educatieve lessen in MuZee (en wegens corona ook
op het Trefpunt) werden uitgevoerd. Verder is er ingezet op inhoudelijke afstemming met de twee basisscholen. 
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Al met al is er in 2020 voor meer dan 300 jeugdigen een goed alternatief geboden voor het rondhangen en vervelen en
werd overlast voorkomen.

Door de coronacrisis ontstonden andere vragen, waarop we direct met inzet van ons busvervoer in de behoefte konden
voorzien. Zo zijn er maaltijdpakketten voor kwetsbare, eenzame ouderen rondgebracht, zijn er Voedselbankpakketten bij 
de mensen thuis gebracht ten tijde van de tijdelijke sluiting van de Voedselbank Haaglanden en zijn er voedselpakketten 
van onze sociale winkel ‘Schappelijk’ als extra aanvulling op de voedselbankpakketten rondgebracht. Tot slot is het 
busvervoer ook ingezet om ouderen van en naar de huisarts of het ziekenhuis te brengen.  

Er is voorts in 2020 bovengemiddelde inzet gepleegd om via PR bewoners, bezoekers, vrijwilligers en netwerkpartners te
informeren. Onze Vrijwilligersnieuwsbrieven zijn vanaf de corona uitbraak digitaal naar onze vrijwilligers gestuurd, waar 
onze Vrijwilligersraad haar waardering voor heeft uitgesproken. Er is daarnaast een nieuwe folder gemaakt, ‘Onze 
bereikbaarheid & Dienstverlening’ die vanaf maart elk kwartaal bij 24.000 Scheveningse bewoners door de brievenbussen
is gevallen. Deze folder is tevens digitaal naar 250  mailadressen van netwerkpartners van het Sociaal werk gestuurd en
op LinkedIn en via Facebook gedeeld. Ook het teamoverzicht van het Sociaal Werk is onder netwerkpartners verspreid, 
waarmee de thuiswerkende netwerkpartners de directe bereikbaarheid van collegae weer snel bij de hand konden
hebben.

Al met al zijn we tevreden over de wijze waarop met grote flexibiliteit en creativiteit de dienstverlening in stand is
gehouden en hebben we veel waardering voor de vele vrijwilligers die zich, ondank de moeilijke omstandigheden, toch 
hebben ingezet voor de meest kwetsbare bewoners. 

Na een lange periode van onzekerheid is er in de laatste week van het derde kwartaal 2020 tot slot duidelijkheid gekomen
over Het Couvéehuis dat de komende jaren open kan blijven. 

1.3. Resultaatontwikkeling en financiële positie

Resultaat
Eind 2019 heeft gemeente Den Haag aangekondigd de oplopende bezuinigingen tot het jaar 2022 te verkleinen. De
De bezuinigingen op het welzijnswerk voor de jaren 2021 en 2022 zijn hiermee komen te vervallen. Voor Welzijn 
Scheveningen betekend dit een verlaging van de jaarlijkse subsidie vanaf 2020 met een bedrag van € 450.000. 
Reeds in 2018 heeft Welzijn Scheveningen een reorganisatie doorgevoerd met zicht op de aangekondigde bezuinigingen
vanaf 2019.
Het overgrote deel van deze bezuiniging, een bedrag van € 365.000, betreft een structurele korting op het budget voor
de openstelling van wijkaccommodaties. Die korting is tijdelijk teruggedraaid om onderzoek naar zelfbeheer van wijk-
accommodatie Het Couvéehuis mogelijk te maken. Het terugdraaien van deze korting heeft een positief effect op de
resultaatontwikkeling in 2020. Vanaf 2022 wordt de subsidiekorting alsnog toegepast op het welzijnsbudget.

In 2019 heeft een stelselwijziging voor materiele vaste activa plaatsgevonden. De prospectieve verwerkingsmethode 
zorgt voor een positief resultaateffect vanaf 2019 en verder totdat een enigszins stabiel niveau van afschrijvingskosten
ontstaat. Het positieve effect van deze stelselwijziging op het vermogen en resultaat in 2020 bedraagt afgerond
€ 130.000 (2019: € 50.000).

De coronapandemie heeft een negatief effect op de resultaatontwikkeling in 2020 die oploopt tot een bedrag van ruim
€ 100.000. De gedeeltelijke sluiting van wijkcentra tijdens de eerste- en tweede golf zorgt voor lagere inkomsten uit
deelnemersbijdragen, buffet en zaalverhuur. Ook de inkomsten van het Groeps- en rolstoelvervoer zijn lager vanwege de
de opgelegde beperkingsmaatregelen. In de kosten zijn toenames zichtbaar vanwege hygiëne- en beschermings-
maatregelen en investeringen in ICT en telefonie voorzieningen maar ook afnames vanwege het werken op afstand en
het beperken van sociale contacten. Al met al is de afname van inkomsten sterker waardoor er sprake is van een 
negatief resultaateffect. 

Het financieel resultaat 2020 bedraagt € 324.888 positief.

Vanwege zorgen om de capaciteit voor de zorg en het management van de vrijwilligers van Welzijn Scheveningen is met
instemming van de gemeente Den Haag vanuit het resultaat 2020 een meerjarige bestemmingsreserve gevormd die de
aanstelling van een vrijwilligerscoördinator mogelijk maakt met het oog op de aankomende subsidiekorting.
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Financiële positie
Voor de continuïteit van de organisatie en daarmee het activiteitenniveau alsmede voor de financiering van noodzakelijke
vervangingsinvesteringen is een eigen vermogen wenselijk van een omvang die gelijk is aan 25% van de totale lasten.
Deze wenselijke omvang is aangegeven door sectororganisatie. Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als
een middelgrote stichting die geen bijzondere c.q. afwijkende kenmerken ten opzichte van haar collega-instelling heeft.
Er is derhalve geen aanleiding voor Stichting Welzijn Scheveningen om af te wijken van deze sectornorm

De financiële positie wordt aangeduid met de volgende financiële kengetallen:

Norm Werkelijk Werkelijk
31-12-2020 31-12-2019

1. Current ratio >1,0 2,0 1,2
2. Solvabiliteit min. 25% 67% 47%
3. Weerstandsvermogen min. 25% 22% 13%

1. De current ratio geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en kortlopende schulden. De ratio geeft aan in 
welke mate de stichting in staat is om aan haar verplichtingen op korte termijn kunnen voldoen.

2. Solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is om aan haar verplichtingen op langere termijn (> 1 jaar)
te kunnen voldoen.

3. Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om met behulp van het vrij besteedbaar
vermogen haar activiteiten voort te kunnen zetten. 

De financiële kengetallen laten een positieve ontwikkeling zien in 2020. Het weerstandsvermogen voldoet nog niet aan
de norm van 25%. Vanwege een beperking in de bestedingsvrijheid van de bestemmingsreserve voor de aanstelling van 
een vrijwilligerscoördinator bedraagt de ratio van weerstandsvermogen van het vrij besteedbaar vermogen 17%.

Beleggingsbeleid en beleid t.a.v. vermogen
Stichting Welzijn Scheveningen heeft de aanwezige liquide middelen op bankrekeningen en deposito's staan en heeft als
als beleid dat er niet wordt belegd met gemeenschapsgelden. Een eigen vermogen van 25% van de totale lasten wordt
nagestreefd.

Begroting 2021
De begroting voor het jaar 2021 sluit met een resultaat van nihil. Onderstaand de begroting 2021 in verkorte vorm:

(in euro's) Begroot
2021

Baten
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW 3.509.386
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW 238.908
Overige baten 336.330

Totale baten 4.084.624

Lasten
Personeelskosten 2.423.328
Huisvestingskosten 791.840
Organisatiekosten 415.495
Afschrijvingen materiële vaste activa 57.711
Activiteiten 396.250

Totale lasten 4.084.624

Resultaat 0

De verwachtte inkomsten en uitgaven van activiteiten zijn met ca. 25% lager geraamd vanwege de beperkings-
maatregelen als gevolg van het coronavirus alsmede het beëindigen van de overeenkomst voor vervoersdiensten.
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1.4. Raad van Toezicht

In 2020 zijn er een 7-tal overleggen geweest met de Raad van Toezicht. Onderwerpen van overleg waren:
-        de strategieontwikkeling; 
-        de planning en control-cyclus met de gemeente;
-        het overleg met de accountant over de controle van de jaarrekening;
-        het gesprek met de ondernemingsraad en met de Vrijwilligersraad;
-        de benchmark met sectororganisaties
-        de continuïteit van het Couvéehuis;
-        de wendbaarheid van de organisatie tijdens Corona;
-        de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen vooruitlopend op het aanpassen van de statuten;
-        het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht.

Verder is na 10 jaar afscheid genomen van de voorzitter, Peter van der Zwan. Hij is in het najaar opgevolgd door 
Mark Capel.

Samenstelling van Raad van Toezicht per 31 december 2020
de heer M. (Mark) Capel (Voorzitter)
de heer R. (Richard) Grotendorst (Lid)
de heer D. (Daniël) Kruithof (Lid)
de heer P.K. (Peter) van der Loo (Lid)
mevrouw D.E. (Daniëlle) Aldershoff (Lid)

Ondertekening:
Scheveningen, 20 april 2021

Raad van Bestuur

w.g. J.L. van der Werf

J.L. van der Werf
directeur/bestuurder
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2. Jaarrekening 2020
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2.1  Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming in euro's)

Activa Ref. 31 december 2020 31 december 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa 1. 450.927 420.817
450.927 420.817

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2. 143.539 177.034
Liquide middelen 3. 718.669 589.944

862.208 766.978

Totaal activa 1.313.135 1.187.795

Passiva Ref. 31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 4. 679.160€                     554.273€                    
Bestemmingsreserves 5. 200.000€                     -€                                 

879.160€                     554.273€                    

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 6. 433.975€                     633.523€                    
433.975€                     633.523€                    

Totaal passiva 1.313.135€                  1.187.795€                 
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2.2  Staat van baten en lasten over 2020

(in euro's) Ref. Begroting Werkelijk Werkelijk 
2020 2020 2019

Baten

Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW 7. 3.535.413 3.678.279 3.652.097
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW 8. 314.790 290.747 306.905
Fondsen 9. 60.000 42.583 37.526

Subtotaal subsidies en fondsen 3.910.203 4.011.609 3.996.527

Overige baten 10. 322.500 278.461 644.075

Totale baten 4.232.703 4.290.070 4.640.603

Lasten

Personeel 11. 2.466.635 2.290.137 2.482.386
Huisvesting 12. 849.360 750.458 729.030
Organisatie 13. 401.800 372.136 354.694
Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste 

activa 14. 71.500 117.536 71.245
Activiteiten 15. 443.408 434.915 532.667

Totale lasten 4.232.703 3.965.183 4.170.022

Resultaat 0 324.888 470.580

Resultaatbestemming

(in euro's) Ref. Begroot

2020

Werkelijk

2020

Werkelijk

2019
- Toevoeging bestemmingsreserve 16. 0 200.000 0
- Onttrekking bestemmingsreserve 0 0 -12.928
- Toevoeging continuïteitsreserve 16. 0 124.888 483.508

Resultaat 0 324.888 470.580
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2020

(volgens indirecte methode, in euro's)
Ref.

2020 2019

Resultaat 324.888 470.580

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa 1. 88.924 71.245

Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 1. 28.612 0

Mutaties voorzieningen 0 -226.900
117.536 -155.655

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutaties vorderingen 2. 33.495 -77.145

Mutaties kortlopende schulden 6. -199.548 185.351
-166.053 108.206

Kasstroom uit operationele activiteiten 276.371 423.131

Investeringen in materiële vaste activa 1. -147.646 -173.829

Desinvesteringen in materiële vaste activa 1. 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -147.646 -173.829

Mutatie langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 128.724 249.302

De mutatie van de liquide middelen is als volgt:

Ref. 2020 2019

Beginstand liquide middelen 3. 589.944 340.642

Mutatie geldmiddelen 128.724 249.302

Eindstand liquide middelen 3. 718.668 589.944
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Toelichting op de jaarrekening 2020
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2.4  Algemene toelichting

Activiteiten
Stichting Welzijn Scheveningen verricht activiteiten op het gebied van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en 
adviseren over het welzijnswerk in het gebied van de gemeente 's-Gravenhage bestaande uit de wijken binnen het stadsdeel
Scheveningen.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Stichting Welzijn Scheveningen staat in de Kamer van Koophandel als volgt ingeschreven:
Naam: Stichting Welzijn Scheveningen
Zetel: Pr. Mauritslaan 82

2582 LV  Den Haag
Website: www.welzijnscheveningen.nl 
KvK nummer: 41157631
RSIN: 801726827

2.5  Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 en de Richtlijnen
verantwoording subsidies Den Haag 2017. Verder is rekening gehouden met de door de gemeente Den Haag gegeven subsidie-
verplichtingen bij brief met kenmerk ABBA/VL/23345 en in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn voor de verslaggeving en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1
"Kleine Organisaties zonder Winststreven".

Vergelijkende cijfers
De cijfers 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.

Valuta
Alle bedragen luiden in euro's.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Onder de materiële vaste activa zijn verbouwingen, inventarissen, installaties, automatisering en vervoermiddelen opgenomen.
Investeringen boven de € 10.000 worden geactiveerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen die gebaseerd zijn
op de economische levensduur en bijzondere waardeverminderingen.
Kosten voor groot onderhoud worden in de boekwaarde van het actief verwerkt onder toepassing van de componentenbenadering.

Financiële bijdragen van derden in de aanschaf van vaste activa worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

Afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een  vast percentage
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikname.

Bijzondere waardevermindering vaste activa
Per balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief aan bijzondere waardevermindering onderhevig is. Als
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het individueel actief vastgesteld. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een individueel actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Een bijzondere
waardevermindering wordt direct als last verwerkt onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van posten. De vorderingen hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

Eigen vermogen
Voor de continuïteit van de organisatie en daarmee het activiteitenniveau alsmede voor de financiering van noodzakelijke
vervangingsinvesteringen is een reserve wenselijk van een omvang die gelijk is aan 25% van de totale lasten. Deze wenselijke
omvang is aangegeven door de sectororganisatie. 
Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als een middelgrote stichting die geen bijzondere c.q. afwijkende kenmerken ten
opzichte van haar collega-instelling heeft. Er is derhalve geen aanleiding voor Stichting Welzijn Scheveningen om af te wijken van 
deze sectornorm.

Bestemmingsreserve vrijwilligerscoördinator
Het vormen van een meerjarige bestemmingsreserve ziet toe op de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator die naast het 
vrijwilligersbeleid ook bijdraagt aan het behoud en werven van vrijwilligers. Het benutten van deze reserve vindt plaats indien en
voor zover het exploitatieresultaat daartoe ontoereikend is.

Kortdurende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. De kortlopende schulden hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt er een reservering opgenomen voor het "loopbaanbudget". Dit is een budget dat de werkgever
in overeenstemming met de geldende CAO Sociaal Werk ter beschikking stelt voor de arbeidsmarktpositie van de werknemers en
de planning van hun loopbaan.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn
gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Subsidieverlening regulier welzijnswerk
Subsidieverlening  voor regulier welzijnswerk vindt plaats in de vorm van een budgetsubsidie.
Subsidieverlening vindt plaats op basis van twee budgetten:
- het basisvoorzieningenbudget (openstelling accommodaties); en
- het programmavoorzieningenbudget (urenverantwoording agogen).
De financiële vaststelling vindt plaats op basis van daadwerkelijke openstelling en daadwerkelijke ingezette agogenuren. De subsidie
wordt vastgesteld op de vooraf overeengekomen te leveren productie.

De subsidie wordt toegerekend aan het jaar waarvoor het is bestemd. Eventuele terugbetaalverplichtingen als gevolg van onder-
productie worden als terugbetaalverplichtingen verantwoord, tenzij expliciete toestemming verkregen is de subsidiemiddelen in
een volgend jaar te besteden.

Additionele subsidies en projectsubsidies
Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar van realisatie. Nog niet ontvangen bedragen van
verleende subsidies worden als vordering opgenomen. Verleende subsidies ten behoeve van nog niet afgeronde projecten worden
als nog te besteden subsidies onder de kortlopende schulden verantwoord. Aan additionele programma's of projecten worden,
indien de subsidiebeschikking dit toestaat, kosten toegerekend inclusief personeelskosten vermeerderd met een opslag voor
overheadkosten tot het maximum van het gesubsidieerde bedrag.

Pensioenen
De pensioentoezeggingen aan het personeel in dienst bij Stichting Welzijn Scheveningen zijn ondergebracht bij het bedrijfstak-
pensioenfonds (PFZW) en betreffen toegezegde pensioenregelingen waarbij in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioen-
fonds geen verplichting bestaat tot het voldoen van aanvullende bedragen anders dan hogere toekomstige premies.
De beleidsdekkingsgraad van het PFZW bedroeg ultimo 2020: 88,3%.
De actuele dekkingsgraad bedroeg PFZW bedroeg ultimo 2020: 92,6%.
Op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 271 worden de bovengenoemde pensioenregelingen in de jaarrekening verwerkt
als zijnde toegezegde bijdrageregelingen.

Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.

Verbonden partijen
Uit hoofde van de statutair bepaalde bestuurlijke eenheid is de Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen gevestigd te Den Haag
aangemerkt als verbonden partij. Gedurende het verslagjaar zijn er geen transacties geweest met verbonden partijen met een
niet-zakelijke grondslag.
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2.6  WNT-verantwoording 2020 Stichting Welzijn Scheveningen

De WNT is van toepassing op Stichting Welzijn Scheveningen. Het voor Stichting Welzijn Scheveningen toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2020 het algemene bezoldigingsmaximum ten bedrage van € 201.000,-.

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen
De functie van directeur/bestuurder wordt anders dan op grond van een dienstbetrekking vervuld door 
de heer J.L. van der Werf via J.L. van der Werf Termijnmanagement B.V. gevestigd te Den Haag.

Bedragen x € 1 2020 2019
J.L. van der 

Werf

J.L. van der 

Werf

Functiegegevens: directeur/ 

bestuurder

directeur/ 

bestuurder
Aanvang en einde functievervulling 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 0,83 0,52
(Fictieve) dienstbetrekking nee nee

Bezoldiging:
Beloning m.b.t. het boekjaar 101.436€       78.551€           
Beloning m.b.t. voorgaande boekjaren -€                    6.995€             
Subtotaal 101.436€       85.546€           

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 166.830€       100.880€        

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 101.436€       85.546€           
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
De toezichthoudende topfunctionarissen zijn onbezoldigd.

Bedragen x € 1 P.J. van der Zwan D. Kruithof P.K. van der 

Loo

R. Grotendorst

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 15/9 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Gegevens 2019: P.J. van der Zwan D. Kruithof P.K. van der 

Loo

R. Grotendorst

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bedragen x € 1 D.E. Aldershoff M. Capel
Functiegegevens Lid Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 16/9 - 31/12

Gegevens 2019: D.E. Aldershoff M. Capel
Functiegegevens Lid N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/6 - 31/12 N.v.t.
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2.7  Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vaste activa

31 dec 2020 31 dec 2019
1. Materiële vaste activa

Inventaris 126.094 0
Verbouwingen 18.723 20.951
Installaties 6.337 0
Automatisering 29.353 29.397
Vervoermiddelen 270.420 370.470

450.927 420.817

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Inventaris Installaties Vervoer- Totaal
middelen

Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde 0 21.303 0 30.408 471.626 523.336
Cumulatieve afschrijvingen 0 -352 0 -1.011 -101.156 -102.519
Boekwaarde 0 20.951 0 29.397 370.470 420.817

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 188.300 0 6.337 10.683 0 205.320

-57.674 0 0 0 0 -57.674
Afschrijvingen -4.532 -2.228 0 -10.726 -71.438 -88.924
Bijzondere waardevermindering 0 0 0 0 -28.612 -28.612
Mutatie boekwaarde verslagjaar 126.094 -2.228 6.337 -43 -100.050 30.110

Stand per 31 december 2020
Aanschafwaarde 130.626 21.303 6.337 41.090 443.014 642.370
Cumulatieve afschrijvingen -4.532 -2.580 0 -11.737 -172.594 -191.443
Boekwaarde 126.094 18.723 6.337 29.353 270.420 450.927

Afschrijvingspercentages: 10% - 33% 10% - 17% 10,0% 25%- 33% 17%

Voor de investeringen in de wijkaccommodaties het Kalhuis, de Mallemok en het Trefpunt zijn financiële bijdragen  
ontvangen van verschillende fondsen. Voor een nadere toelichting op de bijdragen van fondsen wordt verwezen naar 
de toelichting op de fondsen (zie ref. 9)

Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt rekening gehouden met waardeverminderingen indien deze naar
verwachting duurzaam zijn. De bijzondere waardevermindering onder de vervoermiddelen heeft betrekking op de 
rolstoelbussen van het Groeps- en Rolstoelvervoer. Vanwege een grote mate van onzekerheid in de structurele financiering
van het Groeps- en rolstoelvervoer is de waarde van vier rolstoelbussen verlaagd tot de realiseerbare waarde. 

Investeringsbijdragen 

(w.o. fondsen)

 Automati-

sering 

 Verbouw-

ingen 
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Vlottende activa

31 dec 2020 31 dec 2019
2. Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 22.788 70.382
Te ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW 66.778 66.531
Te ontvangen energiebelasting 17.434 0
Vooruitbetaalde kosten 15.998 22.379
Te ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW 2.090 5.039
Rek. courant St. Vrienden Welzijn Scheveningen 1.114 4.265
Te ontvangen tegemoetkomingen personeel (Wtl) 0 4.232
Nog te factureren bedragen 0 2.359
Voorschotten personeel 831 1.095
Te vorderen intrest 0 1
Toegezegde fondsen 16.506 0
Nog te ontvangen bedragen 0 750

Totaal vorderingen en overlopende activa 143.539 177.034

Specificatie te ontvangen subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW per 31 december 2020:

Subsidieverlening en kenmerk  Verleende 

subsidie 

 Ontvangen 

voorschot 

Te ontvangen

131.870 118.683 13.187

12.783 0 12.783
Subsidieverlening kerstactiviteiten voor Jeugd 2020, ABBA/VL/34526 11.390 0 11.390
Subsidieverlening Wijkbudget Couvéehuis 2020, ABBA/VL/32963 15.350 0 15.350

100.000 90.000 10.000
Subsidievaststelling 2019, ABBA/VS/9854 4.068

Totaal te ontvangen subsidies 271.393 208.683 66.778

31 dec 2020 31 dec 2019
3. Liquide middelen

ING Bank N.V., zakelijke betaalrekening 501.820 568.351
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening 204.250 4.419
Bunq B.V., zakelijke rekening 5.353 0
ING Bank N.V., vermogen spaarrekening 3.392 3.391
ING Bank N.V., zakelijke spaarrekening 241 241
Kassen 3.614 13.543

Totaal liquide middelen 718.669 589.944

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Subsidieverlening 4.2 Informatie en advies voor ouders over gezond

  opgroeien en opvoeden 2020,  ABBA/VL/25018

Subsidieverlening Pilot vrijwillige groeps- en rolstoelvervoer Haags

  Ontmoeten 2019, ABBA/VL/25500

Subsidieverlening 4.2 Informatie en advies voor ouders over gezond

  opgroeien en opvoeden 2019,  ABBA/VL/16972
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Eigen vermogen

4. Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om zowel het activiteitenniveau in stand te houden als de noodzakelijk vervangingsinvesteringen te
kunnen uitvoeren. De gewenste omvang van de continuïteitsreserve bedraagt 25% van de totale lasten. Deze wenselijke omvang is
aangegeven door de brancheorganisatie.

Stichting Welzijn Scheveningen kan worden gezien als een middelgrote stichting die geen bijzondere c.q. afwijkende kenmerken ten
opzichte van haar collega-instelling heeft. Er is derhalve geen aanleiding voor Stichting Welzijn Scheveningen om af te wijken van 
deze sectornorm.

31 dec 2020 31 dec 2019
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

Stand per 1 januari 554.273 70.765
Resultaatbestemming boekjaar 124.888 483.508

Stand per 31 december 679.160 554.273

De continuïteitsreserve is overwegend gevormd vanuit subsidies van gemeente Den Haag alsmede vanuit positieve resultaten uit 
dienstverlening aan- en projecten ten behoeve van de inwoners van het stadsdeel Scheveningen

Het betreft vrij besteedbaar vermogen.

5. Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve vrijwilligerscoördinator
Het vormen van een meerjarige bestemmingsreserve ziet toe op de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator die naast het
vrijwilligersbeleid ook bijdraagt aan het behoud en werven van vrijwilligers. Het benutten van deze reserve vindt plaats indien en 
voor zover het exploitatieresultaat daartoe ontoereikend is.

31 dec 2020 31 dec 2019
Het verloop van de bestemmingsreserve vrijwilligerscoördinator is als volgt:

Stand per 1 januari 0 0
Resultaatbestemming boekjaar 200.000 0

Stand per 31 december 200.000 0
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Kortlopende schulden

31 dec 2020 31 dec 2019
6. Overige schulden en overlopende passiva

Loonheffing en soc. premies 100.156 122.606
Reservering te betalen vakantiedagen 91.705 79.178
Reservering Loopbaanbudget 34.510 29.619
Accountantskosten 33.000 33.000
Te betalen managementvergoeding 32.758 0
Crediteuren 29.207 76.256
Nog te besteden subsidies gemeente Den Haag Dienst OCW 27.061 112.464
Te betalen salariskosten oproepkrachten 19.886 13.657
Te besteden fondsgelden 14.661 9.090
Noodfonds 10.732 4.069
Vooruit ontvangen vervoersopbrengsten 8.117 8.882
Te betalen pensioenpremies 7.154 8.090
Doorbetaling salariskosten bij ziekte 2.053 69.759
Te betalen omzetbelasting 1.707 2.516
Terug te betalen subsidies gemeente Den Haag Dienst OCW 3.202 20.625
Te betalen premie WW-reparatie 824 723
Te betalen netto-salaris 522 1.983
Te besteden ICT/Onderhoud 0 17.117
Doorbetaling salariskosten CJG baliefunctie 0 8.294
Te betalen energiekosten Buurtkamer De Vissen 0 3.600
Te betalen borg zaalverhuur 0 1.375
Diverse verplichtingen 16.721 10.619

Totaal overige schulden en overlopende passiva 433.975 633.523

De verplichting doorbetaling salariskosten bij ziekte wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig zieke
werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Subsidies en fondsgelden waarvan het tijdvak na balansdatum doorloopt of waarvoor expliciet toestemming verkregen is van de
opdrachtgever om na balansdatum bestedingen te doen worden opgenomen als nog te besteden subsidies of -fondsgelden.

Toelichting nog te besteden subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW per 31 december 2020:

Subsidieverlening en kenmerk Verleende 

subsidie
Besteed Te besteden

19.060 16.172 2.888

11.390 0 11.390

209.352 196.569 12.783

Totaal nog te besteden subsidies 239.802 212.741 27.061

Subsidieverlening Activiteiten voor  jeugdigen tijdens de kerst en

  en jaarwisseling 2020, ABBA/VL/33512

Subsidieverlening Kerstactiviteiten voor Jeugd 2020, 

  ABBA/VL/34526
Subsidieverlening 4.2 Informatie en advies voor ouders over  gezond 

  opgroeien en opvoeden 2019,  ABBA/VL/16972
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Toelichting terug te betalen subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW per 31 december 2020

Subsidieverlening en kenmerk Verleende 

subsidie
Besteed Te betalen

13.825 12.583 1.242
Zaalvoetballen Blinkerd 2020 2.520 560 1.960

Totaal terug te betalen subsidies 16.345 13.143 3.202

Toelichting te besteden fondsgelden per 31 december 2020:

Fonds, project en kenmerk Ontvangen Besteed Te besteden

Particuliere donateur, Huiswerkbegeleiding 5.980 3.226 2.754

2.500 0 2.500
Fonds 1818, Tablets voor Spelletjes voor ouderen, 201071 2.000 0 2.000
Levi Lassen, Tablets voor Spelletjes voor
  ouderen, 20200208 1.667 0 1.667

1.667 0 1.667
Armoedefonds, Fietskeet, 200098 2.500 30 2.470
Jeugdvakantieloket, Activiteiten Herfstvakantie, 200073 2.452 1.584 868
Fonds 1818, Fietsen Alle Jaren Scheveningen, 200574 6.000 5.621 379
Jeugdvakantieloket, Activiteiten meivakantie, 200015 1.661 1.469 192
Jeugdvakantieloket, Buurtcamping Mallemok, 190074 1.750 1.586 164

Totaal te besteden fondsgelden 28.177 13.516 14.661

Haags Groene Kruis Fonds, Tablets voor Spelletjes voor ouderen,

  200066

Fonds Welzijn Scheveningse Senioren, Tablets voor Spelletjes voor

  ouderen, 28-06-2020

Subsidieverlening Zomerprogramma Jeugd 2020,

  ABBA/VL/30411
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Meerjarige verplichtingen

Huurverplichtingen
De jaarlijkse huurverplichting per adres is als volgt:

Wijkaccommodatie en adres Huurverplichting

(per jaar in euro's)

Het Kalhuis, Badhuisstraat 177 63.744
Het Couvéehuis en Centraal Bureau, Pr. Mauritslaan 82/Frankenslag 139 139.848
Haags Hopje, St. Aldegondeplein 25 3.480
De Mallemok, Westduinweg 38d 49.276
De Mallemok, Westduinweg 40 (incl. korting Aquajutters) 9.407
Het Trefpunt, Tesselsestraat 71 172.989
WOS-ruimte (1e etage Het Kalhuis), Badhuisstraat 175 1.200

Totaal huurverplichtingen 439.944

De huuroverkomsten hebben een opzegtermijn van één jaar met uitzondering van de huurovereenkomst Pr. Mauritslaan 82/
Frankenslag 139. De huurovereenkomst Pr. Mauritslaan 82 /Frankenslag 139 eindigt per 30 september 2024 en heeft een
opzegtermijn van een jaar tegen het einde van de huurperiode.

Andere meerjarige verplichtingen
Een huur- en onderhoudsovereenkomst met Veenman Financial Services B.V. voor zes copiers heeft een looptijd van 72 maanden
en eindigt in maart 2022. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt in totaal € 13.009.

Voor de directievoering is een overeenkomst met J.L van der Werf Termijnmanagement B.V. afgesloten. De overeenkomst wordt
jaarlijks verlengd en kent een opzegtermijn van twee maanden. De verplichting op jaarbasis bedraagt € 89.980 inclusief
omzetbelasting.
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2.8  Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

Baten

Ref. Begroot Werkelijk Werkelijk
2020 2020 2019

Subsidies en fondsen

Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW 7. 3.535.413 3.678.279 3.652.097
Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW 8. 314.790 290.747 306.905
Fondsen 9. 60.000 42.583 37.526

Totaal subsidies en fondsen 3.910.203 4.011.609 3.996.527

Hierna volgt een toelichting op de subsidies en fondsen:

7. Subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW
Subsidieverlening Kenmerk Subsidie Overloop Totaal

verlening naar volgend 2020
jaar

Budgetsubsidies:

Welzijnswerk Stadsdeel Scheveningen 2020 ABBA/VL/23345 2.812.336 0 2.812.336
Trend 2020 ABBA/VL/23345-T/Tn 81.558 0 81.558

Opvoedsteunpunt, Wijkcontacten en Netwerken 2020 ABBA/VL/25018 131.870 0 131.870
Subsidieverlening 4.2 Informatie en advies voor ouders
  over gezond opgroeien en opvoeden 2019  ABBA/VL/16972 12.783 12.783 0

Subtotaal budgetsubsidies 3.038.547 12.783 3.025.764

Exploitatiesubsidies:

Openstelling Couvéehuis 2020 ABBA/VL/25051 364.977 0 364.977
Haags Ontmoeten in Scheveningen 2020 ABBA/VL/26924 130.373 0 130.373
Pilot vrijwillig groeps- en rolstoelvervoer ABBA/VL/25500 100.000 0 100.000

ABBA/VL/33512 19.060 2.888 16.172
Wijkbudget Couvéehuis 2020 ABBA/VL/32963 15.350 0 15.350
Zomerprogramma jeugd 2020 ABBA/VL/30411 13.825 0 13.825
Kerstactiviteiten voor Jeugd 2020 ABBA/VL/34526 11.390 11.390 0

Subtotaal exploitatiesubsidies 654.975 14.278 640.697

Waarderingssubsidies:

ABBA/VL/26313 7.500 0 7.500
Buurtkamer Doornstraat 2020 ABBA/VL/26317 5.000 0 5.000
Zaalvoetballen Blinkerd 2020 ABBA/VL/26966 2.520 0 2.520

Subtotaal waarderingssubsidies 15.020 0 15.020

Terug te betalen subsidies:

Zomerprogramma jeugd 2020 ABBA/VL/30411 -1.242
Zaalvoetballen Blinkerd 2020 ABBA/VL/26966 -1.960

Totaal subsidies Gemeente Den Haag Dienst OCW 3.678.279

Bulksubsidie voor kleine bewonersinitiatieven stadsdeel 

  Scheveningen 2020

Activiteiten voor jeugdigen tijdens de kerst en

  jaarwisseling 2020
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Begroot Werkelijk Werkelijk
8. Subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW 2020 2020 2019

Loonkosten subsidie, STiP-banen 314.790 290.747 306.905

Totaal subsidies Gemeente Den Haag Dienst SZW 314.790 290.747 306.905

9. Fondsen
Fonds en project Kenmerk Toekenning Afrekening/ Totaal

nog  te 2020
besteden

Oranje Fonds, Renovatie Wijk- en Dienstencentra MG/20200231 30.000 0 30.000
Fonds 1818, Renovatie Wijk- en Dienstencentra 200083 30.981 0 30.981

Haags Groene Kruis Fonds, Renov. Wijk- en Dienstencentra 200004 4.370 0 4.370
Af: investeringsbijdrage fondsen materiële vaste activa -57.674 0 -57.674
Subtotaal project renovatie Wijk- en Dienstencentra 7.677 0 7.677

Particuliere donateur, Huiswerkbegeleiding 2.022 0 2.022
Jeugdvakantieloket, activiteiten voorjaarsvakantie 190086 1.089 0 1.089
Jeugdvakantieloket, activiteiten meivakantie 200015 1.661 192 1.469
Jeugdvakantieloket, activiteiten herfstvakantie 200073 2.452 868 1.584
Fonds1818, Fietsen Alle Jaren 200574 7.500 1.879 5.621
St. ONS Thuis, Fietsen Alle Jaren F2008 4.000 1.190 2.810
Kansfonds, Uitbreiding soc. centr. Mallemok 20200368 3.000 0 3.000

n.v.t. 16.496 0 16.496

Armoedefonds, Fietskeet 200098 2.500 2.470 30
Jongerenbelangen 785 0 785

Totaal Fondsen 49.182 6.599 42.583

De financiële bijdragen van fondsen in de renovatie van wijkaccommodaties wordt in mindering gebracht op de materiële vaste activa.

Begroot Werkelijk Werkelijk
10. Overige baten 2020 2020 2019

Bijdragen deelnemers activiteiten, vrijw. diensten en projecten 215.000 137.928 247.117
Groeps- en rolstoelvervoer 0 65.385 229.001
Inkomsten buffetten 67.000 33.969 79.220
Verhuur zalen 40.500 35.579 40.670
Domein overstijgende ondersteuning ouderen 0 0 32.950
Afboekingen oude jaren 0 5.400 3.850
Renteopbrengsten 0 0 1
Diverse baten 0 200 11.266

 
Totaal overige baten 322.500 278.461 644.075

Vrienden van Welzijn Scheveningen, Sociale Winkel 

  Schappelijk en uitdeelpunt voedselbank
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Lasten

Begroot Werkelijk Werkelijk
11. Personeel 2020 2020 2019

Salarissen 1.766.867 1.609.818 1.840.889
Sociale lasten 335.117 296.632 316.500
Pensioenlasten 152.056 133.043 141.099
Inleenkosten personeel 90.000 122.738 95.054
Terugontvangen Ziektewet/ WAZO 0 0 -18.952 
Arbokosten 29.000 31.710 29.390
Reiskosten 26.551 27.251 25.351
Loopbaanbudget 25.544 19.681 18.705
Opleiding/ Deskundigheidsbevordering 10.000 15.276 2.574
Geschenken/attenties personeel 15.500 14.806 15.085
Voorziening te betalen verlofuren 0 12.527 3.884
Overige personeelskosten 16.000 6.655 12.808

Totaal personeel 2.466.635 2.290.137 2.482.386

Gemiddeld aantal werknemers
Gemiddeld aantal werknemers (in fte's) 38,0 37,5 40,6
Gemiddeld aantal ingeleend personeel (in fte's) 0,7 0,8 0,5

Gemiddeld aantal werknemers 38,7 38,3 41,1

Eind 2019 is een reservering getroffen voor de doorbetaling van salariskosten bij langdurig ziekte waardoor de werkelijke
salariskosten in 2020 lager uitvallen. Verder is de verwachtte toename van sociale laten en pensioenpremies minder sterk dan 
begroot.

Begroot Werkelijk Werkelijk
12. Huisvesting 2020 2020 2019

Huur 435.557 434.371 423.806
Schoonmaakkosten en afval 148.933 153.084 141.735
Onderhoudskosten 150.000 66.384 67.554
Energiekosten 77.000 57.742 70.247
Kleine aanschaffingen 17.500 17.769 8.083
Belastingen en leges 9.490 10.294 9.909
Verzekeringen 6.380 7.051 6.146
Beveiliging 3.000 2.297 2.597
Overige huisvestingskosten 1.500 1.466 -1.047 

Totaal huisvesting 849.360 750.458 729.030

De in 2019 doorgevoerde stelselwijziging voor onderhoudskosten en investeringen in materiële vaste activa zorgt voor een afname 
van de werkelijke onderhoudskosten ten opzichte van de begroot.
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Begroot Werkelijk Werkelijk
13. Organisatie 2020 2020 2019

Vrijwilligers 98.000 99.068 106.235
Telefoonkosten 56.000 51.624 42.400
Kosten ICT en systeembeheer 62.500 61.447 46.584
Accountantskosten 36.500 29.633 42.505
Administratiekosten 22.900 28.010 14.223
Public Relations 25.000 22.139 13.271
Drukwerk en kopieerkosten 18.100 15.035 15.354
Advies- en organisatiekosten 15.000 14.101 6.408
Registratiekosten (Sociaal Werk) 15.200 14.366 17.372
Representatie-, vergader- en bestuurskosten 20.000 8.094 16.617
Portokosten 10.000 5.971 8.071
Contributies en abonnementen 6.300 5.510 5.718
Kantoorbehoeften 4.000 2.842 2.576
Vakliteratuur 4.000 2.885 2.935
Ondernemingsraad 2.600 1.882 1.077
Bankrente en kosten 2.700 2.985 2.731
Buma 2.000 1.422 1.400
Overige kosten 1.000 5.123 9.218

Totaal organisatie 401.800 372.136 354.694

Hogere administratiekosten vanwege de invoer van betaalsystemen met pinautomaten bij vier wijkaccommodaties alsmede
de implementatie van een betaalsysteem voor zakelijke uitgaven en activiteiten met behulp van betaalpassen.

Toelichting "Accountantskosten"

Werkzaamheden controle jaarrekening 36.500 29.633 33.000
Meerwerk controle jaarrekening 2018 0 0 9.505

Totaal accountantskosten 36.500 29.633 42.505

Toelichting "Advies- en organisatiekosten"

Andere advieskosten 15.000 14.101 6.408

Totaal advieskosten 15.000 14.101 6.408
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Begroot Werkelijk Werkelijk

14. Afschrijvingen en waardeverminderingen materiële vaste activa 2020 2020 2019

Afschrijving inventaris 0 4.532 0
Afschrijving verbouwingen 0 2.228 352
Afschrijving automatisering 0 10.726 1.011
Afschrijving vervoermiddelen 71.500 71.438 69.882
Bijzondere waardeverminderingen 0 28.612 0

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa 71.500 117.536 71.245

Vanwege een in 2019 doorgevoerde stelselwijziging voor materiële vaste activa zijn de afschrijvingskosten hoger dan begroot.

Begroot Werkelijk Werkelijk
15. Activiteiten 2020 2020 2019

Activiteitenkosten 214.299 205.665 262.269
Activiteitenkosten projecten 60.000 58.499 73.203
Kosten groeps- en rolstoelvervoer 104.800 131.728 117.720
Kosten buffet 64.309 39.023 79.475

Totaal activiteiten 443.408 434.915 532.667

Vanwege de corona-maatregelen vallen de kosten van activiteiten lager uit dan begroot.
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2.9  Productieverantwoording reguliere subsidie welzijnswerk stadsdeel Scheveningen

De gemeentelijke reguliere subsidie "welzijnswerk stadsdeel Scheveningen 2020" bekend onder kenmerk ABBA/VL/23345 wordt
verantwoord door middel van productieve uren in de navolgende twee categorieën:
-  Uren uitvoerend personeel
-  Uren openstelling locaties

Opgenomen in verantwoording is de realisatie van de subsidieverlening openstelling Couvéehuis 2020 met kenmerk ABBA/VL/25051.
Overeenkomstig de subsidieverlening is een gecombineerde verantwoording toegepast.

17. Productieverantwoording uitvoerend personeel

Productie- Werkelijk Werkelijk
afspraak 2020 2019

2020

Gebiedsgericht welzijnswerk 18.597 21.435 20.537
WMO 8.528 10.948 9.611

Totaal uren uitvoerend personeel 27.125 32.383 30.148

De overproductie 2020 komt tot stand door de inzet van stagiaires en 3e jaars STiP-banen. De opbouw van de uren
uitvoerend personeel in percentage van de productieafspraak wordt als volgt weergegeven:

Werkelijk Werkelijk
2020 2019

Gekwalificeerd personeel (beroepskrachten en vakkrachten) 104% 93%
Stagiaires 9% 15%
Helft agogenuren 3e jaars STiP-banen 6% 0

Percentage werkelijke uren uitvoerend personeel 119% 108%

18. Productieverantwoording uren openstelling

Productie- Werkelijk Werkelijk
afspraak 2020 2019

2020

Gebiedsgericht welzijnswerk
Het Couvéehuis 2.867 2.934 3.867
De Mallemok 3.119 3.485 4.503

WMO
Het Trefpunt 2.615 2.589 3.618
Het Kalhuis 2.615 2.669 3.731

Totaal uren openstelling 11.216 11.677 15.718

De tijdelijke sluiting van de wijkaccommodaties als gevolg van de opgelegde corona-maatregelen zorgt voor een sterke afname van
het aantal openstellingsuren ten opzichte van 2019. De realisatie is ongeveer 4.000 uur lager maar wel voldoende voor realisatie
van de productieafspraak.

Percentage werkelijke uren openstelling 104% 157%
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2.10 Overige toelichtingen

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
Vooruitlopend op de vergadering d.d. 14 april 2021 van de Raad van Toezicht is het resultaat als volgt verdeeld:

(in euro's) 2020

- Toevoeging bestemmingsreserve 200.000
- Toevoeging continuïteitsreserve 124.888

Resultaat 2020 324.888

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke financiële gevolgen hebben voor
de stichting.
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Ondertekening:

Scheveningen, 20 april 2021

Raad van Bestuur

w.g. J.L. van der Werf
____________________________________
Jan van der Werf
directeur/bestuurder

Raad van Toezicht

w.g. M. Capel w.g. P.K. van der Loo
____________________________________ ____________________________________
Mark Capel (Voorzitter) Peter van der Loo (Lid)

w.g. R. Grotendorst w.g. D.E. Aldershoff
____________________________________ ____________________________________
Richard Grotendorst (Lid) Daniëlle Aldershoff (Lid)
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3.  Overige gegevens
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3. Overige gegevens

3.1 Statutaire bepaling betreffende de bestemming van het resultaat
Hieromtrent is geen bepaling in de statuten opgenomen.
Het resultaat staat ter vrije beschikking.

3.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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4.  Bestuursverklaring
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4. Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Welzijn Scheveningen te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoordingen
over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met betrekking tot de volgende gemeentelijke subsidies:

Subsidieverlening Kenmerk Datum
Subsidieverlening stadsdeel Scheveningen 2020 ABBA/VL/23345 19-12-2019
Subsidieverlening openstelling Couvéehuis 2020 ABBA/VL/25051 12-02-2020
Trend 2020 ABBA/VL/23345-Tn 29-10-2020
4.2 Informatie en advies voor ouders over gezond opgroeien en opvoeden 2019 ABBA/VL/16972 21-12-2018
Opvoedsteunpunt, medewerkers Wijkcontacten en Netwerken 2020 ABBA/VL/25018 07-01-2020
Pilot vrijwillig groeps- en rolstoelvervoer Haags Ontmoeten 2019 ABBA/VL/25500 18-12-2019
Haags Ontmoeten 2020 ABBA/VL/26924 13-05-2020
Zomerprogramma jeugd 2020 ABBA/VL/30411 18-12-2020
Activiteiten voor jeugdigen tijdens de kerst en jaarwisseling 2020 ABBA/VL/33512 18-12-2020
Kerstactiviteiten voor jeugd 2020 ABBA/VL/34526 18-12-2020
Wijkbudget Couvéehuis 2020 ABBA/VL/32963 18-12-2020
Bulksubsidie voor kleine bewonersinitiatieven stadsdeel Scheveningen 2020 ABBA/VL/26313 08-01-2020
Buurtkamer Doornstraat 2020 ABBA/VL/26317 23-01-2020
Zaalvoetballen Blinkerd 2020 ABBA/VL/26966 23-03-2020

Het bestuur verklaart de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de subsidieverantwoording. 

Het bestuur verklaart de subsidieverantwoording te hebben opgemaakt conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen
en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde subsidiebeschikkingen.

Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de Gemeente Den Haag rechtmatig
is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde
subsidiebeschikkingen.

Het bestuur verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten of projecten volledig zijn verantwoord in de
subsidieverantwoording.

Het bestuur verklaart te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 18, derde lid, van de ASV om de inkomensgrens
genoemd in de Wet Normering Topinkomens als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.

Scheveningen, 20 april 2021

w.g. J.L. van der Werf

J.L. van der Werf
directeur/bestuurder
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Bijlage
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Bijlage 1: Overzicht van subsidiebestedingen

Subsidieverlening Datum Kenmerk Subsidievorm Max verleende 

subsidie

Overloop van 

voorgaande 

jaren

Ontvangen 

voorschotten

Saldo 

verlening

Begrote besteding Werkelijke 

besteding

Overloop naar 

volgend

jaar

Verschillen in 

%

Toelichting (verschil > 10%)

Subsidieverlening stadsdeel Scheveningen 2020 19-12-2019 ABBA/VL/23345 budgetsubsidie 2.812.336€              -€                   2.812.336€              -€                 2.812.336€              3.239.835€              -€                  15% Overproductie agogen- en openstellingsuren (uren * tarief)

Subsidieverlening openstelling Couvéehuis 2020 12-2-2020 ABBA/VL/25051 exploitatiesubsidie 364.977€                 -€                   364.977€                 -€                 364.977€                 364.977€                 -€                  0%

Trend 2020 29-10-2020 ABBA/VL/23345-Tn budgetsubsidie 81.558€                   -€                   81.558€                   -€                 81.558€                   81.558€                   -€                  0%

Subtotaal gecombineerde subsidiebesteding 2020 3.258.871€              -€                   3.258.871€              -€                 3.258.871€              3.686.370€              -€                  13% Overproductie agogen- en openstellingsuren (uren * tarief)

21-12-2018 ABBA/VL/16972 budgetsubsidie -€                         12.783€             -€                         12.783€           -€                         -€                         12.783€            0% Overloop twee maanden opvoedsteun naar 2021.

Opvoedsteunpunt, medewerkers Wijkcontacten en Netwerken 2020 7-1-2020 ABBA/VL/25018 budgetsubsidie 131.870€                 -€                   118.683€                 13.187€           131.870€                 131.911€                 -€                  0%

Pilot vrijwillig groeps- en rolstoelvervoer Haags Ontmoeten 2019 18-12-2019 ABBA/VL/25500 exploitatiesubsidie -€                         100.000€           90.000€                   10.000€           100.000€                 104.588€                 -€                  5% Hogere eigen bijdrage Welzijn Scheveningen

Haags Ontmoeten 2020 13-5-2020 ABBA/VL/26924 exploitatiesubsidie 130.373€                 -€                   130.373€                 -€                 130.373€                 142.982€                 -€                  9,7%

Zomerprogramma jeugd 2020 18-12-2020 ABBA/VL/30411 exploitatiesubsidie 13.825€                   -€                   13.825€                   -€                 13.825€                   12.583€                   -€                  -9%

Activiteiten voor jeugdigen tijdens de kerst en jaarwisseling 2020 18-12-2020 ABBA/VL/33512 exploitatiesubsidie 19.060€                   -€                   19.060€                   -€                 19.060€                   16.172€                   2.888€              -15% Wijzigingen in programma wegens coronamaatregelen en lock-down.

Kerstactiviteiten voor jeugd 2020 18-12-2020 ABBA/VL/34526 exploitatiesubsidie 11.390€                   -€                   -€                         11.390€           11.390€                   -€                         11.390€            -100% Idem. Wijziging programma ivm lockdown en besteding in eerste week 2021

Wijkbudget Couvéehuis 2020 18-12-2020 ABBA/VL/32963 exploitatiesubsidie 15.350€                   -€                   -€                         15.350€           15.350€                   15.350€                   -€                  0%

8-1-2020 ABBA/VL/26313 waarderingssubsidie 7.500€                     -€                   7.500€                     -€                 7.500€                     7.950€                     -€                  6%

Buurtkamer Doornstraat 2020 23-1-2020 ABBA/VL/26317 waarderingssubsidie 5.000€                     -€                   5.000€                     -€                 5.000€                     5.369€                     -€                  7%

Zaalvoetballen Blinkerd 2020 23-3-2020 ABBA/VL/26966 waarderingssubsidie 2.520€                     -€                   2.520€                     -€                 2.520€                     560€                        -€                  -78% Kwijtschelding van huur sportzaal Blinkerd ontvangen wegens corona.

Eindtotaal 3.595.759€              112.783€           3.645.832€              62.710€           3.695.759€              4.123.835€              27.061€            12%

4.2 Informatie en advies voor ouders over gezond opgroeien

en opvoeden 2019

Bulksubsidie voor kleine bewonersinitiatieven stadsdeel 

Scheveningen 2020
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