
Frequente vragen en antwoorden (FAQs) n.a.v. Jaarrekening 2019 Coöperatieve Vereniging DHW en meerjarenbegroting 
 

1) Wanneer wordt het tweede deel van de lidmaatschapsbijdrage van 342,50 Euro via automatische incasso geïnd? 
Antwoord: dit bedrag wordt bij alle leden via automatische incasso afgeschreven op 2 juli a.s. Mochten er leden zijn die uit 
zichzelf dit tweede deel al hebben overgemaakt, dan zal dat spoedig worden verrekend. 

 

2) Wat is de hoogte van rente op de hypotheek bij de Rabo bank? En is het nu al mogelijk het resterende bedrag van de 
hypotheek in één keer af te lossen, om op die wijze minder rentekosten in aankomende jaar te hoeven betalen? 
De betaalde rente over de hypotheek was 2056 Euro in 2019, voor 2020 is die naar verwachting 1600 Euro. Het is 
theoretisch mogelijk om (een deel) van de resterende hypotheekschuld eerder af te lossen, maar de liquide positie van de 
coöperatieve vereniging werd pas begin kwartaal 2 van 2020 zodanig dat dit overwogen kan worden. De reserve positie is 
nu voor het eerst weer voldoende om onverwachte uitgaven in onderhoud te kunnen opvangen. Pas in 2021 kunnen we 
vervroegde aflossing van de hypotheek overwegen. 

 

3) Zal het bestuur tijdens de ALV aankomend najaar met een voorstel komen de ledenbijdrage vanaf 2021 te indexeren (met 
2.5% per jaar)? 
Antwoord: Ja. Zoals het bestuur in haar toelichting schreef: “Zowel de ledenbijdragen, de te verwachten entreegelden als 
ook alle te verwachten uitgaven in deze meerjarenbegroting zijn geïndexeerd op 2.5% per jaar (bron CPB). Dit betekent dat 
het huidige bestuur in het kader van de ALV van 2020 zal voorstellen om zowel de ledenbijdrage als de entree kosten naar 
rato met de jaarlijkse indexatie te verhogen in 2021 en navolgende jaren.” Dit betekent dat in 2020 de ledenbijdrage nog 
niet verhoogd wordt, maar dat dat voor 2021 wel in de planning ligt; dit zal zeker eerst tijdens een plenaire ALV door het 
bestuur beargumenteerd en voor de leden in stemming moeten worden gebracht. 
 

4) Wat is de visie van het nieuwe bestuur op de reservering voor onderhoud onroerend goed, park en inventaris? En is er een 
goed overzicht van de huidige inventaris en een verwachting wanneer die is afgeschreven? 
Antwoord: Het bestuur zal op de aanstaande reguliere ALV (zodra maatregelen van de rijksoverheid dit toestaan) een 
meerjaren onderhoudsplan presenteren om zodoende de berekeningen waarop de stelposten in de meerjarenbegroting 
zijn gebaseerd te onderbouwen. Het is accountancy proof om in de jaarrekening hiervoor ‘reserveringen’ op te nemen (en 
deze ook eventueel jaarlijks aan te passen) zolang als er een meerjarenonderhoudsplan (met bijpassende begroting) ten 
grondslag ligt aan deze boeking. Aangezien dat het meerjarenonderhoudsplan in 2019 al formeel was opgesteld en ter 
stemming gebracht in de ALV, zijn de reserveringen huidige jaarrekening 2019 fiscaal dus correct. Met de overgang naar 
het nieuwe bestuur zijn er eind 2019 nog aanpassingen geweest op die begroting en dit heeft geleid tot de aanpassingen in 
de nieuwe meerjaren begroting (vanaf 2020). Tijdens de aankomende ALV aankomend najaar kan dit verder worden 
voorgelegd aan de leden. 

 
Er staat overigens - door sommige leden terecht opgemerkt -  in de jaarrekening 2019 een relatief hoge post voor 
inventaris (o.a. 32.964,91 Euro); dit betreft o.a. de aanschaf van Wifi parknetwerk en een deel van de inventaris van de 
schuur; beiden zijn grotendeels is afgeschreven; en het Wifi netwerk zal niet vernieuwd worden (conform een besluit 
genomen in de ALV van 2019).  

 

5) Wat zijn exacte de kosten van de toezichthouder op jaarbasis? 
Dit is onder te verdelen in verschillende posten: maandelijkse werkzaamheden onderhoud park; toezichthouden; 
verzorgen van afvallogistiek en aanspreekpunt voor leden en bezoekers. Dit is begroot op 27,50 Euro per uur (zonder BTW) 
en dit bedrag wordt op maanbasis afgerekend (485 Euro per maand). Daarnaast verricht de toezichthouder op afroep-basis 
veel extra werkzaamheden bij bosbouwwerkzaamheden (meerdere weekend dagen in vroege voorjaar), bestrijding van 
processie rups (dit jaar meer dan 20 uur, met gebruik van hoogwerker) en vernieuwen/onderhoud op de speelplaats en 
schuur (het zand gaat vervangen worden en kapotte speeltoestellen zullen worden verwijderd en in toekomst eventueel 
worden vervangen door kwalitatief betere toestellen). Al deze extra werkzaamheden voert de toezichthouder alleen uit na 
expliciete toestemming en opdracht van de portefeuillehouder ‘Terrein’ van het bestuur. 

 



6) Wat zijn de exacte kosten voor waterschap en zuiveringkosten in 2020? 
Dit is 3415,83 Euro, gebaseerd op aanslag ontvangen d.d. 15 feb 2020. Dit bedrag kan door de jaren heen fluctueren. 

 

7) Waarom is door eerdere bestuurders gekozen voor het vennootschapsbelastingplicht zijn van de Cooperatieve Vereniging? 
Antwoord: Dit is een voorwaarde die de belasting stelde, zie “De cooperatie zal zelf vennootschapsbelasting betalen over 
de gemaakte winst.  
https://www.belastingtips.nl/kennisbank/zakelijk/belastingtips_bedrijven/de_cooperatie_een_mooie_rechtsvorm/ 

 

8) Waarom wordt er niet afgeschreven op de toezichthouderswoning?  
De boekwaarde van de toezichthouders woning in de jaarrekening 2019 is ver onder de huidige WOZ waarde van die 
woning; daarom kan technisch niet meer worden afgeschreven op die waarde.  
 

9) Wanneer is de volgende ALV in fysieke vergadering? 
Deze wordt ingepland aankomend najaar als tegen die tijd volgens RIVM normering dit is toegestaan. De leden zullen tijdig 
daarvan op de hoogte worden gebracht. 
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