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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
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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.
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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.
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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.



05 van 06

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

€ €

€ €

€ €
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 

	1: 
	0: Woningstichting De Goede Woning
	5: www.degoedewoning.nl
	2: Sleutelbloemstraat 26
	4_EM: info@degoedewoning.nl
	1_KVK: 08017332
	6_RSIN: 803785483
	3_TEL: 0553696969
	8: 
	10: 
	9: 
	12: 
	13_ML: directeur bestuurder : R.B.J van Beek 
	11: 
	7_A4: 64
	16_ML: zie hiervoor het ondernemingsplan 2023-2027 Kompas "Samen verder Beurten" op onze website
	18_ML: zie hiervoor het ondernemingsplan 2023-2027 Kompas "Samen verder Beurten" op onze website
	19_ML: zie hiervoor het ondernemingsplan 2023-2027 Kompas "Samen verder Beurten" op onze website
	20_ML: zie hiervoor het ondernemingsplan 2023-2027 Kompas "Samen verder Beurten" op onze website
	21: 
	_MLT: https://www.degoedewoning.nl/sites/default/files/bestanden/bestandsoverzicht/samenvatting%20kompas%20website.pdf
	knop: 

	22_ML: zie hiervoor het jaarverslag 2021 op onze websiteCAO woondiensten
	23_ML: zie hiervoor het jaarverslag 2021 op onze website
	24: 
	_MLT: https://www.degoedewoning.nl/sites/default/files/bestanden/bestandsoverzicht/jaarstukken_2021_de_goede_woning_0.pdf
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 1330368
	6_GT: 1019
	7_GT: 
	5_GT: 1336853
	11_GT: 14516
	12_GT: 1351369
	3_GT: 2372
	8_GT: 1933
	4_GT: 4113
	9_GT: 
	10_GT: 11564

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 1175373
	6_GT: 838
	7_GT: 
	5_GT: 1186859
	11_GT: 6577
	12_GT: 1193436
	3_GT: 2450
	8_GT: 1080
	4_GT: 9036
	9_GT: 
	10_GT: 4659

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	7_GT: 18032
	6_GT: 
	8_GT: 269700
	2_GT: 
	1_GT: 584957
	9_GT: 33040
	3_GT: 445640
	10_GT: 1351369
	5_GT: 1030597

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 278915
	2_GT: 58
	1_GT: 446015
	9_GT: 12891
	3_GT: 455557
	10_GT: 1193436
	5_GT: 901630

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: zie hiervoor het jaarverslag 2021 op onze websitede hierboven genoemde bedragen zijn vermeld in duizendtallen (x 1.000)

	3: 
	1: 
	1_A7: 56930
	2_A7: 2547
	3_A7: 3319
	4_A7: 
	5_A7: 4403
	6_A7: 18938
	7_A7: 8544
	8_A7: 24273
	9_A7: 
	10_A7: 
	16_A7: 1823
	11_A7: 
	17_A7: 750
	12_A7: 
	18_A7: -21491
	13_A7: 0
	19_A7: 140176
	14_A7: 3248
	20_A7: 5143
	21_A7: 
	22_A7: 123828
	15_A7: 675
	23_A7: 5
	24_A7: 
	25_A7: 5
	26_A7: 6180
	27_A7: 880
	28_A7: -5919
	29_A7: 135877
	30_A7: 6910
	31_A7: 
	32_A7: 128967

	2: 
	1_A7: 55366
	2_A7: 2326
	3_A7: 2926
	4_A7: 
	5_A7: 3645
	6_A7: 18542
	7_A7: 9111
	8_A7: 23468
	9_A7: 
	10_A7: 
	16_A7: 1625
	11_A7: 
	17_A7: 362
	12_A7: 
	18_A7: -280
	13_A7: 0
	19_A7: 54842
	14_A7: 2444
	20_A7: 1900
	21_A7: 
	22_A7: 56462
	15_A7: 457
	23_A7: 5
	24_A7: 
	25_A7: 5
	26_A7: 2071
	27_A7: 976
	28_A7: -6871
	29_A7: 70379
	30_A7: 1158
	31_A7: 
	32_A7: 69221

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.degoedewoning.nl/sites/default/files/bestanden/bestandsoverzicht/jaarstukken_2021_de_goede_woning_0.pdf
	knop: 

	3_ML: zie hiervoor het jaarverslag 2021 op onze websitee hierboven genoemde bedragen zijn vermeld in duizendtallen (x 1.000)



