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Congres oplegger jaarrekening 2016 

Het jaar 2016 was een jaar waarin we als vereniging tot een nieuwe 

langetermijnvisie zijn gekomen en –daaruit volgend- een nieuwe strategische 

agenda. Het jaar ook van de implementatiefase van de Woningwet. We kwamen met 

elkaar tot een derde Aedes-Benchmark, die verder is doorontwikkeld als instrument 

en gekoppeld aan een omvangrijk benchlearningprogramma. Het jaar van het 

COELO-rapport over de verhuurderheffing als stevige uiting van een samenwerking 

tussen Aedes, Woonbond en de VNG.  

 

Voor 2016 was een negatief resultaat begroot van 638.000 euro. Het daadwerkelijk 

resultaat is positiever uitgevallen en bedraagt 1.031.000 euro positief. 

Er is een positief resultaat van 336.000 euro op de personeelskosten. Het positieve 

resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door vertrek van personeel, wat niet op 

dezelfde moment door nieuw personeel is ingevuld, lager ingeschaalde 

vacatureplaatsen, en de lagere relatieve salarispositie. 

Daarnaast zijn de kosten voor verdere stroomlijning van de werkprocessen in de 

organisatie lager dan begroot. De doorontwikkeling van de afdeling bedrijfsvoering 

krijgt pas in 2017 zijn beslag. Daardoor is 402.000 euro minder aan kosten gemaakt. 

Verder bestaat het positief resultaat uit lagere kosten voor onder andere de 

doorontwikkeling van de Aedes-benchmark en opdrachtgeverschap. Ook is aan de 

verdere ontwikkeling van de Permanente Educatie en voor uitwerking van de 

langetermijnvisie en strategische agenda minder besteed dan begroot. In 2016 is de 

Corporatiedag niet georganiseerd. 

Het overige resultaat is 183.000 euro positief, door hogere beleggingsopbrengsten 

en lagere contributie. 

 

Inmiddels zijn de jaarstukken besproken in de auditcommissie van Aedes in 

aanwezigheid van onze accountant, de heer W.W.J. de Winter van BDO. De 

commissie heeft kennisgenomen van de bevindingen in het accountantsverslag en 

het bestuur positief geadviseerd. De accountant heeft de stukken goedgekeurd. Deze 

verklaring is opgenomen in de jaarstukken. 

 

Heeft u nog vragen over de jaarstukken? Stuurt u deze dan bij  voorkeur vóór 18 

april per e-mail naar de verenigingssecretaris, de heer drs. Marc van Rosmalen, e-

mail: m.vanrosmalen@aedes.nl We kunnen dan de antwoorden op deze vragen vóór 

het Congres voorbereiden 

Aan het congres wordt gevraagd: 

1. De voorliggende jaarstukken over 2016 in het Verenigingscongres van 20 april 

2017 vast te stellen en  

2. het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 
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