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1. Inleiding 
 

2015 was het eerste jaar waarin La Poubelle  2 kringloopwinkels exploiteerde. Nadat eind 2014 de 

gemeente Goirle middels een aanbesteding voor La Poubelle had gekozen is in de eerste weken van 

2015 hard gewerkt om het pand in Goirle om te toveren tot een moderne kringloopwinkel. Dat is 

gelukt. Vanaf de dag van de opening weten de inwoners van Goirle ons te vinden. Maar ook 

bezoekers uit  Tilburg en zelfs uit België zijn blij verrast door de frisse winkel, het brede assortiment en 

de enthousiaste medewerkers. De samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening 

van de gemeente is uitstekend, in totaal hebben 45 mensen tijdelijk of blijvend een werkplek gevonden 

bij La Poubelle in Goirle.  Dit smaakt natuurlijk naar meer. We hebben inmiddels een aantal 

gemeenten op bezoek gehad die ook geïnteresseerd zijn in  het concept zoals we dat in Goirle hebben 

opgezet. We hopen in 2016 daarin nieuwe stappen te kunnen zetten. 

 

Afgelopen jaar was ook het eerste waarin La Poubelle volledig afhankelijk was van de instroom van 

re-integratiekandidaten via de Bemiddelings- en Begeleidingsorganisatie (BBO). Die kwam moeilijk op 

gang, maar zeker in de tweede helft van het jaar werd de bezetting van de werkplekken beter. Via de 

BBO hebben 108 deelnemers een kort, intensief re-integratietraject doorlopen. Diverse scholieren, o.a. 

van het Praktijkcollege Tilburg, Helicon en het ROC hebben meegelopen op de afdelingen om kennis 

te  maken met de diverse werkzaamheden. In totaal zijn er in 2015 403 mensen werkzaam geweest bij 

La Poubelle. 

 

Het aantal bezoekers van Goederenbank, waar hulpbehoevende inwoners van Tilburg gratis of tegen 

geringe vergoeding goederen kunnen krijgen, is achtergebleven bij de prognose. We hebben niet de 

indruk dat de armoede in Tilburg is teruggelopen, wat we wel zien is dat we afhankelijk waren van de 

doorverwijzingen van een beperkt aantal organisaties. In het vierde kwartaal is er een kentering 

gekomen. Door een grote voorlichtingsactie is het aantal instellingen waarmee La Poubelle 

samenwerkt fors gestegen en daarmee ook het aantal aanmeldingen voor de Goederenbank. 

 

De omzet van de winkels in Tilburg en Goirle is iets achter gebleven bij de begroting. De oorzaak voor 

Tilburg lag vooral in de aandacht die de winkel in Goirle heeft gekregen en de toenemende 

concurrentie van andere kringloopwinkels. In Goirle was de omzetprognose sowieso erg lastig, we 

hadden geen ervaring met het exploiteren van een kleine kringloopwinkel en ook uit de benchmark 

kwamen geen duidelijke prognoses. We zien een stijgende lijn in de winkelomzet door het jaar heen, 

we hopen die in 2016 vast te houden.  

 

Ondanks alle onduidelijkheid over het voortbestaan heeft het team van De Pollepel zich keihard 

ingezet en kende De Pollepel in 2015 voor het tweede jaar op rij een stijging van het aantal bezoekers. 

In november 2015 zijn de plannen van de gemeente Tilburg voor een laagdrempelige 

maaltijdvoorziening duidelijk geworden. Zowel de randvoorwaarden als de financiële onderbouwing 

waren voor La Poubelle aanleiding om niet in te schrijven.  
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2. Algemeen 
 

 

2.1 Bestuur en organisatie 

 

Met de ondertekening van de overdrachtakte op 1 juli 2011 is Stichting La Poubelle een onderdeel 

geworden van de Gemeenschappelijk regeling Diamant-groep. De voorzitter en leden van het 

Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep vormen het bestuur van 

Stichting La Poubelle. De algemeen directeur van de Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep is 

statutair directeur van Stichting La Poubelle, de kwartiermaker Stichting La Poubelle is belast met de 

dagelijkse gang van zaken.  

 

De volgende personen hebben in 2015 gefunctioneerd als bestuursleden van de Diamant-groep: 

Gemeente Tilburg - de heer E. de Ridder (voorzitter) 

Gemeente Goirle - van 1-1-2015 t/m 1-11-2015: de heer J. Sperber (vicevoorzitter) 

- vanaf 2-11-2015 vacant 

Gemeente Tilburg - de heer H. Kokke 

Gemeente Hilvarenbeek - de heer B. Roks 

Gemeente Dongen - de heer P. Panis 

Gemeente Gilze en Rijen - de heer R. Dols (vanaf 20-11-2015 vicevoorzitter) 

Gemeente Alphen-Chaam - de heer E. van Dijk 

 

2.2 Doelstelling van de Stichting 

 

De Stichting heeft ten doel: 

a. Het creëren en in stand houden van arbeidsplaatsen, met name voor personen die niet of nog niet 

in staat zijn zelfstandig een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven; 

b. Het verrichten van werkzaamheden gericht op of ten diensten van het milieu; 

c. Het beschikbaar stellen van zaken waarover de stichting kan beschikken aan hen die daaraan 

behoefte hebben. Daarbij wordt zoveel mogelijk hergebruik van bedoelde zaken nagestreefd; 

d. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Onder doel van de Stichting is niet begrepen het zelf exploiteren van ondernemingen. 

De Stichting maakt integraal onderdeel uit van de Diamant-groep. 
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2.3 

 Organogram 
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3. Medewerkers 
 

In 2015 hebben in totaal 403 (2014: 399) mensen gewerkt bij Stichting La Poubelle. Daarvan waren 106 

medewerkers in vaste dienst, waaronder 82 WsW’ers, 2 I & D-ers en 22 reguliere krachten. Op de tabel 

hieronder is het jaaroverzicht te zien. Eind december waren er 268 (2014: 213)  mensen aan het werk bij 

La Poubelle. Dit is een forse stijging maar vrijwel volledig toe te schrijven aan de nieuwe vestiging in 

Goirle (27) en de goede bezetting van de werkplekken door de kandidaten van de BBO (29).  

 

Vorig jaar zijn 108 mensen ingestroomd op het decor La Poubelle (2014: 66 inclusief Tilburg at Work). 

Met ondersteuning van 2 vaste werkcoaches hebben zij zich in een traject van maximaal 3 maanden 

een aantal werknemersvaardigheden aangeleerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan op tijd komen, het 

correct omgaan met collega’s en het goed uitvoeren van specifieke opdrachten. Mede dankzij de inzet 

van onze werkleiders is een aantal BBO-ers direct aan de slag gegaan bij een reguliere werkgever. 

 

In Tilburg hebben in totaal 86 (2014: 78) mensen gebruik gemaakt van een ontwikkelplek. Deze 

werkplekken zijn speciaal bedoeld voor Tilburgers die de eerste stappen op de participatieladder 

moeten zetten. In de winkel in Goirle hebben we deze werkplekken ook beschikbaar, daar zijn door de 

gemeente Goirle in totaal 21 inwoners geplaatst.  

Het aantal ideële vrijwilligers is gegroeid tot 37, de stijging die in 2014 is begonnen zet door.  Verder 

hebben 18 mensen minimaal een week gewerkt bij Stichting La Poubelle voor een snuffel- of 

praktijkstage. Zij waren o.a.  afkomstig van Fontys Hogescholen, ROC Tilburg, Praktijkcollege Tilburg, 

Helicon en de Frater van Gemertschool. 

 

 

  Tilburg Goirle  Totaal 

Reguliere werknemers Stichting La Poubelle  21 1  22 

I&D-werknemers Stichting La Poubelle  2 0  2 

Wsw’ers (gedetacheerd Diamant-groep) 

Oproepkrachten 

 

 

74 

5 

8 

1 

 82 

6 

Begeleid vrijwilligers op ontwikkelplekken 

Sociale activering UWV 

Inkooptrajecten 

 86 

6 

11 

21 

3 

1 

 107 

9 

12 

Ideële vrijwilligers 

Decor voor BBO Diamant-groep 

 36 

104 

1 

4 

 37 

108 

Overig (stagiaires, re-integratie, e.a.)  13 5  18 

Totaal bij Stichting La Poubelle  358 45  403 
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4. Kringloopwinkel 
 

4.1 Winkel en werkplaatsen 

 

De kringloopwinkel in Tilburg is in 2015 dagelijks door gemiddeld zo’n 832 mensen bezocht, de 

winkel in Goirle door 199 mensen. Van de 832 bezoekers deden gemiddeld 374 klanten een aankoop  

in de winkel, vrijwel gelijk aan 2014. Het totale aantal klanten bedroeg 114.445 in Tilburg, waarbij 

iedere klant gemiddeld € 9,29 (2014:  € 9,52) besteedde. Een daling van het aantal verkochte fietsen en 

groot meubilair zorgde voor een lager gemiddeld bonbedrag. In Goirle had La Poubelle 24.611 

betalende klanten die gemiddeld € 8,52 besteedden. Verklaring voor het lagere bedrag is dat er in 

Goirle relatief minder grote artikelen worden verkocht, de ruimte in de winkel laat niet toe om die te 

plaatsen. 

 

• Klantgegevens kringloopwinkel 

 

 Tilburg Goirle 

Aantal betalende klanten  114.445 24.611 

Gemiddeld aantal klanten/dag 374 81 

Gemiddelde besteding per klant (inclusief BTW) € 9,29 € 8,52 

 

 

4.2 Goederenstroom 

 

Het milieurendement van een kringloopwinkel wordt via een ingewikkelde (TNO-)berekening 

afgemeten aan het tonnage goederen dat is hergebruikt, als product in de winkel of als grondstof. 

Daarom nemen we in ons verslag ook altijd een goederenbalans op.  

De aanvoer van goederen in Tilburg is licht gedaald  in 2015 naar 1180 ton. De daling was nog iets 

hoger, maar door de aanvoer van goederen van adressen uit Goirle is die beperkt gebleven.  Verder 

werkt La Poubelle sinds oktober 2015 alle dagen op het bordes van milieustraat Albion. Toch is de 

opbrengst t.o.v. 2014 gedaald. De burger van Tilburg heeft nog onvoldoende in beeld dat hij zijn 

herbruikbare spullen ook mee kan nemen naar de milieustraat. In 2016 gaan we daar nadrukkelijker in 

onze communicatie aandacht voor vragen. De aanvoer in Goirle is boven verwachting, in totaal 184 

ton is door de burgers van Goirle gebracht, naast de 61 ton die door La Poubelle is opgehaald.  

Het hergebruikpercentage in Tilburg is licht gedaald van 87% naar 84%. Oorzaken zijn een gebrek aan 

opslagruimte voor scheiding van reststoffen en het opruimen van oude voorraden. We verwachten in 

2016 dit percentage te kunnen verhogen doordat we ruimte gevonden hebben om meer containers te 

plaatsen. Zo kunnen we matrassen, zachte en harde plastics scheiden van ons restafval en hopen oa. 

door die maatregel boven de 90% uit te komen. In Goirle ligt het hergebruikpercentage op 87%, we 

verwachten het komende jaar ook hier boven de 90% uit te komen. 
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• Gegevens inkomende goederenstroom  

 

Totaal (in tonnen = maal 1000 kg)   Tilburg Goirle 

  aantal % aantal % 

Textielbakken Goirle    123*  

      

Aangevoerd bij LPB vanaf Albion  51 4%   

Opgehaald in gemeente Gilze en Rijen   13 1%   

Verder door LPB opgehaald  655 56% 62*  

      

Bij LPB gebracht  461 39% 184 100% 

Totaal aanvoer LPB = afvoer LPB  1180 100% 184 100% 

*deze waardes, die het opgehaalde tonnage weergeven in Goirle, worden niet meegerekend omdat deze goederen in 

Tilburg worden gesorteerd.  

 

• Gegevens uitgaande goederenstroom 

 

Totaal (in tonnen = maal 1000 kg)  Tilburg Goirle 

 aantal % aantal % 

Verkocht via winkel  375 32% 112 61% 

Afvoer herbruikbare restanten  615 52% 47 26% 

Afvoer als restafval 190 16% 25 13% 

Totaal aanvoer LPB =afvoer LPB 1180 100% 184 100% 

 

Goederenbank 

Door een beroep te doen op de Goederenbank worden inwoners van de gemeente Tilburg, die geen 

gebruik kunnen maken van een voorliggende voorziening zoals bijzondere bijstand, in de gelegenheid 

gesteld toch aan noodzakelijke spullen komen. Soms tegen gedeeltelijke betaling, maar de laatste jaren, 

door een gebrek aan financiële middelen, vrijwel altijd gratis. In 2015 maakten 231 mensen gebruik 

van de Goederenbank, een daling 46 personen ten opzichte van 2014. We zagen in het vierde kwartaal 

echter net zo veel aanvragen binnenkomen als in de eerste 9 maanden van 2015. Dit is rechtstreeks het 

gevolg van een voorlichtingsbijeenkomst en intensieve contacten met onze intermediairs, waaronder 

een paar nieuwe zoals de Voedselbank. Ook in 2016 gaan we weer veel investeren in de contacten met 

deze instellingen omdat we verwachten via die weg meer duurzame oplossingen voor  kwetsbare 

Tilburgers te kunnen creëren. 
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• Klantgegevens goederenbank 

 

 

Totaal 2013 2014 2015 

Aantal klanten goederenbank 304 267 231 

Verleende korting ten opzichte van winkelprijs 96,4% 95,8% 94.4% 

Verleende korting in totaliteit € 34.772 € 28.644 € 21.548   

 

 

5. Sociaal Eethuis De Pollepel 
 

In 2015 is het aantal bezoekers van De Pollepel weer gegroeid. Het aantal bezoekers per dag is licht 

gedaald omdat De Pollepel meer dagen open is geweest ten opzichte van 2014. Het team van De 

Pollepel was compleet en daardoor kon het op 363 dagen een menu serveren. In totaal zijn er 21.607 

maaltijden bereid bij De Pollepel in 2015. Het aantal meeneemmaaltijden blijft onverminderd hoog en 

voorziet dus duidelijk in een behoefte. Resto van Harte gaat per 1 april een laagdrempelige 

maaltijdvoorziening opzetten waar medewerkers en bezoekers van De Pollepel terecht kunnen.   

 

 

Totaal 2014 2015 

Totaal verkocht maaltijden 21.405 21.607 

� waarvan gasten in eethuis 18.635 18.967 

� waarvan meeneemmaaltijden 2.770 2.640 

Gemiddeld aantal betalende klanten per dag 62 60 
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6. Financiën 

 

 

Bijgevoegd is de Staat van Baten en Lasten van de Stichting La Poubelle van het jaar 2015. Na 

verwerking van het resultaat 2014 bedraagt de algemene bedrijfsreserve per 1 januari 2015 € 461.554, 

de bestemmingsreserve € 371.705 en het stichtingskapitaal € 45. 

Het exploitatieresultaat over 2015 bedraagt € 67.809. 
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7. Begroting 

 

 

De begroting voor 2016 is door het bestuur van de Stichting vastgesteld. Hieruit blijkt dat er een klein 

voordeel verwacht wordt. In 2016 worden de Wsw-lonen, net zoals in 2015, direct door Stichting La 

Poubelle betaald. Ook de rijksbijdragen worden direct hier verantwoord. Voor de ondersteunende 

werkzaamheden van de Diamant-groep wordt overhead doorbelast. Op hoofdlijnen ziet de begroting 

er als volgt uit: 

 

(in €) Begroting 2016 

  

BATEN  

  

Kringloop 1.247.473 

Subsidies 675.075 

Rijksbijdragen 1.620.784 

Diverse overige baten 9.173 

  

Totaal baten 3.552.505 

  

LASTEN  

  

Personeel 2.43.1779 

Huisvesting 137.449 

Algemene kosten 206.776 

Kosten begeleiding  

Directe kosten Kringloop 66.753 

Afschrijvingen 54.254 

Overhead 103.094 

  

Totaal lasten 3.511.505 

  

Resultaat 41.000 
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

Tilburg, dd-mm-2016  

 

Statutaire directie: 

 

 

 

 

H.A.P.J.M. Bool 

 

 



B.   Jaarrekening
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8.  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

8.1  Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

8.2  Grondslagen van waardering

●     Materiële vaste activa

●     Vorderingen op korte termijn

●     Voorzieningen

●     Schulden

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het

desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de

nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor

de jaarverslaggeving RJ 640.

De hieronder opgenomen materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

minus afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur, bij

aanschaf naar rato van het aantal maanden gedurende het boekjaar. Een overzicht van de

materiële vaste activa en de afschrijvingen, alsmede de afschrijvingspercentages, is

opgenomen in deze jaarrekening.

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarden. Een voorziening in verband met oninbaarheid

van vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht. De vorderingen op de gemeenschappelijke

regeling Diamant-groep en BV 18k zijn apart verantwoord.

De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarden. De dotatie aan de voorziening

groot onderhoud en aan de voorziening afvloeiingsregelingen is in de staat van baten en

lasten verwerkt in de algemene kosten.

De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarden. Aangezien alle schulden een looptijd

hebben korter dan één jaar, zijn deze als kortlopende schulden verantwoord. De schulden aan

de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep en BV 18k zijn apart verantwoord.

15



●     Pensioenen

Stichting La Poubelle kent een geïndexeerde middelloonregeling.

8.3  Grondslagen voor de bepaling van het saldo van de staat van baten en lasten

De dekkingsgraad van het betrokken pensioenfonds bedraagt ultimo 2015 97%. Dit is lager

dan het wettelijk vereiste minimum van 105%. Op basis van uitvoeringsovereenkomsten heeft

La Poubelle geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door

hogere toekomstige premies.

Ultimo 2015 zijn er evenals ultimo 2014 geen verplichtingen waarvoor een

pensioenvoorziening is opgenomen.

Stichting La Poubelle heeft haar pensioenregeling onder het nederlandse pensioenstelsel

gefinancierd door afdrachten aan pensioenverzekeraars en fondsen. Daarbij worden de

opgebouwde aanspraken steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel

van kostendekkende premiebetalingen. Het pensioenfonds waarbij Stichting La Poubelle is

aangesloten betreft PFZW.

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald door het verschil tussen de baten en

de lasten van het verslagjaar. De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden

gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar

zijn. De baten en lasten zijn toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.
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9.  Balans (voor resultaatbestemming)

(in €)

ACTIVA

Materiële vaste activa 338.972 369.079

Vorderingen

Debiteuren 37.714 11.020

Vordering verbonden partijen 0 1.124.648

Vordering Gemeente Tilburg 2.316 12.158

Overige vorderingen op korte

termijn en overlopende activa 8.488 7.539

Liquide middelen 1.715.021 461.784

TOTAAL ACTIVA 2.102.511 1.986.228

31 december 201431 december 2015
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(in €)

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Algemene reserve 461.554 243.193

Bestemmingsreserve 371.705 371.705

Resultaat boekjaar 3.777 218.361

837.036 833.259

Voorzieningen 814.660 875.690

Kortlopende schulden

Crediteuren 28.558 67.584

Schulden verbonden partijen 201.827 0

Belastingen en premies 40.911 47.282

Schulden Gemeente Tilburg 1.576 0

Overige schulden op korte termijn

en overlopende passiva 177.943 162.411

TOTAAL PASSIVA 2.102.511 1.986.226

31 december 2015 31 december 2014
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10.  Toelichting op de balans

10.1  Activa

●     Materiële vaste activa

(in €) Gebouwen Machines Vervoer- Totaal

en terreinen apparaten en middelen

installaties

Aanschafwaarde per 01-01-2015 733.508 136.116 66.950 936.574

Cumulatieve afschrijvingen 412.055 113.451 41.989 567.495

Boekwaarde per 01-01-2015 321.453 22.665 24.961 369.079

Aanschaffingen 2015 22.519 8.430 0 30.949

Gedesinvesteerd in 2015 0 0 65.920 65.920

Gedesinvesteerde afschrijvingen 0 0 45.843 45.843

Afschrijvingen 2015 28.222 7.873 4.884 40.979

Boekwaarde per 31-12-2015 315.750 23.222 0 338.972

Afschrijvingspercentage 0% - 10% 10% - 33% 10% - 33%

●     Vorderingen

De post vorderingen is als volgt te specificeren.

(in €)

Debiteuren 37.714 11.020

0 1.124.648

Te ontvangen Gemeente Tilburg 2.316 12.158

Overige vorderingen en overlopende activa 8.488 7.539

Totaal 48.518 1.155.365

Te ontvangen BV 18k / Diamant-groep

31 december 2015

De materiële vast activa bestaan uit gebouwen, machines, apparaten en installaties en

vervoermiddelen

31 december 2014

19



●     Liquide middelen

(in €)

Rabobank 143.240 271.386

Rabobank Spaarvrij 1.563.310 182.920

Rabobank iDeal 2.045 2.567

Kassen 6.426 4.911

Totaal 1.715.021 461.784

10.2  Passiva

●     Stichtingsvermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

(in €)
stichtings-

kapitaal

Algemene 

reserve

bestemmings-

reserve

resultaat 

boekjaar
Totaal

Saldo per 1 januari 2014 45 243.148 371.705 0 614.898

Resultaat boekjaar 0 0 0 218.361 218.361

Saldo per 31 december 2014 45 243.148 371.705 218.361 833.259

Saldo per 1 januari 2015 45 243.148 371.705 218.361 833.259

Bestemming resultaat 0 0 218.361 -218.361 0

Resultaat 2015 0 0 0 3.777 3.777

Saldo per 31 december 2015 45 243.148 590.066 3.777 837.036

31 december 201431 december 2015

Het saldo liquide middelen betreft het tegoed bij de bank en het kassaldo per 31 december 2015.

In de post Te ontvangen BV 18k / Diamant-groep is in 2014 een geldlening verantwoord die

verstrekt is aan de Diamant-groep voor onbepaalde tijd en die in overleg kan worden

opgezegd c.q. boetevrij worden afgelost. Er is een rente verschuldigd die gelijk is aan het

rentepercentage van de internetspaarrekening bij de Rabobank. Deze wordt maandelijks

berekend. In 2015 is de lening in zijn geheel afgelost.
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●     Voorzieningen   

De specificatie voorzieningen ziet er als volgt uit:

(in €)

Groot onderhoud 576.040 554.048

Afvloeiingsregelingen 238.620 321.642

Stand per 31 december 814.660 875.690

(in €) Groot onderhoud Afvloeiingsregelingen

Beginstand per 1 januari 2015 554.048 321.642

Toevoegingen 30.000 15.000

Aanwendingen 8.008 98.022

Stand per 31 december 2015 576.040 238.620

●     Voorziening Groot onderhoud

●     Voorziening Afvloeiingsregelingen

31 december 2015 31 december 2014

In het bestaande onderhoudsplan is uitgegaan van uitsluitend instandhoudingsonderhoud.

Met de dotatie in 2015 is er een veilige horizon gehanteerd tot en met 2020. 

De overdracht aan de Diamant-groep welke in 2011 tot stand kwam, bracht een afslanking

van het reguliere personeel met zich mee. Dit gedwongen vertrek bracht afvloeiingskosten

met zich mee welke zowel eenmalig als langlopend van karakter zijn (wachtgeld). In 2014 is

deze voorziening aangevuld met een dotatie naar aanleiding van de bij een reorganisatie

ontstane boventalligheid, die nog tot mei 2016 loopt.
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10.3  Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren.

(in €)

Crediteuren 28.558 67.584

Belastingen en premies

Loonheffing 36.836 0

BTW 4.075 47.282

40.911 47.282

Overige schulden en overlopende passiva

201.827 0

Te betalen Gemeente Tilburg 1.576 0

Gereserveerde vakantietoeslag inclusief 

sociale lasten 24.175 28.816

Verlofrechten 135.748 109.032

Overige schulden 18.020 24.563

381.346 162.411

Totaal 450.815 277.277

Te betalen 18k BV/Diamant-groep

31 december 2015 31 december 2014

La Poubelle is een huurverplichting aangegaan inzake de huur van pand Havendijk 22 en

terrein achterzijde ad € 24.000 per jaar. Huur is opzegbaar per half jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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11. Staat van Baten en Lasten 2015

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

BATEN

Kringloop 1.234.138 1.309.973 1.085.661

Eethuis de Pollepel 120.992 0 141.894

Begeleiding 0 0 481.132

Subsidies 2.272.990 2.007.413 2.112.183

Rentebaten minus -lasten 2.156 -17.608 7.165

Overige baten 210.859 25.248 30.864

TOTAAL OPBRENGSTEN 3.841.135 3.325.026 3.858.899

LASTEN

Personeel 3.073.551 2.784.898 2.797.755

Huisvesting 162.352 139.030 132.718

Algemene kosten 336.835 253.849 453.462

*Directe kosten Kringloop 143.353 93.669 142.140

*Directe kosten de Pollepel 80.288 0 83.351

Afschrijvingskosten 40.979 53.580 31.110

TOTAAL KOSTEN 3.837.358 3.325.026 3.640.536

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 3.777 0 218.363

* de directe kosten hebben alleen betrekking op de benoemde onderdelen, de overige kosten

zijn opgenomen onder de personeelskosten, huisvestingskosten en algemene kosten.
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12. Toelichting op de staat van baten en lasten

● Specificatie subsidies

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Rijksbijdrage 1.656.365 1.455.433 1.363.738

Loonkosten I&D 37.768 37.320 37.320

Overig begeleid werkers 53.533 45.000 53.798

Maatschappelijke ontwikkeling:

Suppletie I&D 0 0 75.470

Ontwikkelplekken 292.436 261.449 135.804

Beschut 5 WSW werkplekken 0 0 41.703

Sociale gebruiksgoederen 0 0 120.488

Goederenbank 54.283 48.531 30.122

Hergebruik goederen en grof huisvuil 178.605 159.680 136.826

Sociale maaltijden 0 0 116.914

TOTAAL OPBRENGSTEN 2.272.990 2.007.413 2.112.183

● Specificatie overige opbrengsten

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Huuropbrengsten 23.195 0 21.376

Overige opbrengsten 187.664 25.248 9.488

TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN 210.859 25.248 30.864
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(in €) Realisatie Realisatie

2015 2014

BATEN

Omzet 120.992 142.000

Huuropbrengsten onderverhuur 23.195 20.000

Rijksbijdrage WSW personeel 38.792 76.000

Overboeking naar Diamant-groep 152.031 0

Subsidie Gemeente Tilburg 0 107.000

335.010 345.000

LASTEN

Inkoop grond- en hulpstoffen 80.288 79.000

Directe exploitatiekosten 75.076 83.000

Personeelskosten, overige kosten 191.978 221.000

347.342 383.000

Exploitatietekort -12.332 -38.000

-164.363 -145.000

De subsidie voor overig begeleid werkers in 2015 is meer dan verwacht omdat er meer

inkoopcontracten zijn binnengehaald.

In 2015 is de rijksbijdrage hoger dan begroot omdat het aantal WSW ers die werkzaam zijn bij

La Poubelle hoger was dan begroot.

● toelichting exploitatie de Pollepel

De Pollepel zou begin 2015 stoppen maar dat werd elke keer uitgesteld waardoor ze

uiteindelijk toch het hele jaar open zijn geweest. In de begroting is geen rekening gehouden

met de Pollepel.

De afdeling Begeleiding is in 2015 ondergebracht bij Algemeen en wordt niet meer apart

verantwoord.

Het programma van eisen "Aanpak armoede en bevorderen financiële zelfredzaamheid 2015"

van de gemeente Tilburg is aangepast waardoor we voor een aantal onderdelen geen subsidie

meer krijgen.

Exploitatietekort zonder subsidie Gemeente Tilburg/Diamant-groep

Overige opbrengsten is een stuk hoger dan begroot omdat de overboeking van de tekorten

van De Pollepel naar Diamant-groep hier op geboekt zijn.

In 2015 is Kringloopwinkel Goirle erbij gekomen, waardoor de omzet gestegen is ten opzichte

van 2014. De begroting is niet gehaald doordat het opstarten van Goirle meer tijd in beslag

nam dan voorzien. Ook de kwaliteit van de ingeleverde goederen liep terug.
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●     Specificatie personeelskosten

(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Eigen personeel:

Bruto salarissen 513.362 471.040 636.351

Sociale lasten 94.576 86.779 111.736

Pensioenlasten 46.511 42.677 57.098

Overige lasten 523.516 462.894 368.544

Doorbelasting WSW 1.823.029 1.587.008 1.501.442

TOTAAL EIGEN PERSONEEL 3.000.994 2.650.398 2.675.171

Onderverdeling Eigen Personeel:

Doorbelasting WSW 1.823.029 1.587.008 1.501.442

I&D'ers 65.369 64.279 64.647

Overig Personeel 1.112.596 999.111 1.109.082

3.000.994 2.650.398 2.675.171

aantal fte per einde jaar 80,1 72,3 71,5

In de 80,1 fte zitten ongeveer 66 fte die betrekking hebben op de doorbelasting WSW.

Personeel niet in loondienst:

Ingehuurd personeel 31.006 104.000 88.713

Externe ondersteuning 1.633 8.500 4.918

Vrijwilligers 39.918 22.000 28.953

TOTAAL OVERIG PERSONEEL 72.557 134.500 122.584

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 3.073.551 2.784.898 2.797.755

De loonkosten WSW zijn hoger dan begroot omdat het aantal WSW'ers geplaatst bij La

Poubelle hoger is dan begroot.

Onder overig personeel, is de inhuur van 18k een stuk hoger dan begroot.

Ingehuurd personeel betaat uit inhuur van ondersteuning vanuit de Diamant-groep, dit

betreft o.a. ondersteunend administratief personeel en stagiaire P&O.
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(in €) Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

Afschrijvingskosten materiële vaste activa:

Afschrijvingen gebouwen 28.222 28.313 20.716

Afschrijvingen machines, apparaten 2.877 3.000 2.595

Afschrijvingen overige MVA 4.996 5.000 1.287

Afschrijvingen wagenpark 4.884 17.267 6.512

TOTAAL KAPITAALLASTEN 40.979 53.580 31.110

HUISVESTINGSKOSTEN 162.352 139.030 132.718

Algemene kosten:

Accountantskosten 8.722 13.000 11.000

Automatiseringskosten 3.351 4.500 1.505

Dotatie voorzieningen 45.000 0 188.996

Overhead Diamant-groep 167.843 158.457 170.202

Diverse andere kosten 111.919 77.892 81.759

TOTAAL ALGEMENE KOSTEN 336.835 253.849 453.462

Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot omdat de Pollepel niet meer in de begroting was

meegenomen en er toch kosten zijn geweest in 2015.

Dotatie voorzieningen is hoger dan begroot omdat de afvloeiingskosten tot en met mei nu

nog meegenomen zijn. Groot onderhoud krijgt een extra dotatie om aan het bestaande

onderhoudsplan te kunnen voldoen.
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13. Resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat over 2015 bedraagt € 3.777 positief.

Vooralsnog wordt voorgesteld het resultaat van 2015 toe te voegen aan de algemene reserve.
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