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Financiële verantwoording 2015 Stichting 
Cordaad Welzijn 

Stichting Cordaad Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen Stichting Stimulans Welzijn te Veldhoven en 

Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard en is op 7 juli 2015 opgericht. 

Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven  Rechtsvorm: Stichting 

Post- en bezoekadres: Sterrenlaan 5, 5503 BG  Veldhoven 

Tel. 040-2533443 E-mail: contact@cordaadwelzijn.nl 

De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 63717662. 

Fiscaal nummer: 8553.69.139 

 

De stichting heeft ten doel, middels de inzet van professionele krachten en vrijwilligers, het uitvoeren, 

ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden van activiteiten, die de woon- en leefsituatie 

van de bevolking in haar werkgebied verbeteren. Hierdoor kunnen de mensen beter participeren in 

de samenleving en wordt aldus een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het bestaan van de 

bevolking in haar werkgebied. Verder het verlenen van diensten aan bedrijven en het bedrijfsleven 

daaromtrent en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

 

Bij het opstellen van de jaarrekening volgt Cordaad is opgesteld volgens Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving C1: kleine organisaties zonder winststreven. De vergelijkende cijfers betreffen de 

samenvoeging van de baten en lasten van Stichting Stimulans en Stichting Paladijn van 2014 en de 

samenvoeging van de avtivia en passiva van beide stichtingen naar de stand van 31 december 2014. 

De bedragen zijn afgerond op € 1.000. 

 
 Balans  

Activa 
 cijfers per 31-12-2015  cijfers per 31-12-2014 

Vaste activa € 56.000 € 71.000 

Waarborg pand Valkenierstraat € 5.000 € 5.000 

Vlottende activa € 735.000 € 612.000 

Totaal activa € 796.000 € 688.000 

     

Passiva 
 cijfers per 31-12-2015  cijfers per 31-12-2014 

Totaal eigen vermogen € 192.000 € 273.000 

Voorzieningen € 12.000 € 0 

Kortlopende schulden € 592.000 € 415.000 

Totaal activa € 796.000 € 688.000 
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Staat van baten en lasten 

     

  Realisatie  

2015 

 Begroting  

2015 

 Realisatie  

2014 

Begroting  

2016 

Baten 

      

Subsidie opbrengsten  2.443.000   2.368.000  2.266.000  2.437.000 

Bijdragen activiteiten 335.000  304.000  531.000  317.000 

 
Overige baten 6.000 4.000 64.000 4.000 

Totale baten 2.784.000   2.676.000   2.861.000  2.758.000 

 

Lasten 

      

Personeelslasten  2.083.000   1.995.000  2.094.000  2.034.000 
Huisvestinglasten 225.000  168.000  207.000  216.000 

Organisatielasten 215.000 168.000 190.000 185.000 

Afschrijvingslasten 28.000 26.000 40.000 35.000 

Activiteitenlasten  311.000   308.000  388.000  277.000 

Overige lasten 2.000   11.000  7.000  11.000 

     

Totale lasten 2.864.000  2.676.000  2.926.000  2.758.000 

     

Saldo staat van baten en lasten 
-80.000 0 -65.000 0 

 

Af: overboeking naar bestemmingsreserves     -32.000     18.000               

Toevoeging vrij besteedbaar vermogen      -48.000    -83.000   

Beleidsvoornemens 2016 

- herpositionering locatiegebonden jeugd- en jongerenwerk 

- herpositionering informele zorg en mantelzorgondersteuning i.r.t. ontwikkeling cursusacademie 

- doorontwikkeling specialisaties Vluchtelingenwerk, Roma, Jeugd, veiligheid en weerbaarheid 

- doorontwikkeling visiemodel/koersbepaling Cordaad 

- doorontwikkeling samenwerking ketenpartners (mn. GOW, SWOVE, BSR) 

- sturing op financiële continuïteit en de kwetsbaarheid van  reserves en voorzieningen 
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Beloningsbeleid 2015 Stichting Cordaad 
Welzijn 

Samenstelling directie/bestuur en Raad van Toezicht 

Directeur/bestuurder: 

mevrouw J.C. van de Belt (t/m 31-12-2015) en de heer R.L.J.H. Tops 

 

De vergoeding van de 2 directeuren/bestuurders, mevrouw J.C. van de Belt en de heer R.L.J.H  Tops, 

vallen binnen de norm zoals gesteld in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). 

Mevrouw J.C. van de Belt en de heer R.L.J.H. Tops waren het gehele jaar in dienst van stichting 

Cordaad Welzijn, dan wel van een van de beide rechtsvoorgangers t.w. Stichting Stimulans Welzijn en 

Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn. 

 

De volgende componenten kunnen worden onderscheiden met betrekking tot de beloning van 

mevrouw J.C. van de Belt: 

Beloning (brutoloon, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) €   95.627 

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen  €   n.v.t. 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 

(pensioenpremies en de vertrekregeling ad € 75.000 betaalbaar  

gesteld in januari 2016 op basis van besluit van de Raad van 

Toezicht van Stimulans Welzijn in mei 2015)   €   75.000 

 

De volgende componenten kunnen worden onderscheiden met betrekking tot de beloning van de 

heer R.L.J.H. Tops: 

Beloning (brutoloon, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) €   76.670 

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen  €   n.v.t. 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn       

(pensioenpremies)      €     8.086 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

Mevrouw T.A.M. van Hoogstraten  : Voorzitter vanaf 1-9-2015 

De heer W.M.J. Berden   : Lid vanaf 7-7-2015 

De heer  J.A. Timmermans  : Lid vanaf 7-7-2015 

De heer S.M. Poldermans   : Lid vanaf 7-7-2015 

De heer P.A.M. Vereijken   : Lid vanaf 16-3-2016 

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen vergoedingen ontvangen in 2015. 

 

            

 


