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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.
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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: Provides
	5: www.provides.nl       /     www.groenwest.nl
	2: Overtoom 1, 3401BK IJsselstein
	4_EM: info@provdes.nl
	1_KVK: 30039004
	6_RSIN: 002614017
	3_TEL: 0306860500
	8: Mevrouw S.N. Douma-Spanjaard
	10: 
	9: 
	12: 
	13_ML: 
	11: 
	7_A4: 26
	16_ML: SBI-code 68201 - Woningbouwverenigingen en -stichtingen. De stichting heeft tot doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. 
	18_ML: Woningcorporatie Provides bouwt aan sociaal wonen.n Wij vinden betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit het belangrijkste.

Wij toetsen onze activiteiten aan onze strategische doelstellingen:
Betaalbaarheid: voldoende betaalbare woningen voor de primaire doelgroep. 
Beschikbaarheid: voldoende beschikbare woninen voor de primaire doelgroep.
Kwaliteit: goede kwaliteit woningen en dito dienstverlening.
Duurzaamheid: in de toekomst zijn al onze woningen CO2 neutraal.
Leefbaarheid: wij zetten ons samen met huurders en andere belanghouders in voor leefbare wijken en buurten. 
Bedrijfsvoering: wij werken effectief en efficiënt en presteren naar vermogen.




	19_ML: Onze inkomsten verkrijgen we door huuropbrengsten van al onze huurders.
	20_ML: Woningcorporatie Provides besteedt haar inkomsten aan het bouwen, onderhouden en verduurzamen van onze sociale huurwoningen. Daarnaast zetten wij ons in voor het betaalbaar houden van de woningen en het vergroten van de leefbaarheid in IJsselstein. 
	21: 
	_MLT: https://www.provides.nl/bedrijfsplan
	knop: 

	22_ML: Bestuur en RvC ontvangt een beloning conform de WNT-bezoldigings maxima. Voor de RvC geldt aanvullend de VTW beroepsregel.

Voor personeel hanteren we de CAO Woondiensten. 

	23_ML: Activiteiten over het recente verslagjar zijn terug te vinden in ons jaarverslag. (zie onderstaande link)
	24: 
	_MLT: https://www.provides.nl/over-provides/jaarverslag/
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 668518113
	6_GT: 140
	7_GT: 0
	5_GT: 669214938
	11_GT: 6900031
	12_GT: 676114969
	3_GT: 447361
	8_GT: 552560
	4_GT: 249464
	9_GT: 
	10_GT: 6347331

	2: 
	1_GT: 0
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	6_GT: 911078
	7_GT: 0
	5_GT: 618437716
	11_GT: 7271916
	12_GT: 625709632
	3_GT: 485260
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	4_GT: 30000
	9_GT: 0
	10_GT: 5563902

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	3: 
	7_GT: 1257198
	6_GT: 0
	8_GT: 139154498
	2_GT: 0
	1_GT: 413044000
	9_GT: 16135735
	3_GT: 106523538
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	4: 
	7_GT: 10284488
	6_GT: 0
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	3_GT: 102330000
	10_GT: 625709632
	5_GT: 468425902

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

	5_ML: Geconsolideerde balans over 2021: https://www.provides.nl/over-provides/jaarverslag/
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	1: 
	1_A7: 26313000
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	4_A7: 0
	5_A7: 2078000
	6_A7: 6386000
	7_A7: 4650364
	8_A7: 13147636
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	16_A7: 821000
	11_A7: 0
	17_A7: 805000
	12_A7: 0
	18_A7: -674000
	13_A7: 0
	19_A7: 45334000
	14_A7: 1638000
	20_A7: 486000
	21_A7: 
	22_A7: 45146000
	15_A7: 12000
	23_A7: 249000
	24_A7: 361000
	25_A7: -112000
	26_A7: 3547000
	27_A7: 236000
	28_A7: -3372000
	29_A7: 51831636
	30_A7: 690000
	31_A7: 
	32_A7: 51141636

	2: 
	1_A7: 26023000
	2_A7: 1589000
	3_A7: 1584000
	4_A7: 0
	5_A7: 1684000
	6_A7: 4967213
	7_A7: 4358000
	8_A7: 15018787
	9_A7: 000
	10_A7: 0
	16_A7: 2020000
	11_A7: 0
	17_A7: 594000
	12_A7: 0
	18_A7: -10053000
	13_A7: 0
	19_A7: 33940000
	14_A7: 2628000
	20_A7: 387000
	21_A7: 
	22_A7: 24274000
	15_A7: 14000
	23_A7: 210000
	24_A7: 61000
	25_A7: 149000
	26_A7: 1371134
	27_A7: 220000
	28_A7: -3866000
	29_A7: 34578653
	30_A7: 3087000
	31_A7: 
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	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.provides.nl/over-provides/jaarverslag/
	knop: 

	3_ML: Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2021 is terug te vinden in het jaarverslag (zie onderstaande link)



