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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Woningstichting Domijn

6 0 3 3 2 2 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)

Hoge Bothofstraat 39, 7511 ZA Enschede
053-2092209
info@domijn.nl
www.domijn.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

210

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Wilma van Ingen

Secretaris

N.v.t.

Penningmeester

N.v.t.

Algemeen bestuurslid

N.v.t.

Algemeen bestuurslid

N.v.t.

Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur wordt benoemd door een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting stelt zich ten doen uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van

bestaat uit vijf leden.

volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet.
We willen bereiken dat onze huurders zich thuis voelen. Thuis is de belangrijkste plek in ons
leven. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een 'thuis'. Daarom zetten wij ons, samen met

IB 111 - 1Z*1FOL 

onze huurders en partners , in voor fijne woningen, straten en buurten.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Als woningcorporatie zorgt Domijn voor goede en betaalbare woningen voor
mensen met een lager inkomen.
Er wonen ongeveer 30.000 mensen in onze huizen in Enschede, Haaksbergen
en Losser. In totaal hebben we 15.500 woningen die we verhuren, onderhouden
en beheren.

We ontvangen inkomsten uit verhuur en verkoop van ons woningenbezit

We zetten ons in om huurders fijn en betaalbaar te laten wonen en voldoende
woningen beschikbaar te hebben.
De inkomsten worden ingezet in het belang van de sociale huisvesting. Zowel
in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Open

https://www.domijn.nl/media/1318/ondernemingsplan-2020-2023.pdf
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

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.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op het beloningsbeleid
en dan specifiek de Regeling bezoldigingsmaxima toegelaten instellingen.
Voor Domijn is bezoldigingsklasse H van toepassing op basis van het aantal
inwoners in Enschede en het aantal verhuureenheden.

Zie verwijzing naar het jaarverslag 2020

Url van het activiteiten
Open
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
https://www.domijn.nl/media/1529/20210422-domijn-jaarverslag-2020-definitief-publicatie.pdf
vinden is.
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Balans

Balansdatum

3 1

–

1 2

Activa

–

2 0 2 0

2 0 2 0

€ 1.079.874.000

€ 1.985.754.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 8.346.000

€ 8.413.000

Overige reserves

€ 401.651.000

€ 9.691.000

€ 8.509.000

€

Vastgoedbeleggingen

€ 2.103.574.000

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

+

€ 7.277.000

€ 9.331.000

Onderhanden
projecten
Vorderingen &
overlopende activa

€

€

€ 4.760.000

€ 11.353.000

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 17.267.000

€ 4.221.000

+
0
€ 29.304.000

+

0
€ 2.150.916.000

€ 380.089.000

+

+

0
€ 1.580.864.000

0
€ 1.459.965.000

Egalisatierekening

€

€

Voorzieningen

€ 8.973.000

€ 973.000

Langlopende schulden

€ 514.493.000

€ 507.830.000

Kortlopende schulden

€ 46.586.000

€ 58.812.000

Totaal

0
€ 2.150.916.000

+

0
€ 2.002.675.000

0
€ 2.121.611.000

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

2 0 1 9

€ 1.179.211.000

€

Totaal

2 0 2 0

Herwaarderings
reserve
Wettelijke en
Statutaire reserves

Immateriële vaste activa

Voorraden

Passiva

2 0 1 9

+
0
€ 24.905.000

+

0
€ 2.027.581.000

+

https://www.domijn.nl/media/1529/20210422-domijn-jaarverslag-2020-definitief-publicatie.pdf

+
0
€ 2.027.581.000
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A

Staat van baten en lasten

Huuropbrengsten

€ 105.718.000

€ 104.190.000

Opbrengsten servicecontracten

€ 5.577.000

€ 5.378.000

Minus: Lasten servicecontracten

€ 6.158.000

€ 6.214.000

Overheidsbijdragen

€

€

Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten

€ 5.451.000

€ 5.801.000

Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten

€ 37.185.000

€ 37.930.000

Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

€ 16.920.000

€ 16.532.000

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

€ 45.581.000

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

€ 1.231.000

€ 2.174.000

Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling

€ 823.000

€ 1.893.000

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€

€

Minus: Toegerekende financieringskosten

€

€

B	Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

€ 408.000

0

0

€ 43.091.000

€ 281.000

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

€ 18.592.000

€ 18.206.000

Minus: Toegerekende organisatiekosten

€ 248.000

€ 231.000

Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

€ 17.375.000

€ 15.807.000

C	Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

€ 969.000

0

€ 2.168.000

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€ -15.182.000

€ 2.938.000

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€ 121.109.000

€ 52.733.000

€ 94.000

€ -177.000

€

€

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorbehoud
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
D	Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille

€ 106.021.000

0

€ 55.494.000

Opbrengst overige activiteiten

€ 364.000

€ 746.000

Minus: Kosten overige activiteiten

€

€

E	Totaal van netto resultaat van overige activiteiten

€ 364.000

0

€ 746.000

0

0

0

0

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)

F

Minus: Overige organisatiekosten

€ 4.563.000

€ 4.719.000

G

Minus: Kosten omtrent leefbaarheid

€2.927.000

€ 1.871.000

H

Totaal van financiële baten en lasten

€ -15.860.000

€ -16.786.000

I

Totaal resultaat voor belastingen
A+B+C+D+E-F-G+H

€ 129.993.000

J

Minus: Belastingen

€ 9.644.000

€ 3.382.000

K

Resultaat uit deelnemingen

€ 601.000

€ 1.322.000

L

Totaal van resultaat na belastingen
I-J+K

€ 120.899.000

0

0

€ 78.404.000

€ 76.344.000

0

0

https://www.domijn.nl/media/1529/20210422-domijn-jaarverslag-2020-definitief-publicatie.pdf
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.

Url van de jaarrekening
Open
Vul de link in naar de
https://www.domijn.nl/media/1529/20210422-domijn-jaarverslag-2020-definitief-publicatie.pdf
jaarrekening als u deze
ook
hebt gepubliceerd.

