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1. A VERSLAG BESTUUR 2020 

 

 

 

1.1 De organisatie 

Stichting Welcom is een organisatie voor welzijn en cultuur die werkt voor en met mensen. Het werkgebied van 

de stichting is de gemeente Montferland. Welcom stelt zich ten doel mensen te laten meedoen in de 

samenleving, het welzijn van mensen te bevorderen en de kracht van de samenleving te versterken. Zij doet dit 

door de eigen kracht en zelfregie van mensen te stimuleren en door mensen te faciliteren bij initiatieven.  

 

De werkzaamheden werden in verricht op/vanuit de volgende locaties: 

•  Albertusgebouw Didam 

• Barghse Huus  ’s-Heerenberg 

 

Sinds 1 januari 2015 is stichting Welcom voor onbepaalde tijd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

aangemerkt. 

 

1.2 Organisatiestructuur en werkwijze 

Welcom heeft een slagvaardige, eenvoudige organisatiestructuur. Dit impliceert een klein managementteam 

onder leiding van een directeur-bestuurder. In het Managementteam (MT) hadden de P&O medewerker, de 

coach-manager en de directeur-bestuurder zitting, hier worden personele aangelegenheden besproken. In het 

MT+ zaten daarnaast ook het Hoofd Beheer, de financieel medewerker, de medewerker P&O en de 

kwaliteitsmedewerker. Er is een beperkte gelaagdheid in de organisatie en de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd m.b.v. de ‘Deep Democracy’- werkwijze.  

Welcom werkt met een niet verplichte Ondernemingsraad (OR) en Klankbordgroep (KBG).  

Het organogram geven wij nu gekanteld en in de maatschappelijke context weer:  

 

 
 

 



 

Welcom heeft een Raad van Bestuur die de stichting bestuurt en een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op 

het besturen (sinds 11-09-2015). De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, namelijk de directeur van de 

stichting, P.C M. (Pascal) van der Maas.  

De Governance Code van Sociaal Werk Nederland wordt onderschreven. Er hebben zich geen ingrijpende 

wijzigingen in de governancestructuur voorgedaan. 

 

1.3. Resultaat boekjaar 

Het boekjaar 2020 en het opmaken van de jaarrekening 2020 zijn volgens planning en zonder incidenten 

verlopen. Welcom sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 30.079. 

In dit resultaat zijn evenals vorige jaren de afschrijvingskosten van de investeringen 2013 in het Albertusgebouw  

Didam opgenomen. In 2020 werd hiervoor het restantbedrag van de egalisatiereserve  zijnde € 39.968 ingezet.  

I.v.m. het vele thuiswerken door Corona ontstond er een overschot op  de reiskostenvergoedingen van 

werknemers en vrijwilligers. Ook kon het deskundigheidsbudget personeel  slechts gedeeltelijk worden ingezet. 

Daar tegenover stonden  minder verhuur- en horeca-opbrengsten. 

 

Ondersteuning 

Nadat in 2018 en 2019 de formatie voor staf en management al ingekrompen is, werd in 2020 de volgende stap 

gezet en de formatie voor  kwaliteit gereduceerd. De functie kwaliteitsmedewerker werd voor 16 en wordt nu 

voor 8 uur ingevuld. De andere 8 uur worden nu in het primaire proces ingezet. De functie manager is begin 2020 

opgeheven. Eind 2020 is er een coach-manager begonnen, die vanuit het primaire proces werkt. Dit was een 

volgende stap in het werken met de Deep Democracy werkwijze. In de tussentijd, van maart t/m oktober is de 

functie, mede vanwege corona, waargenomen door de directeur bestuurder. Dit heeft ook bijgedragen  aan het 

positieve resultaat. 

 

 

1.4 Toestand op balansdatum   

De inkomsten 2020 bevinden zich op hetzelfde niveau als de afgelopen vijf boekjaren.  

Per einde boekjaar 2020 bedraagt de current ratio 3,0 (2019 eveneens 3,0) Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat stichting Welcom meer dan voldoende liquide is. Het weerstandsvermogen, tot uiting komend in de 

verhouding tussen totaal eigen vermogen en totale lasten, bedraagt 31,7% en kan daarmee als goed worden 

bestempeld..  Wanneer de bestemmingsreserves buiten beschouwing worden gelaten bedraagt het 

weerstandsvermogen 23%, waarbij 20%  door de brancheorganisatie als minimaal wenselijk wordt beschouwd.    

De solvabiliteit (het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) bedraagt 67%, (2019 69%) en geeft aan 

in welke mate de organisatie in staat is financiële tegenslagen op te vangen.  

De verhuizing naar Meulenvelden kon geen doorgang vinden. De daarmee samenhangende egalisatiereserve 

Meulenvelden van € 120.000,-- is daarom  vrijgevallen.  

Per balansdatum is er een “egalisatiereserve eigen vermogen” opgevoerd, met als doel ons 

vermogensoverschot in te zetten voor toekomstige bezuinigingen en innovatieve projecten. Zie nadere 

toelichting in de toekomstparagraaf. 

 
  

 

Toekomstparagraaf   

 
In de voorgaande jaren zijn er grote stappen gezet in de organisatie, ook in 2020, met name in het ontwikkelen 

van voorliggende activiteiten op vragen van bewoners. Dat zal in 2021 verder door-ontwikkelen.  

Corona heeft veel impact gehad in de samenleving en daardoor ook bij Welcom. In allerijl moesten nieuwe 

werkwijzen bedacht en ingezet worden. Dat is, zeker gezien de omstandigheden, goed gelukt. De nieuwe 

werkwijzen hebben ons veel geleerd, maar we realiseren ons ook dat het beste wat mogelijk was niet altijd het 

beste is om te doen. Zo gauw de coronamaatregelen het toelaten zullen we met inachtneming van het geleerde 

veel activiteiten weer met echte nabije ontmoetingen hervatten.  

We zorgen voor de Basis Infrastructuur Welzijn: hét vangnet voor kwetsbare mensen. Welzijn is veel meer dan 

dit vangnet. We werken in alle kernen samen aan welzijn voor iedereen, zodat iedereen op een passende en 

gewenste wijze nabij kan meedoen. Zo bevorderen we de vitaliteit; krachtige gemeenschappen ontstaan of 

worden versterkt in wijken en kernen waarbinnen inwoners, jong en oud, steeds meer zelf- en samenredzaam 



 

zijn. Het gebiedsgericht en vraaggerichte werken blijft daarom volop in ontwikkeling. Ook in tijden van 

bijzondere en uitzonderlijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn wij in staat gebleken snel te schakelen om te 

voorzien in de maatschappelijke vraagstukken die acuut zijn. 

 

Bezuinigingen  

In november 2019 heeft de gemeente besloten tot bezuinigingen van € 260.000,- per 1 januari 2022. Deze moet 

vanuit een samenwerking tussen Welcom,  de Bibliotheek Montferland en de twee Muziekscholen die actief zijn 

in Montferland, via huisvesting gerealiseerd worden. Een extern bureau adviseert hierbij. Hierbij worden 

huisvesting in ’s-Heerenberg en samenwerkingsvormen onderzocht. Welcom staat er voor open alle opties te 

onderzoeken en hecht daarbinnen aan het behoud van het theater en Jongerencentrum voor ’s-Heerenberg, 

voor passende nabije activiteitenplekken voor bewonersinitiatieven en voor voorliggende activiteiten in het 

sociale domein. 

 

De komende jaren zijn er uiteraard ook belangrijke ontwikkelvraagstukken op zowel inhoudelijk als 

organisatorisch als bedrijfseconomisch vlak. We willen in gesprek met de gemeente om toe te lichten hoe we in 

dit kader het vermogensoverschot in de toekomst in willen zetten. Hiervoor zijn een aantal concrete plannen, 

gerelateerd aan het creëren van  goede huisvestingsoplossingen in ’s-Heerenberg waarbij met name de 

structurele kosten zo beperkt mogelijk blijven. 

 

Plannen voor de inzet van het vermogensoverschot    

We gaan zoals gezegd in 2021 met de gemeente, de bibliotheek en de muziekscholen in gesprek over de 

voorgenomen bezuiniging op het gebied van huisvesting. We willen daarbij onderzoeken of we de 

vermogensruimte  in kunnen zetten voor mogelijke toekomstige kosten in relatie tot de bezuinigingen, als deze 

niet per 1 januari 2022 al gerealiseerd kunnen worden, en investeren in passende betaalbare 

huisvestingsoplossingen. 

Er is een toenemende vraag vanuit de maatschappij (en de gemeente) naar normalisering van ondersteuning en 

om deze zo veel mogelijk in het voorliggend veld te realiseren zodat er minder (duurdere) gespecialiseerde zorg 

nodig is. Om dit te bewerkstelligen willen we nieuwe en innovatieve manieren van werken op projectmatige 

wijze inzetten, toetsen en bijstellen op effectiviteit. We willen dit snel en effectief met de gemeente vormgeven 

en de mogelijkheid hebben deze zelf te financieren vanuit de egalisatiereserve eigen vermogen. Wanneer de 

interventie daadwerkelijk de gewenste resultaten heeft kunnen we, op basis van ervaringen en 

projectuitkomsten, op zoek gaan naar reguliere financiering.  

Daarnaast zijn er projecten waarop misschien in de toekomst bezuinigd moet worden, maar die de gemeente 

en Welcom graag op hetzelfde of aangepast niveau door wil laten gaan. Ook dat zou een besteding uit de 

egalisatiereserve kunnen zijn. Een voorbeeld is de aanpak rondom nieuwkomers. Hierbij is nog niet duidelijk of 

de aanpassing en uitbreiding van de werkwijze, die is gericht op de situatie van de toekomstige Nieuwe Wet 

Inburgering1 (verwachte ingangsdatum 1 januari 2022) aansluit op het tijdelijke project die er op is gericht om 

de nieuwe werkwijze vorm te geven. Wanneer de invoering van de wet wordt uitgesteld met een jaar is het 

vanuit de inzet van het vermogensoverschot mogelijk om (een gedeelte van) deze periode te overbruggen.  

 

 

 

Corona 

Tijdens en juist na de Coronacrisis verwachten we een toename van maatschappelijke vragen op divers vlak. 

Nieuwe ervaringen die in crisistijd opgedaan zullen worden, worden in de toekomst - waar dat goed werkt -

geïmplementeerd tot reguliere werkwijze. Terwijl in tijden van crisis het beroep op welzijnsorganisaties stijgt, 

ontstaan er in tijden van economische tegenspoed ook altijd risico’s voor de financiële huishouding van de 

gemeente. Welcom realiseert zich die risico’s en benadrukt dat de organisatie in belangrijke mate kan bijdragen 

aan het reduceren van negatieve maatschappelijke gevolgen en het vergroten van de kracht die uitgaat van 

sterker wordende maatschappelijke netwerken. 

                                                                        

 



 

 

Financieel beleid 

Het is nog immer niet mogelijk gebleken een meerjarenbegroting op te stellen. Wij zouden graag een  

meerjarenovereenkomst met de gemeente willen vormgeven. 

 

Het bestuur constateert dat de organisatie in 2020 en de daar op volgende jaren in alle opzichten goed in staat 

is om adequaat te reageren op maatschappelijke vraagstukken. 

 

 

 

  



 

1. B VERSLAG Raad van Toezicht 2020 

 

De Raad van Toezicht had in 2020  met vier leden. Vanwege corona is later in 2020 begonnen met de werving 

van een nieuw lid. Het nieuwe lid zal per 1.1.2021 aanvangen.  

 
Het overzicht van mutaties m.b.t. leden in- en uit functie 

Naam Datum uit functie Datum in functie 

Er zijn in 2020 geen mutaties geweest. 

 

  

Samenstelling RvT op 31 december 2020 

Rol Naam 

Voorzitter mw. D. (Dianne) Kortschot 

Lid dhr. C.L. (Kees) van Kampen 

Lid mw. R.Z. (Rafza) Hussainali 

Lid dhr. R. (Rob) Nieuwenhuis 

 

RvT vergaderingen 2020 

Datum Onderwerpen 

18 februari 

  

  

Statutenwijziging 

Kwaliteitsjaarplan 

Communicatiebeleidsplan 

14 april 

  

  

  

Jaarrekening 2019 

Jaarverslag 2019 

Begroting 2021 

Jaarplan 2021 

26 mei 

  

  

Meulenvelden / huisvesting 

Risico-analyse 2020-2021 

PDCA Cyclus incl. planning toezichtsplan 

30 juni Statutenwijziging 

Kwaliteitsjaarplan 

 15 september 

  
Meulenvelden 

 

17 november 

  
Begroting 2021 

Jaarplan 2021 
 

Overige bijeenkomsten 

Datum Soort overleg 

25 september Strategiesessie 2019 

26 mei en 17 november OR-RvT 

27 maart Jaargesprek Bestuurder 

22 januari 2021 Uitgesteld Zelfevaluatie 2020 

 

De Raad van Toezicht werkt aan de hand van een Toezichtplan, dat op de site gepubliceerd is. 
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