Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Volkshuisvesting
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

3B Wonen
2 7 2 1 2 9 3 8

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

Boterdorpseweg 20, 2661 AC Bergschenhoek
0 1 0 5 1 9 1 4 9 1

E-mailadres

3bwonen@3bwonen.nl

Website (*)

www.3bwonen.nl

RSIN (**)

3 9

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H. Vliet Vlieland

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 in de zin van artikel 19 van de Woningwet.
De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de
volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.

(**) 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?

Verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Huurinkomsten.

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).

Onderhoud, beheer en nieuwbouw van sociale huurwoningen.

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

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).

Voor het bestuur geldt de bezoldigingsnorm van de WNT.
Voor de RvT geldt de bezoldigingsnorm van de VTW.
Voor het personeel geldt het beloningsbeleid van de CAO Woondiensten.

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.

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

https://www.3bwonen.nl/media/1279/jaarverslag-2020-definitie
f-website.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Vastgoedbeleggingen

€ 715.616.894

€ 646.883.121

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€

2.791.005

€

2.950.457

Overige reserves

Financiële vaste activa

€

7.754.983

€

7.944.231

€

0

+

€ 726.162.882
0

€

299.568

€

0

€

0

€

1.003.609

€

241.249

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

5.077.503

€

5.289.332

Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

+
€

Totaal

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

6.081.112

€ 732.243.994

+

31-12-2019 (*)

€ 430.478.731

€ 366.294.153

€ 66.655.842

€ 69.460.132

€ 43.427.760

€ 38.152.202

+

+

€ 540.562.333

€ 473.906.487

Egalisatierekening

€

0

€

0

Voorzieningen

€

7.181.156

€

3.769.580

Langlopende schulden

€ 165.154.155

€ 179.519.636

Kortlopende schulden

€ 19.346.350

€

Totaal

€ 732.243.994

+

€ 657.777.809

€

Voorraden

0

31-12-2020

6.412.255

+
€

5.830.149

€ 663.607.958

+

+

https://www.3bwonen.nl/media/1279/jaarverslag-2020-definitief-website.pdf

+
€ 663.607.958
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Staat van baten en lasten

2020

A

2019 (*)

Huuropbrengsten

€

31.049.656

€

30.446.312

Opbrengsten servicecontracten

€

892.258

€

889.901

Minus: Lasten servicecontracten

€

952.639

€

938.731

Overheidsbijdragen

€

0

€

0

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

2.857.551

€

2.574.729

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

8.790.749

€

6.984.946

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

6.020.185

€

5.492.226

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

13.320.790

€

15.345.581

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

€

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

€

€

0

€

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

3.599.605

€

1.370.312

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

18.000

€

9.000

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

2.661.366

€

792.153

€

920.239

€

569.159

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

-6.688.964

€

1.554.370

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

67.073.145

€

59.682.162

€

121.205

€

96.698

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

€

€

€

60.505.386

€

61.333.230

Opbrengst overige activiteiten

€

133.591

€

147.392

Minus: Kosten overige activiteiten

€

307.062

€

288.368

€

-173.471

€

-140.976

D	Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2020

2019 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

784.140

€

843.463

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

613.033

€

746.490

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-4.368.982

€

-4.568.962

I

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

€

68.806.789

€

70.948.079

J

Minus: Belastingen

€

2.150.947

€

1.487.947

K

Resultaat uit deelnemingen

€

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€

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.

€
66.655.842

€

69.460.132

https://www.3bwonen.nl/media/1279/jaarverslag-2020-definitief-website.pdf

https://www.3bwonen.nl/media/1279/jaarverslag-2020-definitie
f-website.pdf

Open

