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Financiële verantwoording 2020 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. 
Op 31 juli 2020 is Stichting Wél! Welzijn de Kempen gefuseerd met Stichting Cordaad Welzijn. 
 
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. 
ANBI status vanaf 9 juli 2015. 
 
De Stichting heeft ten doel de woon- en leefsituatie van de bevolking in haar werkgebied te verbeteren. 
Vrijwillige- en betaalde medewerkers begeleiden, ondersteunen, stimuleren en coördineren de 
uitvoering van activiteiten. 
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. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Cordaad Welzijn heeft vanaf 2018 maatregelen en acties genomen om te voldoen aan de 
aangescherpte regelgeving met betrekking tot de invoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

Kwaliteitskoers 
Cordaad Welzijn is met ingang van 9 juli 2019 voor de duur van 2 jaar gecertificeerd en geregistreerd in 
het Kwaliteitsregister Sociaal Werk. Certificering en registratie hebben betrekking op alle onderdelen 
van de organisatie. Een toets op vakmanschap, dienstverlening, organisatie en bestuur, die met goed 
resultaat werd behaald.  
Het kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek kwaliteitslabel voor de branche en dit label staat voor 
Sterk Sociaal Werk. Met het kwaliteitslabel biedt het sociaal werk in Nederland opdrachtgevers, 
stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienstverlening, die ze inkopen bij de sociaal 
werkorganisaties waarmee ze samenwerken. De toets vindt plaats op vakmanschap, dienstverlening 
en organisatie & bestuur. In 2020 vond de interne audit plaats en voor 2021 staat de nieuwe externe 
audit gepland. 
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Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
De jaarrekening van Cordaad Welzijn is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1: 
kleine organisaties zonder winststreven.  
In 2020 hebben we er nog voor gekozen om na de fusie per 31 juli 2020 de administraties van beide 
organisaties separaat te voeren. Vanaf januari 2021 zullen we dit in één geïntegreerde financiële 
administratie doen. 
Onderstaand zijn de geconsolideerde cijfers over 2020 opgenomen. Cijfers zijn afgerond op € 500. 

Toelichting 
De begrote opbrengsten werden niet gerealiseerd; met name de bijdragen uit activiteiten waren lager 
dan begroot. Met name Corona-beperkingen hebben een nadelig effect gehad. Enkele projecten liepen 
stagnatie op dan wel werden voortijdig beëindigd. Opbrengsten uit detachering waren lager dan 
begroot. Deze lagere opbrengsten werden deels gecompenseerd door hogere giften/sponsoring 
bijdragen aan het nieuwe Jongerencentrum in Cranendonck. 
 
Vertrekkende personeelsleden werden niet of deels vervangen waardoor de personeelslasten lager 
waren dan begroot. De huisvestingslasten waren lager dan begroot door Corona-huurcompensatie van 
een gemeente en lagere energiekosten. Met name hogere ICT-kosten en fusiekosten zijn de reden dat 
de organisatiekosten hoger waren dan begroot. 
Met name door Corona-beperkingen konden diverse activiteiten geen of maar deels doorgang vinden 
waardoor de activiteitenlasten sterk achterbleven op het budget. Deze activiteiten zijn grotendeels 
vervangen door extra individueel contact (ureninzet/digitale hulpverlening). 
Het resultaat boekjaar 2020 komt ten gunste van enkele bestemmingsreserves.  

 
Balans 
 

 

cijfers per 31-12-2020
Stichting Cordaad 

Welzijn  na 
consolidatie

Activa
Vaste activa € 43.000
Immateriële activa € 17.000
Vlottende activa € 712.000

Totaal activa € 772.000

Passiva
Totaal eigen vermogen € 292.500
Voorzieningen € 43.500
Kortlopende schulden € 436.000

Totaal activa € 772.000
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Staat van baten en lasten 

  

Beleidsvoornemens 2021:   

    

- 
Sturing op financiële continuïteit en de kwetsbaarheid van reserves en eigen 
vermogen. 

- Samenvoegen en optimaliseren administratieprocessen van de twee organisaties. 
- Verder vormgeven aan de integratie van de twee organisaties na de fusie 
- Optimaliseren van passende huisvesting dichtbij de kernen in ons werkgebied. 
- Versterken van de vitale gemeenschap.   
- Versterken van de  samenwerking binnen het sociaal domein.  

 
 
 

Realisatie 2020 Begroting 2020
Stichting 
Cordaad Welzijn 
geconsolideerd

Stichting 
Cordaad Welzijn 
geconsolideerd

Baten
Subsidie opbrengsten  €            2.896.500  €           2.893.500 
Bijdrage activiteiten  €                415.000  €               458.500 
Overige baten  €                    6.000  €                             - 
Totale baten  €            3.317.500  €          3.352.000 

Lasten
Personeelslasten  €            2.575.000  €            2.594.000 
Huisvestingslasten  €                179.000  €                196.500 
Organisatielasten  €               240.000  €               207.500 
Afschrijvingslasten  €                 26.000  €                 23.000 
Activiteitenlasten  €              232.000  €               326.000 
Overige lasten  €                     1.000  €                  10.000 

Totale lasten  €          3.253.000  €           3.357.000 

Resultaat boekjaar  €                64.500  €                 -5.000 

Mutaties algemene reserve 4.500€                     -5.000€                   
Bestemmingsreserves:
Transformatie sociaal domein 15.000€                    
Transitievergoeding 20.000€                  
Vervangingspool (eigen risico 1e weken) 10.000€                   
Verhuiskosten centraal kantoor 15.000€                    

 €                64.500  €                 -5.000 
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Beloningsbeleid 2020 Stichting Cordaad Welzijn 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van  
toepassing op Stichting Cordaad Welzijn.       

   

           

Wat mag wettelijk de maximale bezoldiging/beloning zijn?      
   

Voor topfunctionarissen met dienstbetrekking bedraagt het voor Stichting Cordaad Welzijn 
toepasselijk bezoldigingsmaximum 2020 € 201.000. Voor topfunctionarissen zonder  
dienstbetrekking is dat € 30.150 voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht en € 20.100 voor  
de leden van de Raad van Toezicht.      

   

           

Bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking Cordaad Welzijn   
   

     De heer drs. R.L.J.H.  (Robert) Tops 

Functiegegevens     directeur-bestuurder 
Periode functievervulling in 2020   1-1-2020 t/m 31-12-2020 
Deeltijdfactor in fte     1,0   

   

Gewezen topfunctionaris   Nee   
   

Fictieve dienstbetrekking   Nee   
   

           

Bezoldiging        
   

Beloning (bruto) plus belastbare onkostenvergoedingen  €  90.944   
   

Beloningen betaalbaar op termijn  €    9.159   
   

Subtotaal    €  100.103   
   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €  200.000   
   

af: Onverschuldigd betaald bedrag             0   
   

Totale (bruto) bezoldiging  €  100.103   
   

           

Gegevens 2019        
   

Periode functievervulling in 2019   1-1-2019 t/m 31-12-2019 
Deeltijdfactor in fte     1,0   

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €  90.637   
   

Beloningen betaalbaar op termijn  €     9.107   
   

Totale bezoldiging 2019  €  99.744   
   

           

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen      
   

     De heer P.A.M. (Peter) Vereijken 
Functiegegevens     voorzitter Raad van Toezicht 
Periode functievervulling in 2020   1-1-2020 t/m 31-12-2020 

        
   

Bezoldiging        
   

Bezoldiging    €  3.000   
   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €  30.150   
   

af: Onverschuldigd betaald bedrag            0   
   

Totale bezoldiging    
1) €  3.000   

   

1) Van deze bezoldiging is € 1.500 geschonken aan Stichting Cordaad Welzijn   
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Gegevens 2019 
Functiegegevens     voorzitter Raad van Toezicht 
Periode functievervulling in 2019   1-1-2019 t/m 31-12-2019 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €    3.000   

   

Beloningen betaalbaar op termijn  €           0   
   

Totale bezoldiging 2019 1) €    3.000   
   

1) Van deze bezoldiging is € 1.500 geschonken aan Stichting Cordaad Welzijn   
   

           

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 
Mevrouw drs. C.M.P. (Karen) Gielis   lid van Raad van Toezicht 
De heer F.C.J. (Frank) Simons   lid van Raad van Toezicht 
Mevrouw A. (Anke) Derks MSc   lid van Raad van Toezicht 
De heer drs. T. (Tjeerd) Bakker MBA MM   lid van Raad van Toezicht 
Mevrouw A.P.C.J. (Ans) Verdonschot-Verberne   lid van Raad van Toezicht 
De heer M.M.H. (Tjeu) Houben   lid van Raad van Toezicht 

 

 
 
 
 
 

 


