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Algemene gegevens instelling
Naam

Woningstichting Rentree

Nummer Kamer van
Koophandel

3 8 0 0 9 3 2 7 0 0 0 0

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

Verzetslaan 40

Telefoonnummer

0 5 7 0 6 7 8 3 0 0

E-mailadres

info@rentree.nu

Website (*)

www.rentree.nu

RSIN (**)

3 0

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jaap Huibers

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

Rentree verhuurt circa 3.800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer. In de oude
binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Onze medewerkers kennen
de stad, de wijken, de woningen en hebben een netwerk van partners in de stad.
Daarom vinden ze voor iedereen een passend thuis.
Voorop staat dat we voor de laagst mogelijke prijs goede huisvesting willen leveren.
We staan namelijk voor betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen en mensen met
een lager inkomen. Daarbij werken we zo efficiënt mogelijk, zodat we de aandacht
kunnen geven aan de mensen die dit nodig hebben. We streven naar duidelijkheid en
eenvoud. Maar wij zijn ook betrokken en toegankelijk. Relaties staan centraal. We
signaleren problemen en werken samen aan slimme oplossingen met onze partners.
Verder stimuleren wij eigen verantwoordelijkheid van bewoners.

(**) 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?

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 spaarrekening,
beleggingen etc).

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

www.rentreemagazine.nu/editie/rode-draad

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).

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.

www.rentreemagazine.nu/editie/jaarverslag-2020

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

€

€

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Materiële vaste activa

€ 469.006.000

€ 444.196.000

Overige reserves

Financiële vaste activa

€

€

€

98.000

4.979.000

+

€ 474.083.000
Voorraden
Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

2.613.000

€

1.008.000

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

€

+
5.389.000

€ 479.472.000

+

€ 219.571.000

€ 199.205.000

€

€

€ 104.127.000

€ 105.187.000

+

+
€ 304.392.000

Egalisatierekening

€

€

Voorzieningen

€ 13.961.000

€

Langlopende schulden

€ 133.993.000

€ 126.100.000

Kortlopende schulden

€

€ 18.664.000

Totaal

€ 479.472.000

1.655.000
7.723.000

892.000

€
1.768.000

31-12-2019 (*)

€ 323.698.000

+

€

€
Totaal

6.427.000

€ 451.069.000

€
€

446.000

31-12-2020

3.263.000

7.820.000

+
€

5.810.000

€ 456.879.000

+

+

+
€ 456.879.000
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Staat van baten en lasten

2020

A

2019 (*)

Huuropbrengsten

€

25.738.000

€

24.891.000

Opbrengsten servicecontracten

€

341.000

€

342.000

Minus: Lasten servicecontracten

€

363.000

€

349.000

Overheidsbijdragen

€

€

-4.000

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€

1.992.000

€

1.937.000

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€

6.667.000

€

8.643.000

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€

3.664.000

€

3.178.000

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€

13.393.000

€

11.122.000

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€

€

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

€

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

€

€

0

€

0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€

4.081.000

€

2.867.000

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

123.000

€

117.000

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€

3.427.000

€

2.450.000

€

531.000

€

300.000

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

-12.391.000

€

-8.968.000

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€

23.783.000

€

25.711.000

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

€

€

€

€

€

11.392.000

€

16.743.000

Opbrengst overige activiteiten

€

41.000

€

38.000

Minus: Kosten overige activiteiten

€

D	Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten

€

€
41.000

€

38.000
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Staat van baten en lasten (vervolg)

2020

2019 (*)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€

311.000

€

19.000

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€

577.000

€

565.000

H

Totaal van financiële baten en lasten

€

-3.437.000

€

-3.722.000

I

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

€

21.032.000

€

23.897.000

J

Minus: Belastingen

€

1.724.000

€

-1.549.000

K

Resultaat uit deelnemingen

€

-3.000

€

-1.000

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€

19.305.000

€

25.445.000

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.

www.rentreemagazine.nu/editie/jaarverslag-2020

Open

