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8 JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Inleiding  

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de 

algemene gang van zaken binnen Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Daarnaast vervult de RvC de 

werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder en staat de RvC de directeur-bestuurder als ‘kritische 

vriend’ met raad terzijde. De RvC bestaat uit vijf personen. 

 

In dit jaarverslag verantwoordt de RvC zich over de uitvoering van haar taken in 2014. Dit jaarverslag maakt 

onderdeel uit van de jaarstukken van OFW. In het hoofdstuk ‘Duurzame Organisatie, paragraaf Good 

governance’ in het jaarverslag van OFW leest u meer over de governance gedurende het verslagjaar 2014. 

Vergaderingen en overige bijeenkomsten 

Frequentie en aanwezigheid reguliere vergaderingen 

De RvC heeft in 2014 vijf keer vergaderd. De directeur-bestuurder was hierbij aanwezig. Alle RvC-leden zijn 

bij iedere vergadering aanwezig geweest. De voorzitter en (vanaf november 2014) de vicevoorzitter van de 

RvC hebben voorafgaand aan iedere RvC-vergadering een voorbereidingsgesprek met de directeur-

bestuurder gehad.  

 

Behalve de reguliere vergaderingen, heeft de RvC met de directeur-bestuurder een wandeling gemaakt in 

Swifterbant, onder andere langs de te moderniseren woningen in de Greente-Zuid. Ook zijn de 

ontwikkelingen in het dorp toegelicht (waaronder het initiatief (een multifunctioneel centrum) van stichting De 

Oeverwal).  

 

De RvC is eenmaal buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder bij elkaar gekomen. Deze 

bijeenkomst betrof de jaarlijkse zelfevaluatie en de voorbereiding van het jaarlijkse evaluatiegesprek met de 

directeur-bestuurder. Daarnaast is de RvC per 19 november 2014 begonnen met een besloten deel 

voorafgaand aan de reguliere vergaderingen. 

Bijeenkomsten met directeur-bestuurder, MT en OR 

Voorafgaand aan twee RvC-vergaderingen heeft (zoals ieder jaar) in 2014 een informatieve bijeenkomst 

plaatsgevonden. Eén met betrekking tot het jaarverslag over 2013 en één over de begroting voor 2015. Hier 

zijn naast de RvC en de directeur-bestuurder, het managementteam (MT) en de ondernemingsraad (OR) bij 

aanwezig geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn actuele thema’s nader uitgediept.  

 

In de jaarverslagbijeenkomst in april heeft de accountant een inleiding verzorgd over de Herzieningswet en is 

door de adjunct manager Wonen een inleiding gegeven over de woningmarkt in de gemeente. In de 

begrotingsbijeenkomst in november heeft een jurist een inleiding gegeven over de stand van zaken op dat 

moment van de Herzieningswet. 

Gemeenteraadsleden 

In september is de RvC aanwezig geweest bij een bijeenkomst voor Gemeenteraadsleden (georganiseerd 

door OFW), waarin onder andere de financiële ontwikkelingen, woningmarkt en het Strategisch Beleidsplan 

Voorraad en Nieuwbouw aan de orde kwamen. Ook zijn vragen beantwoord over het initiatief van stichting 

De Oeverwal: een multifunctioneel centrum in Swifterbant. 

Huurders Belangen Vereniging  

RvC-leden hebben periodiek contact met de Huurders Belangen Vereniging (HBV), bijvoorbeeld door het 

bijwonen van een vergadering van de HBV. In april heeft de RvC met de HBV een wandeling in 

Biddinghuizen gemaakt en vervolgens in informele sfeer verder met elkaar gesproken. De RvC heeft 

daarnaast met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag over 2014 van de HBV.  

http://www.transparantofw.nl/FbContent.ashx/Downloads/v1304171119/Beleidsplan_2012-2017.pdf
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Stakeholdersbijeenkomst 

In maart is de RvC aanwezig geweest bij de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst van OFW. Onder meer zijn 

de uitkomsten en aanbevelingen uit het Visitatierapport aan de orde gekomen. Ook hebben de stakeholders 

inzicht gekregen in de investeringscapaciteit, afwegingen en strategische keuzes van OFW. Deze openheid 

werd op prijs gesteld. De RvC heeft ook deelgenomen aan de tafeldiscussies met de stakeholders 

gedurende het tweede deel van de bijeenkomst. In het jaarverslag wordt nader ingegaan op deze dag. 

Ondernemingsraad 

Op 5 februari en 3 september 2014 heeft een delegatie van de RvC een ontmoeting met de OR gehad. Er is 

onder andere teruggeblikt op het proces dat in 2013 (onder andere als gevolg van de heffingen) leidde tot het 

ontslag van medewerkers. Ook is gesproken over de uitkomsten van de visitatie, over de uitkomsten van het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek en over de werkorganisatie. De periodieke ontmoeting tussen RvC en 

OR wordt door beide organen als prettig en open ervaren. 

Besluiten en gespreksonderwerpen 

 

In 2014 zijn in de RvC onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 Jaarverslag, jaarrekening stichting OFW + BV’s van OFW en jaarverslag RvC 2013 

 Managementletter, accountantsverslag en controleverklaring 

 Evaluatie werkzaamheden accountant en opdracht accountantscontrole 

 Begroting 2015 en meerjarenbegroting stichting OFW 

 Treasuryjaarplan, -maatregelen en liquiditeitsprognose 

 Evaluatie treasury-adviesbureau Thésor 

 Prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder 

 Beoordeling financiële positie door WSW en CFV + Oordeelsbrief ministerie 

 Verbeterplan CFV 

 Actualisering van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

 Verkoop van woningen (onder meer in het kader van het Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw)  

 Kwartaalrapportages  

 Risico-inventarisatie maatschappelijk en ander vastgoed 

 Jaarlijks overleg met belanghebbenden: stakeholdersdebat 2014 

 Modernisering 137 Chaletwoningen, 95 woningen in de  Greente-Zuid 
en levensduurverlenging 20 appartementen aan de Giekstraat 

 Nieuwbouw De Gilden 

 Inkoop- en aanbestedingsstatuut 

 Waterschapsverkiezingen 

 Europese, landelijke, lokale ontwikkelingen van invloed op de woningmarkt, woningcorporaties en op OFW 

 Convenant en prestatieafspraken tussen gemeente Dronten en OFW 

 Jaarverslag Huurders Belangen Vereniging 

 Ontmoeting met de Ondernemingsraad 

 Rooster van aan- en aftreden RvC 

 Deskundigheidsbevordering RvC 

 Zelfevaluatie van de RvC (met externe begeleiding) 

 Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder 

 Er is met de directeur-bestuurder van gedachten gewisseld over het  management en de cultuur van de 
organisatie 

 Herzieningswet / novelle 

 Parlementaire enquête  

 Corporatie benchmark 

 Overdracht WKO-installaties WoonArk, Tas, Wiekslag van OFW Vastgoed Beheer BV naar stichting OFW 

 Oordeelsbrief en toezichtsbrief 

 

De RvC heeft in 2014 de volgende besluiten genomen (op de website van OFW zijn uitgangspunten te lezen 

die de RvC en bestuurder bij het nemen van besluiten in ogenschouw nemen): 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/131
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Strategisch Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw 

In 2014 is de RvC door de directeur-bestuurder meegenomen in de actualisatie van het Strategisch 

Beleidsplan Voorraad en Nieuwbouw (SBVN). In het nieuwe SBVN is rekening gehouden met de OFW 

bekende visies van de stakeholders (waaronder gemeente en HBV). Ook zijn zij gedurende het traject 

geconsulteerd. De consultatieronde heeft niet geleid tot grote inhoudelijke wijzigingen. De nadruk in het 

SBVN ligt op de aanpak van de bestaande woningvoorraad.  

In de RvC-vergadering in november heeft de RvC het SBVN ‘Samen bouwen aan kansrijk en duurzaam 

wonen, 2015-2019’ goedgekeurd. De RvC heeft (in het kader van het voorraadbeleid) tevens besluiten 

goedgekeurd waardoor zo’n 200 woningen voor verkoop zijn aangemerkt. In het jaarverslag van OFW wordt 

op de actualisatie van het SBVN nader ingegaan. 

Convenant en prestatieafspraken gemeente – OFW 

In 2014 zijn gemeente Dronten en OFW een convenant (2014-2018) en prestatieafspraken 

overeengekomen. In september heeft de RvC het bestuursbesluit om een convenant en prestatieafspraken 

te sluiten goedgekeurd. De Huurders Belangen Vereniging heeft op basis van de 

samenwerkingsovereenkomst met OFW advies uitgebracht. Elders in het jaarverslag wordt inhoudelijk op het 

convenant en de bijbehorende prestatieafspraken ingegaan.  

Prestatieafspraken RvC en directeur-bestuurder 

De RvC werkt met prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder. Prestatieafspraken bieden 

de RvC een kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het beleid en het functioneren van de 

directeur-bestuurder. 

De prestatieafspraken zijn onderdeel van de beleidscyclus van OFW. De prestatieafspraken betroffen de 

voor de RvC relevante acties uit de begroting 2014 (en deze acties zijn een afgeleide van de doelstellingen 

en ambities uit het beleidsplan; zie de gedigitaliseerde beleidscyclus). Monitoring van en verantwoording over 

de realisatie van de prestatieafspraken hebben onder meer plaatsgevonden aan de hand van de 

kwartaalrapportages aan de RvC en het jaarverslag over 2014. 

Goedkeuringsbesluiten RvC 2014 

 Modernisering van 137 Chaletwoningen te Dronten 

 Jaarverslag en jaarrekening 2013 

 Verkoop deel gezondheidscentrum GOED/De Schans 

 Verkoop van 6 woningen aan de Lijzijde in Dronten 

 Go / no-go besluit modernisering Greente-Zuid 

 Giekstraat / levensduurverlening toepassen in 2014 + wijziging strategisch label 

 Convenant gemeente Dronten - OFW 

 Begroting 2015 en meerjarenprognose 2016-2020 

 Prestatieafspraken 2015 

 Treasuryjaarplan en -maatregelen 2015 

 Strategisch beleidsplan voorraad en nieuwbouw 2015-2019 ‘Samen bouwen aan goed wonen’  

 Voor verkoop aanmerken van ruim 200 woningen 

 Overdracht WKO-installaties WoonArk, de Tas en Wiekslag van OFW Vastgoed Beheer BV naar Stichting OFW 

 

Overige besluiten RvC 2014 

 Oprichten audit commissie 

 Vaststellen reglement audit commissie 

 Vaststellen jaarverslag RvC over 2013 

 Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC 

 Herbenoeming RvC-lid mevrouw Bouwmeester per 1 januari 2015 

 Benoeming de heer Van Boven tot vicevoorzitter RvC (voor de duur van 1 jaar).  

 Opdracht accountantscontrole 2015 t/m 2018 

 Deelname RvC-lid mevrouw Visser aan Programma Commissarissen & Toezichthouders Erasmus Universiteit 

 Deelname RvC-lid mevrouw Bouwmeester aan tafelbijeenkomsten De Nieuwe Commissaris 

http://www.transparantofw.nl/
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Toezicht op verbindingen 

De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen en deelnemingen die de stichting OFW heeft. 

Via de kwartaalrapportages en de RvC-vergaderingen is de RvC in 2014 over deze verbindingen 

geïnformeerd, dan wel heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden. Middels het jaarverslag en de 

geconsolideerde jaarrekening is hierover verantwoording afgelegd door de directeur-bestuurder aan de RvC. 

De RvC heeft in 2014 het besluit goedgekeurd om de warmte-koudeopslag (WKO)-installaties van 

complexen ‘de Woonark’, ‘de Tas’ en ‘de Wiekslag’ van OFW Vastgoed Beheer BV naar stichting OFW tegen 

boekwaarde over te dragen. Dit nadat OFW advies heeft ingewonnen bij een fiscalist en er afstemming heeft 

plaatsgevonden met de accountant. 

Naleving wet- en regelgeving 

In de Oordeelsbrief van het Ministerie over verslagjaar 2013 is gevraagd om informatie te verstrekken over 

de hoogte van door OFW verrichte sponsoringactiviteiten (advertenties) en de relatie met de ontvangers van 

de sponsoring. OFW is zeer terughoudend met sponsoring. Het bedrag dat in 2013 aan de betreffende 

sponsoringactiviteiten is uitgegeven is in totaal € 755,25 (inclusief btw). De sponsoring voldoet aan het 

sponsoringbeleid van OFW en de regelgeving voor corporaties. In januari 2015 is de gevraagde informatie 

aan het Ministerie verstrekt. 

Governancecode 

OFW onderschrijft de Aedescode en de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties. De codes 

bevatten normen voor goed bestuur en goed toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële 

beheersing. De Governancecode is gekoppeld aan de Aedescode, waarmee de code onderdeel is van de 

lidmaatschapseisen van brancheorganisatie Aedes.  

De normen/principes uit de Governancecode waar OFW niet aan voldoet of van afwijkt, zijn te lezen op de 

website van OFW. Hier is in 2014 ten opzichte van voorgaande jaren niets in gewijzigd.  

In 2015 wordt de Governancecode door Aedes en de VTW geactualiseerd. 

Risicomanagement 

In 2014 besteedde de RvC onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement (op de OFW-

site is meer algemene informatie daarover te lezen): 

 In 2014 heeft de RvC een auditcommissie ingesteld. 

 In 2014 heeft de RvC kennisgenomen van de risico-inventarisatie van het maatschappelijk / ander 

vastgoed van OFW. 

 In september 2013 heeft de RvC het Treasury-jaarplan 2014 en de treasury-maatregelen besproken en 

goedgekeurd. In november 2014 zijn het Treasury-jaarplan 2015 en de treasury-maatregelen besproken 

en goedgekeurd. 

 De RvC heeft de managementletter en het accountantsverslag ontvangen. Beide documenten zijn 

besproken in de auditcommissie met de directeur-bestuurder. 

 De RvC heeft kennisgenomen van het tax control framework. 

 De RvC heeft kennisgenomen van de meerjarenprognose voor 2016 t/m 2020 waarin een analyse van 

de financiële risico’s en mogelijke scenario’s zijn opgenomen.   

 Mogelijke gevolgen van de invoering van de Herzieningswet (zoals het administratief scheiden van het 

bezit en wijze van financiering) zijn tijdens RvC-vergaderingen aan de orde geweest via inleidingen van 

de accountant en een jurist. De ontwikkelingen worden gevolgd. 

 De RvC volgt de uitvoering van het Verbeterplan dat OFW heeft opgesteld voor het CFV. Het CFV is in 

2014 akkoord gegaan met het plan en de interventie uit 2013 is opgeheven. 

 In 2014 is in de RvC gesproken over het inkoop- en aanbestedingsstatuut van OFW. In 2015 wordt dit 

statuut aangescherpt en verbreed (naast het inkopen en aanbesteden van bouwkundige projecten wordt 

de inkoop van o.a. facilitaire zaken en ICT hierin opgenomen). 

Geschillenadviescommissie 

In 2014 is één geschil aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd waarover de commissie een advies 

heeft uitgebracht aan het bestuur. Dit advies is overgenomen door het bestuur. In de kwartaalrapportage is 

de RvC op de hoogte gebracht over het geschil en de aard daarvan.  

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_5199_1%20a%20Organisatiestructuur%20+%20bvs.pdf
http://www.ofw.nl/over-ofw/sponsoring/42/50/
http://www.ofw.nl/publicaties/organisatie/6/29
http://www.ofw.nl/publicaties/organisatie/6/30
http://www.aedesnet.nl/
http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/126
http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/134
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Samenstelling RvC en onafhankelijkheid leden 

De RvC bestond op 31 december 2014 uit vijf personen (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin 

van de Governancecode. In de bijlage bij dit jaarverslag van de RvC staan de personalia en het rooster van 

aan- en aftreden. 

 De heren Kerkvliet (op voordracht van de HBV) en Huijsmans, beide uit de gemeente Dronten, zijn na 

een openbare wervings- en selectieprocedure voor een periode van vier jaar per 1 januari 2014 

benoemd. 

 De heer Van Boven was op 31 december 2013 aftredend en is per 1 januari 2014 herbenoemd voor een 

periode van vier jaar.  

 Per 1 januari 2014 is mevrouw Bouwmeester voorzitter. 

 Per 1 januari 2015 is mevrouw Bouwmeester (op voordracht van de HBV) herbenoemd als RvC-lid (voor 

een periode van vier jaar).  

 Tot en met 31 december 2014 was mevrouw Visser gedurende een jaar vicevoorzitter. Per 1 januari 

2015 is voor een periode van een jaar de heer Van Boven benoemd als vicevoorzitter. Het 

vicevoorzitterschap rouleert jaarlijks; in 2014 is besloten dat dit op basis van anciënniteit gaat.  

Integriteit 

De Governancecode, de statuten, de integriteitscode/klokkenluidersregeling en het reglement van de RvC 

bevatten bepalingen betreffende het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling tussen de 

woningcorporatie en RvC-leden/directeur-bestuurder. 

Er hebben in 2014 geen transacties plaatsgevonden en de RvC-leden en directeur-bestuurder hadden geen 

nevenfuncties, waarbij er sprake was van (een schijn van) belangenverstrengeling tussen OFW en de 

directeur-bestuurder of de RvC. 

Functioneringsgesprekken en zelfevaluatie 

De individuele leden van de RvC zijn, zoals ieder jaar, in 2014 beoordeeld op hun functioneren. Het betrof 

zowel een toekomstgericht als een terugblikkend functioneringsgesprek waarbij de voorzitter en het RvC-lid 

elkaar wederzijds beoordelen.  

Daarnaast had de RvC op 3 september 2014 een zelfevaluatie (geleid door een extern bureau). Tijdens de 

zelfevaluatie van de RvC is onder andere stilgestaan bij de verdere professionalisering en 

deskundigheidsbevordering van de RvC en het rooster van aan- en aftreden (zie verder onder ‘Samenstelling 

RvC’). Er is besloten dat het jaarlijks per 1 januari roulerend vicevoorzitterschap op basis van anciënniteit 

gaat. Tevens is afgesproken om een half uur voorafgaand aan de reguliere RvC-vergadering een 

vooroverleg te hebben (zonder directeur-bestuurder). 

Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening 

In 2014 heeft de RvC de volgende activiteiten ondernomen om haar deskundigheid te bevorderen: 

 VTW workshop: ‘De nieuwe commissaris’ (twee RvC-leden) 

 VTW workshop: ‘De RvC en de accountant’ (een RvC-lid) 

 Diverse VTW-bijeenkomsten/vergaderingen 

 Tafelbijeenkomsten van De Nieuwe Commissaris (een RvC-lid) 

 Ronde Tafelbijeenkomsten Grant Thornton (een RvC-lid) 

 Symposium Nationaal Register (een RvC-lid) 

 Seminar Assetmanagement en bedrijfslasten (een RvC-lid) 

 Inspiratiesessies VTW (een RvC-lid) 

 Bijeenkomst Platform Innovatie Toezicht (een RvC-lid) 

 Jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC (begeleid door bureau) 

 Een afvaardiging van de RvC is aanwezig geweest bij de bewonersavonden (over het jaarverslag en de 

begroting) van OFW 

De RvC heeft (naast reguliere (vergader)stukken) in 2014 kennisgenomen van publicaties van VTW, Aedes, 

Woonbond, de door OFW samengestelde knipselkrant, e-nieuwsbrief en bewonersblad ‘Vizier’. 
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Auditcommissie 

In 2014 heeft de RvC een audit commissie ingesteld en is een reglement voor deze 

voorbereidingscommissie vastgesteld. De RvC-leden de heren Huijsmans en Kerkvliet hebben zitting in de 

commissie. In 2014 is vijf keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder en manager 

Bedrijfsvoering aanwezig geweest, bij twee vergaderingen tevens de accountant. Eenmaal heeft de 

commissie buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder en manager Bedrijfsvoering overleg gevoerd 

met de accountant (pre audit meeting). In 2014 zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde 

geweest: jaarverslag/jaarrekening 2013, accountantsverslag, management letter, controleplan accountant, 

samenwerking met en evaluatie van de accountant, fiscale positie, treasury, assurance rapporten, begroting 

2015, meerjarenprognose en in het kader van het horizontaal toezicht door de Belastingdienst de discussie 

welk deel van een modernisering in fiscale zin ‘verbetering’ of ‘onderhoud’ is. De auditcommissie heeft 

mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC. 

Accountant 

De RvC heeft in december 2010 aan KPMG de opdracht verstrekt voor de controle van de jaarrekening vanaf 

het verslagjaar 2011 voor een periode van vier jaar (t/m de controle over het verslagjaar 2014). In ieder geval 

na vier jaar volgt een grondige beoordeling van de accountant. Dan kan, conform de Governancecode, 

besloten worden tot herbenoeming van de accountant. 

Begin 2014 heeft verantwoordelijk partner de heer Kleinhuis afscheid genomen van KPMG. Twee RvC-leden, 

de directeur-bestuurder en manager Bedrijfsvoering hebben vervolgens met twee kandidaten gesproken. De 

heer Maas is gekozen als opvolger. 

In juli 2014 is de evaluatie van de accountant besproken. De incidenten die recent in de publiciteit rondom 

KPMG aan de orde zijn geweest, waren hier mede aanleiding toe. De RvC heeft aan KPMG gevraagd welke 

(beheersings-)maatregelen genomen zijn naar aanleiding van en ter voorkoming van nieuwe incidenten. Uit 

de brief van KPMG is gebleken dat KPMG serieus bezig is met veranderingen in haar organisatie. OFW zal 

dit volgen. De RvC hecht waarde aan de opmerking in de brief dat het team dat de controle bij OFW uitvoert 

geen bemoeienis heeft gehad bij incidenten die bij KPMG gespeeld hebben.  

Over de samenwerking met de partner en de controlemedewerkers en de uitvoering van de controle van 

KPMG is OFW positief. De wijze van rapporteren in de managementletter en het accountantsrapport is 

overzichtelijk en bevat inhoudelijk relevante opmerkingen. Het kennisniveau van de controlemedewerkers op 

het gebied van de corporatiesector en vaktechnisch is goed.  

Begin 2015 heeft de RvC, vanwege ontwikkelingen binnen KPGM, besloten de controle van de jaarrekening 

door KPMG niet te continueren. In de eerste helft van 2015 vindt een accountantsselectie plaats. Andere 

opdrachten, zoals adviesopdrachten, worden evenals in voorgaande jaren niet aan KPMG verstrekt. In 2014 

heeft Ernst & Young advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting voor 2011. 

Werkgeversrol 

De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben in oktober 2014 het jaarlijkse beoordelings-

/evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder gevoerd. De directeur-bestuurder heeft een vast 

dienstverband. De bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt geïndexeerd met de CAO 

loonsverhogingen. Besloten is hier voor 2013 en 2014 vanaf te zien. De Wet Normering Topinkomens (WNT) 

is van toepassing. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT opgenomen. 

Commissarissenhonorering 

In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2014 (inclusief de verantwoordingsinformatie in het 

kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is: € 45.512,88 (bruto, exclusief btw). 

Werkorganisatie 

In 2014 zijn de opgelegde bezuinigingen verwerkt in beleid. Door de kleinere financiële ruimte verschoof het 

accent van nieuwbouw naar meer beheer en onderhoud. De werkorganisatie is erin geslaagd hier soepel in 

mee te gaan en heeft nieuwe uitdagingen gevonden in het meer met minder doen. OFW heeft zich daarmee 

in 2014 bewezen als een wendbare organisatie met professionele medewerkers. 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/132/
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Goedkeuring jaarverslag en decharge 

De RvC heeft kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening van OFW over het jaar 2014. Het 

jaarverslag en de jaarrekening zijn in opdracht van de RvC door KPMG gecontroleerd en van een 

goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft zich over de uitkomst van het onderzoek door 

KPMG laten informeren en is tot de conclusie gekomen dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouw 

beeld geven van de activiteiten en de financiële positie van OFW. 

De RvC keurt de door de directeur-bestuurder vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag over 2014 goed. 

De RvC verleent de directeur-bestuurder decharge. 

 

 

Dronten, mei 2015 

 

L.M. Bouwmeester-den Broeder, 

Voorzitter Raad van Commissarissen, 

Oost Flevoland Woondiensten 

  


