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Raalte, Vrieswijk 1
Postbus 194, NL-8100 AD
T +31(0)572 35 44 88
kroesewevers.nl

Aan het bestuur van
Stichting Werk Raalte
Zwolsestraat 16
8101AC Raalte

Raalte
51 mei 2021

KroeseWevers Accountants BV
Handelsregister 08151000

Onze referentie
4767745/2020

Behandeld door
M.E. Blokvoort

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw bes\oten vennootschap.
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OPDRACHT
lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met
tellingen van€ 1 076 819 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 0, samengesteld.

2

ALGEMEEN

2.1

Bestuur
Op 25 november 2020 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Bestuurders J.G.SJ. van Loevezijn (voorzitter) en F.A.
Niens (penningmeester) zijn afgetreden. Hiervoor zijn per 25 november 2020 toegetreden: MJ. Duijtshoff (voorzitter), T.
Schrir (secretaris) en M.C. Lammerts van Bueren (penningmeester).
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Werk Raalte te Raalte is door ans samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ans uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
Standaard 4410, "Samensteltingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administrative verwerking en financiele verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Werk Raalte. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften

in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen
dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Raalte, 31 mei 2021
KroeseWevers Accountants BV
door:
Chet Polstra
1 juni 2021 11.35 GMT +0000
LocateRaalt
Rodin :
tolingsvrklaningbi] do

Digit.aa l onde rte kend

Samons

mr. M.H.B. Polstra AA
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BESTUURSVERSLAG
Algemene informatie
1.1

Doelstelling

Het bieden van ondersteuning aan de gemeente bij de invoering en/of instandhouding van de (sociale) werkvoorziening
voor al dan niet arbeidsbeperkte mensen in de gemeente bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en/of
participatiewet, dit door het aanbieden van aangepast werk in een beschutte werkomgeving (eigen werkbedrijf) en door
het aangaan en in stand houden van arbeidsovereenkomsten met personen die zijn geindiceerd op grond van de Wet
Sociale werkvoorziening en/of het (op eigen titel) aangaan en
stand houden van arbeidsovereenkomsten met andere
personen die op grond van de doelstelling van de stichting daarvoor in aanmerking komen.

in

1.2

Kernactiviteiten

De activiteiten van Stichting Werk Raalte bestaan voornamelijk uit:
" Het begeleiden van personen die in dienst zijn van de stichting vanuit de W.S.W. (175 personen) en de Participatie wet
(17 personen).
• Het afsluiten van overeenkomsten met bedrijven en instellingen in het kader van de tewerkstelling van personen
welke vanuit de Wet Socia le werkvoorziening of de Participatiewet in dienst zijn van de stichting.
Het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven waar werknemers van SWR te werk zijn gesteld.
" Het administreren en exploiteren van alle activiteiten van de Stichting waaronder de activiteiten:
o van het werkbedrijf onder de handelsnaam "De Productie" waaronder de "beschutte" activiteiten, de WSWdetacheringen en de WSW-groen-detacheringen plaatsvinden.
o van het werkbedrijf onder de handelsnaam "Metamorfose" waaronder de participatie-activiteiten
ontwikkeltrajecten, werkervaringsplaatsen, detacheringsbanen, nieuw-beschut, Werkfit en W.I.S. (werken in Salland)
plaatsvinden.

1.3

Doorontwikkeling bedrijfsactiviteiten

De activiteiten onder de handelsnaam "Metamorfose" zijn door de onduidelijkheid over de taakopdracht van de gemeente
Raalte aan de stichting in het jaar 2020 (nog) niet verder doorontwikkeld. Dit kwam met name tot uitdrukking door de
heel beperkte aanlevering van kandidaten. Uitsluitend de kandidaten voor "Nieuw beschut" zijn conform de
prestatieafspraken aangeleverd.
Ten aanzien van de overige activiteiten zijn slechts enkele kandidaten in het traject Werkfit opgenomen geweest. De zeer
beperkte financiele resultaten hiervan zijn niet afzonderlijk in het resultaat tot uitdrukking gebracht. Voor de overige
onderdelen zijn geen nieuwe kandidaten aangeleverd.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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1.4

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2020

Stichting Werk Raalte, een stichting statutair gevestigd te Raalte en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 64750264. Het dagelijks bestuur van de stichting werd tot 25-11-2020 gevormd door:
-

de heer J.G.SJ. van Loevezijn (voorzitter)
vacant (secretaris)
de heer F.A. Niens (penningmeester)

In de loop van de jaren 2019 en 2020 is er een onderzoek gedaan naar de gewenste governance van de Stichting. Op
basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft er in 2020 een bestuurswisseling plaatsgevonden en is de
bestuurssamenstelling vanaf 25-11-2020 als volgt:
-

de heer Duijtshoff, Mark Jan (voorzitter)
mevrouw Schrir, Tamara (secretaris)
de heer Lammerts van Bueren, Maria Catharina (penningmeester)

Bevoegdheid: de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (zie statuten).

Financiele informatie

Samenstellingsverklaring afgegeven
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1.5

Verantwoording van de in de exp/oitatie 2020 opgenomen gemeente/ijke bijdragen voor de uitvoering van de in
opdracht van de gemeente uitgevoerde taken:

totaal gemeentelijke bijdrage uitvoering WSW
rijkssubsidie in de loonkosten WSW (WSW deel participatie-uitkering)
vaste gemeentelijke bijdrage in de kosten WSW

ontvangen
te verrekenen
jaar 2020
4.191.358,00 €
4.191.358,00 €
€
200.000,00 €
200.000,00 €
€

bijdrage in exploitatie SWR 2020

€

175.340,80 €

bijdrage compensatie coronamaatregelen

€

€

356.000,00 €
325.527,00 €

-325.527,00

totale bijdragen in exploitatie SWR

€

4.566.698, 80 €

5.072.885,00 €

-506.186,20

-180.659,20

Opmerking:
In de exploitatie zijn niet de kosten ad.€ 134.000 (begroot) opgenomen van 2 WSW-consulenten die in dienst zijn van de
gemeente Raalte maar t.l. v. de gemeentelijke kosten WSW moeten komen.
uitvoering aanvullende taken t.b.v. gemeente Raalte
In de exploitatie van de SWR zijn naast de bovengenoemde bijdragen voor de uitvoering van de WSW ook de bijdragen van de
gemeente Raalte opgenomen oor de uitoering van de volgende taken:
jaar 2020

ontvangen

terugbetalen

€

202.481,48 €
28.105,78 €

202.481,48 €
28.105,78 €

€

230.587,26 €

230.587,26 €

kosten uitvoering nieuw beschut
kosten uitvoering detacheringsbanen

€

totaal gemeentelijke bijdrage in participatietaken

In een bijlage 1 is een uitsplitsing gemaakt van het exploitatieresultaat naar de verschillende onderdelen m.b.t. de
uitvoering van de Wet Socia le Werkvoorziening w.o. :
WSW detachering
WSW Groendetacheringen WSW
Beschut
en de activiteiten in het kader van de participatiewet w.o.:

"

Ontwikkeltrajecten
Werk-evaringstraj ecten
Detacheringbanen
Nieuw Beschut
Werkfit
W.I.S. (Werken in Salland)

Samenstellingsverklaring afgegeven
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1.6

Coronabeperkingen

Het coronavirus heeft in ons land vanaf maart 2020 een enorme invloed gehad op het maatschappelijke en economische
functioneren. Ook de bedrijfsvoering van de Stichting Werk Raalte is in het jaar 2020 daardoor f\ink beinvloed. Met name
in de eerste helft van 2020 heeft dit voor de Stichting Werk Raalte aanzientijke gevolgen gehad. In de periode van maart
t/m mei 2020 betekende dit dat de werkplaats van "de productie" gedurende een periode van 6 weken gesioten is
geweest en om die redenen de betrokken medewerkers naar huis zijn gestuurd. Ook binnen het onderdeel WSWdetacheringen hebben een aantal medewerkers vanwege de coronamaatregelen gedurende een korte of langere periode
niet kunnen werken. Dit heeft consequenties gehad voor de omzet in die periode op die onderdelen. Desondanks hebben
we dit negatieve effect in de toop van het jaar financieel weten te herstetlen zodat we per saldo het jaar 2020 toch nog
iets gunstiger kunnen afsluiten dan was voorzien.

Financiele instrumenten

1.7

Doetstellingen inzake risicobeheer van financiele instrumenten

De vereniging heeft geen winstoogmerk en geen ANBI status.
Het doel van het beleggingsbeleid is het opbouwen van reserves voor toekomstige uitgaven.

Raalte, 31 mei 2021
MJ Duijtshoff
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I
M.C Lammer ts van Bueren

T. Schror

