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In 2018 zijn we uiteraard blijven inzetten op de 
realisatie van onze basisdoelstellingen, onder 
meer door de bouwactiviteit. 

Er werden 13 appartementen in gebruik 
genomen door onze huurders.
Bovendien waren er op 31 december 2018 nog 
70 appartementen en 26 woningen in opbouw. 

IN GEBRUIK GENOMEN IN 2018 
(13 WOONGELEGENHEDEN):

 Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat: 
5 appartementen – Plantec (Oostende)

 Gent/Sint-Amandsberg, Waterstraat: 
8 appartementen – Buro 56 (Gent)

IN OPBOUW OP 31/12/2018 
(96 WOONGELEGENHEDEN):

 Gent/Mariakerke, Planetenwijk: 15 erkende 
assistentieflats – GDR-architecten (Gent/
Gentbrugge)

 Gent/Oostakker, Wolfputstraat: 
25 appartementen – Avapartners Architects & 
Planners (Gent)

 Nazareth, Wielkine: 30 aanleunflats – 
Avapartners Architects & Planners (Gent)

 Sint-Laureins, Bentille: 14 woningen –
ARKS-architecten (Aalter)

 Wachtebeke, EGKS-wijk: 12 invulwoningen – 
Architectenbureau Bressers (Gent)

AANBESTEED OM AAN TE VATTEN IN 2019:

 Gent, Nieuw Gent, Morganiet- & Robijnstraat: 
42 appartementen (vervangingsbouw) –
GDR-architecten (Gent/Gentbrugge)

PLANNING OP KORTE TERMIJN:

 De Pinte, Spoorweglaan: 20 + 1 appartementen –
 Archipl Architecten (Gent)

 De Pinte, Moerkensheide II: 16 woningen – 
Archipl Architecten (Gent)

 Evergem/Ertvelde, Hoge Wal: 6 woningen – 
ARKS-architecten (Aalter)

 Gent/Gentbrugge, Treillarmée: 18 woningen + 
5 appartementen – Buro 56 (Gent)

 Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat II: 
4 woningen + 6 appartementen – Buro II (Gent)

 Maldegem/Adegem, Adegem-Dorp: 
21 appartementen – Avapartners Architects & 
Planners (Gent)

PLANNING OP MIDDELLANGE TERMIJN:

 Deinze/Bachte-Maria-Leerne, 
Leernsesteenweg: 21 woningen – 
Bureau De Muynck (Deinze)

 
 Gavere, Kloosterstraat: 21 appartementen – 

P. Cattoir (Gent)

 Gavere, Sint-Amandswijk: 13 woningen – 
Urbain Architectencollectief (Gent)

 Gent/Wondelgem, Viermeersen: 2 woningen + 
19 appartementen – Volt Architecten (Gent)

 Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat (eerste 
fase): 20 appartementen – AnD Architecten 
(Evergem/Ertvelde)

 Melle, Mussenbos: 13 woningen + 
12 appartementen – Buro 56 (Gent)

 Melle, Mussenbos: 2 transitwoningen – 
Buro 56 (Gent)

 Nevele/Landegem, Moorstraat: 4 entiteiten – 
Buro 56 (Gent)

TOEL ICH T ING  BI J  DE  WERK ING
¡ ¡ ¡ ¡ ¡



9

 Nevele/Landegem, Poeldendries: 10 studio’s + 
gemeenschapsruimte – Buro 56 (Gent)

 Zulte/Machelen, Veer- & Dorpsstraat: 
16 woningen – Bureau Bressers (Gent)

 Zulte, Wybo: 15 appartementen – 
Architectenbureau Luc Toelen (Kortrijk)

PROJECTEN TER STUDIE:

 Aalter/Lotenhulle, Congostraat (tweede fase): 
9 woningen – Buro 56 (Gent)

 Evergem/Sleidinge, Korenveld: 14 woningen – 
Buro 56 (Gent)

 Gavere, Onderstraat: 24 woningen – on hold

 Gent/Gentbrugge, Neerscheldestraat: 
9 appartementen

 Gent/Wondelgem, Silcose II: 30 appartementen 
– Bureau Fischer (Oostende)

 Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat (tweede 
fase): 27 woningen – AnD Architecten (Evergem/
Ertvelde)

 Lochristi/Zeveneken, Hoekstraat: oude pastorie

 Maldegem, Bogaerde- & Westeindestraat: 
13 appartementen – Architectenbureau Bressers 
(Gent)

 Maldegem, Edestraat: 8 appartementen – Aiko 
Architecten & Ingenieurs (Maldegem)

 Melle, Brusselsesteenweg: 8 appartementen – 
Archipl Architecten (Gent)

 Melle, Caritasstraat: 10 appartementen

 Melle, Driebunderputlaan: 
2 x 18 appartementen (gefaseerd) – Archipl 
Architecten (Gent)

 Nazareth, Deinzestraat: 8 appartementen – 
Archipl Architecten (Gent)

 Nazareth, Stropstraat: 16 woningen – 
L. Bosschem (Nazareth)

 Nazareth/Eke, site pastorij: 15 appartementen – 
Buro 56 (Gent)

Naast nieuwbouw krijgt de renovatie van ons 
patrimonium eveneens ruime aandacht:

OPGELEVERD IN 2018:

 Wachtebeke, Verbeulde- & Nieuwstraat & 
Warande: binnenrenovatie van 36 woningen

IN UITVOERING OP 31/12/2018:

 Gent, Alsberghe Van Oost: renovatie daken van 
twee appartementsblokken

 Gent, Koggestraat: binnenrenovatie en 
renovatie en isolatie van daken van 18 woningen 
+ 24 appartementen

 Gent, Zwijnaardsesteenweg & 
G. Eylenboschplein: renovatie en isolatie daken 
+ binnenrenovatie van 21 woningen

 Gent/Mariakerke, Planetenwijk: renovatie 
buitenschrijnwerk, plaatsen ventilatie, aanpassen 
elektriciteit en renovatie en isolatie platte daken 
van 81 woningen

 Gent/Wondelgem, Viermeersen: 
binnenrenovatie van 113 woningen

 Gent/Wondelgem, Vledermuis- en 
Watersnepstraat: renovatie seniorenwoningen

 Gent/Oostakker, J. Cardijnlaan & 
E. Ronsestraat: renovatie buitenschrijnwerk, 
plaatsen ventilatie, aanpassen elektriciteit 
en isoleren zoldervloeren in 104 woningen + 
12 appartementen

 Gent/Sint-Amandsberg, Hippodroomlaan, 
residenties Reigersbek & Zilverschoon: 
renovatie platte daken en balkons van 
86 appartementen

 Lochristi/Zaffelare, Berkenstraat (tweede 
fase): renovatie en isolatie hellende daken, 
omschakeling elektrische verwarming naar 
gas, plaatsen ventilatie, aanpassen elektriciteit, 
vervangen buitenschrijnwerk in 39 woningen

 Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk: binnenrenovatie 
van 64 woningen

 Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk & Kallestraat: 
renovatie seniorenwoningen
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AANBESTEED OF AAN TE BESTEDEN 
EN TE STARTEN IN 2019:

 Gent, Malem: totaalrenovatie van 
102 woongelegenheden

 Gent, Marseillestraat, residenties Klipper & 
Karveel: renovatie gaanderijen balkons en 
isolatie platte daken

 Gent/Ledeberg, H. Arendtstraat: renovatie 
gevels & gaanderijen

 Gent/Sint-Amandsberg, Westveld: 
binnenrenovatie van 160 woongelegenheden

 Gent/Zwijnaarde, Hekers: renovatie schrijnwerk, 
elektriciteit, ventilatie, isolatie daken

 Nevele/Landegem, Pr. Cocquytstraat (eerste 
fase): renovatie schrijnwerk, elektriciteit, 
ventilatie, zolderisolatie van 38 woningen

PLANNING OP KORTE TERMIJN:

 Evergem/Sleidinge, Herritakkerlaan + 
Evergem/Sleidinge, Oostveld + Wachtebeke: 
renovatie 10 + 7 + 6 seniorenwoningen

 Gent, Europalaan: plaatsen van nieuwe keukens 

 Gent/Mariakerke, Volkshaardstraat: renovatie 
en plaatsen isolatie hellende daken + 
binnenrenovatie

 Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos: 
binnenrenovatie

 Lochristi, Azalealaan & Smalle Heerweg: 
binnenrenovatie van 24 woningen

 Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & 
Kallestraat: binnenrenovatie + renovatie daken 
van 21 woningen + 4 appartementen

 Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & 
Kallestraat: renovatie seniorenwoningen

RENOVATIES TER STUDIE:

 Gent, Geuzenberg: renovatie van gaanderijen 
van 2 appartementsgebouwen

 Gent, Nieuw Gent: renovatie balkons, 
kroonlijsten en gevelmetselwerk van 
334 woongelegenheden

 Gent, Nieuw Gent (vierde fase): renovatie van 
goten en betonherstelling van 63 woningen en 
48 appartementen

 Lochristi/Zaffelare (eerste fase): totaalrenovatie 
van 38 woningen

 Gent, Kongostraat & Nieuwland: renovatie 
gevels

 Melle, Dageraadstraat & Kloosterstraat + 
Gent/Wondelgem, Winkelstraat + Gent, 
H. Van Wittenberghestraat: renovatie 
buitenschrijnwerk
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A LGEMEEN  BEL EID
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

In het beleidsplan 2014-2020 werden de 
Missie, Visie en Waarden en Normen duidelijk 
gedefinieerd, zijnde:

MISSIE

Volkshaard maakt betaalbaar en duurzaam wonen 
mogelijk.

VISIE

We willen een betaalbare en duurzame thuis in 
een aangename woonomgeving voor iedereen 
toegankelijk maken.

 Betaalbaar: we verhuren woongelegenheden 
tegen een redelijke prijs, afhankelijk van het 
gezinsbudget.

 Duurzaam: we bieden levenslange woon-
zekerheid in een aangepaste, kwaliteitsvolle en 
ecologisch verantwoorde woongelegenheid.

 Aangename leefomgeving: we creëren een 
buurt waar het goed om leven is, fraai, rustig, 
goed bereikbaar, in goed nabuurschap, in 
welzijn en in welbevinden.

 Voor iedereen toegankelijk: we stellen een 
patrimonium ter beschikking dat zich richt naar 
alle sociale doelgroepen met woonnoden.

 Thuis: we helpen te zorgen voor geborgenheid 
in een vertrouwde omgeving.  

WAARDEN EN NORMEN

Volgende waarden en normen staan centraal in ons 
handelen:
 Solidariteit  
 Integriteit  
 Klantgerichtheid  
 Professionalisme 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

A. Volkshaard is de referentie in sociale huisvesting, 
op vlak van aanbod, toegankelijkheid en 
bereikbaarheid.
Aanbod, samenwerking met overheden en de 
private markt en met de welzijnspartners zijn 
daarin de leidraad.

B. Volkshaard is een dynamische actor in sociaal 
wonen.
Grondverwerving, bouwen en goede relaties 
onderhouden met alle samenwerkende part ners 
zijn hierbij de doelstellingen.

SUCCESVOL BELEID VOEREN

Aansluitend op de vastlegging van de strategische 
doelstellingen werd, volgens de methodiek van 
de Balanced Score Card, een strategiekaart 
ontwikkeld met volgende thema’s:
1. Financieel perspectief
2. Klantenperspectief
3. Interne processenperspectief
4. Leer- en groeiperspectief

Samen met de bevindingen van de risicoanalyse, 
het beleidsplan en de aanbevelingen rond 
audit werden jaarplannen uitgewerkt, waarbij 
een aantal projecten/acties in RAMM-fiches 
werden uitgeschreven (hierin wordt het Resultaat 
beschreven, de Acties om tot dit resultaat te komen, 
om ten slotte de nodige Middelen en de Mensen te 
definiëren).

Binnen deze strategie werden dus 4 perspectieven 
uitgewerkt, waarrond verder actie ondernomen 
wordt gedurende de periode 2014-2020.
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1. Financieel perspectief:
 financieel gezonde onderneming

Beleids- en jaarplannen

Binnen onze strategisch-operationele doelstelling 
‘financiële gezondheid’ houden wij een aantal actie-
punten aan: het opgestarte project jaarbegroting 
en meerjarenplan exploitatie werd opgesplitst in 
twee aparte projecten:

 Het project jaarbegroting is uitgewerkt en 
wordt verder verfijnd met een periodieke 
begrotingscontrole in 2019.

 Het project meerjarenbegroting werd eveneens 
gefinaliseerd en voorgesteld aan de Raad van 
Bestuur. De resultaten blijven positief, mits de 
nodige waakzaamheid.

De uitgewerkte procedure plaatsbeschrijving, 
voorraadbeheer is volledig operationeel, mits nog 
enkele softwareaanpassingen.

Andere topics met financiële impact/risico

In 2018 kregen we ook te maken met de renovatie-
toets en inventarisatie van ons patrimonium. De 
Vlaamse Overheid besliste namelijk dat elke SHM 
– in een versneld tempo – haar patrimonium in kaart 
moest brengen, met daaraan gekoppeld welke 
renovaties nog nakende zijn. Volkshaard heeft een 
tijdelijke medewerker aangeworven om deze klus te
klaren. De gegevens zullen begin 2019 ingegeven zijn.

2. Klantenperspectief

Communicatie

Samen met zustermaatschappij Kleine Landeigendom
Het Volk werd in 2018 volop ingezet op het item 
‘communicatie’. Begin maart 2018 werd een com-
municatieverantwoordelijke aangeworven die het 
communicatieplan gestalte geeft, passend voor 
onze maatschappij.

De opmaak van een nieuwe website werd 
toegewezen aan een externe firma, de uitrol hiervan 
wordt medio 2019 verwacht. 

Verder werden ook communicatiedeadlines voor-
opgesteld voor het uitsturen van persberichten. Bij 
elk nieuwbouwproject wordt op twee cruciale mo-
menten gecommuniceerd naar de pers: enerzijds 
bij bestelling of start van de werken, anderzijds bij 
de (voorlopige) oplevering van de werken. 

Bij renovatieprojecten wordt op dezelfde twee 
momenten gecommuniceerd, maar gaat er nog een 
extra persbericht aan vooraf, waarin de renovatie 
wordt aangekondigd. Dat persbericht wordt 
uitgestuurd als de huurders op de hoogte zijn 
gebracht in een bewonersvergadering.

Daarnaast wordt bij zowel nieuwbouw- als renova tie-
projecten ook een persbericht uitgestuurd bij 
‘speciale’ momenten, zoals een eerstesteenleg ging, 
de resultaten van een archeologisch onder zoek of 
het faillissement van een aannemer. 

Gavere, Sint-Amandswijk
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Technische Dienst

De opvolging van de wachttijden voor interventie 
is lopende. Vanaf 2019 zal hierover op periodieke 
basis aan het bestuur gerapporteerd worden.

Sociale Dienst

In het kader van te ondernemen acties tegen 
sociale en domiciliefraude werd een protocol 
afgerond voor het grondgebied van de Stad 
Gent. Zowel het parket van de procureur des 
Konings, het arbeidsauditoraat, de politie van 
Stad Gent als het schepencollege hebben zich 
geschaard achter deze verklaring. Omwille van 
de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 
werd de officiële ondertekening hiervan echter 
uitgesteld naar een nog te bepalen datum. 
Binnen de politie van Stad Gent is alvast een 
aparte cel rond domiciliefraude opgericht (mét 
bevoegdheden van officier van politie).

Het project rond bewonersparticipatie (Wij De 
Wijk) werd eveneens verdergezet. In de volgende 
wijken werd het project opgestart:
 Melle, Dageraad- en Kloosterstraat
 Nazareth, Lindendreef en Zwanestraat

Jaarlijks wordt hierover ook gerapporteerd aan de 
Raad van Bestuur, met gunstig gevolg.

De maandelijkse opvolging van de redenen van 
opzegging en de link met leegstand tonen aan dat 
er zeer veel verkorte opzegtermijnen toegepast 
moeten worden (wegens overlijden of opname in 
een woonzorgcentrum of assistentiewoning). Dit 
weegt uiteraard op de leegstandscijfers, samen 
met het hoge aantal te renoveren woningen die in 
de pijplijn zitten. 
Medio 2019 verwachten we de oplevering van 
een aantal kleinere totaalrenovaties (Gent, 
Zwijnaardsesteenweg & G. Eylenboschplein, Gent, 
Koggestraat, Gent/Wondelgem, Viermeersen – 
fase 1 en Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk). Bovendien 

zal het grootste deel van de grondige 
renovatiewerken (Gent, Westveld: 128 
totaal- en 31 deelrenovaties & Gent, 
Malem: 69 totaal- en 33 deelrenovaties 
en Gent/Wondelgem, Viermeersen: 98 

totaal- en 15 deelrenovaties) 
dan opgestart zijn, waardoor 
we in 2020 eindelijk de daling 
zullen kunnen inzetten.

De start van deze grote 
renovatiewerken heeft niet 

enkel impact op onze Dienst Projecten. De Sociale 
Dienst en Dienst Communicatie zorgen er telkens 
voor dat iedereen voldoende geïnformeerd is en 
ook de passende begeleiding krijgt in het geval van 
verhuisbewegingen.

Belangrijk om te vermelden is dat onze Sociale 
Dienst zich ook verder verdiept in het aantal 
weigeringen bij toewijzingen. Het aantal 
weigeringen neemt namelijk fors toe en dat doet 
toch wel vragen rijzen over de redenen hiervoor. Dit 
blijft uiteraard nauwlettend op te volgen. Door een 
betere kennis van de oorzaken wordt geprobeerd 
om deze weigeringen terug te dringen.
Door de aanpassingen aan het Kaderbesluit 
Sociale Huur gaven wij uitvoering aan:

 Onderbezettingsvergoeding: huurders die te 
groot wonen, worden gefaseerd aangeschreven. 
Deze werkwijze werd opgenomen in ons intern 
huurreglement. 

 Eigendomsvoorwaarde: huurders die een 
eigendom (woonhuis of bouwgrond) bezitten, 
moeten eveneens gecontacteerd worden. Als 
er geen oplossing gevonden wordt, moet het 
huurcontract helaas opgezegd worden. Er wordt 
billijk omgegaan met een aantal dossiers (onder 
andere omwille van onverdeelde eigendommen 
in problematische relaties, familiaal of tussen 
partners).

Onnodig te vermelden dat deze maatregelen 
andermaal zorgen voor extra werklast bij de 
medewerkers van de Sociale Dienst. Bovendien 
is de impact die het Vlaamse Beleid hiermee voor 
ogen had echt minimaal.

Vernieuwd onthaal

Sinds begin 2018 werden ook de toegangs-
mogelijkheden, in de Ravensteinstraat, voor onze 
bezoekers aangepast. De onthaalfunctie is nu 
centraal georganiseerd. Dit bevordert enerzijds 
de klantvriendelijkheid, maar anderzijds ook de 
veiligheid voor onze medewerkers. Het is immers 
nu niet meer mogelijk om het gebouw vrij in en uit 
te lopen.
Verder werden alle klantenbalies – Sociale 
Dienst, Technisch meldpunt en Boekhouding/
Huurdersadministratie - beneden in het gebouw 
georganiseerd en dit via een ticketsysteem. Ook de 
telefonische bereikbaarheid werd gecentraliseerd.

Ten slotte werd eind 2018 ook een systeem voor 
het boeken van een online afspraak met een 
maatschappelijk assistent geïmplementeerd. 
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3. Processen

In het kader van een verdere professionalisering 
van onze organisatie werden in 2018 een aantal 
processen verder verfijnd of afgerond.

Medewerkers van de betreffende diensten lichtten 
tijdens lunchsessies een aantal van de reeds 
gefinaliseerde processen toe voor geïnteresseerde 
medewerkers. Het is immers belangrijk dat 
elke medewerker goed op de hoogte is van de 
betreffende procedures.

Tijdens de samenkomsten van het Auditcomité 
werd ook steeds een stand van zaken gegeven van 
de processen.

4. Leren en groei

Vorming, training en opleiding blijven een belang-
rijk topic naar onze medewerkers toe. Zowel interne 
als externe opleidingen droegen ook in 2018 bij tot  
een blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening.

Tevens boog ook de kwaliteitsdenkgroep zich over 
een aantal verbeterpunten die door de medewerkers
naar voren werden geschoven.  Het merendeel van 
deze punten kon worden opgelost. Bij de evaluatie 
van de werking sprak de groep wel de wens uit om 
ook grotere 'topics' aan bod te laten komen. 
In 2019 zal de groep dan ook afwisselend samen-
komen rond enerzijds de verbeterpunten en 
anderzijds het thema ‘interne communicatie’ 
en dit in samenwerking met onze 
communicatieverantwoordelijke.

Zoals reeds eerder gemeld zal de verdere uitrol 
van het communicatieplan zeker ook gericht zijn en 
blijven op onze medewerkers. Het is immers zéér 
belangrijk dat zij ten volle betrokken blijven bij het 
door ons gevoerde beleid.

5. Risicomanagement

Het huidige beleidsplan loopt initieel tot 2020. 
Gezien er in 2019 enerzijds een Globaal Toezicht 
gepland wordt (zijnde grondige toetsing naar 
wettelijkheidsnormeringen door de dienst Toezicht) 
en we anderzijds in het derde kwartaal van 2020 
opnieuw gevisiteerd worden, werd beslist om de 
opmaak van een nieuw beleidsplan in 2019 terug 
op te starten (tot 2025). De nodige voorbereidingen 
werden hiervoor getroffen.
Het uiteindelijke streefdoel om een maturiteitsscore 
te behalen van niveau 3 blijft behouden.
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WERK ING S V ER SL AG  DIENS T EN
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

SOCIALE DIENST

In 2018 werd de werking van de Sociale Dienst 
aangepast, met de splitsing in een kandidaten- 
en bewonerswerking én de mogelijkheid 
om online een afspraak te maken met een 
maatschappelijk assistent. We bleven ook 
verder inzetten op bewonersparticipatie en het 
herhuisvesten van huurders bij totaalrenovaties. 

Nieuw onthaal en online afsprakensysteem

De start van ons nieuwe onthaal begin 2018 
leidde ertoe dat we de werking van onze dienst 
verder professioneel konden uitbouwen. Er is nu 
één wachtzaal waar huurders terechtkunnen bij 
verschillende diensten met hun (financiële, sociale 
en technische) vragen, waardoor onze medewerkers 
indien nodig gericht intern kunnen doorverwijzen. 

Er werd ook een reservatiesoftwaresysteem 
ontwikkeld, waardoor kandidaten en huurders 
nu ook online een afspraak kunnen maken met 
de Sociale Dienst. Op deze manier willen we 
ervoor zorgen dat de onthaalmedewerkers meer 
tijd hebben om vragen van (kandidaat-)huurders 
telefonisch te beantwoorden. Dat laatste punt – de 
telefonische bereikbaarheid – kwam immers naar 
voren als werkpunt uit de tevredenheidsmeting bij 
onze huurders in 2017.

Tevens leidde het nieuwe onthaal ertoe dat er 
ruimte vrijkwam om de medewerkers van de Sociale 
Dienst allemaal een eigen plaats te geven binnen 
het gebouw. Daardoor kunnen de administratieve 
personeelsleden en de maatschappelijk assistenten 
elkaar sneller aanspreken en kunnen we onszelf 
beter organiseren.

Interne structuur

De tijdelijke afwezigheid en het vrijwillige vertrek 
van twee van onze maatschappelijk assistenten 
deed ons ook nadenken over de structuur van onze 
dienst.

Het opleiden van twee nieuwe medewerkers 
is immers geen evidentie. In combinatie met de 
complexiteit van de regelgeving en de toenemende 

druk op het samenleven binnen onze wijken en 
gebouwen, kwamen we tot de conclusie dat we 
meer nood hebben aan specialisten dan aan 
generalisten.

Daarom zijn we gestart met de opsplitsing in een 
bewonerswerking en een kandidatenwerking. 
De eerste ‘dienst’ legt de focus op de bewoners, 
het ondersteunen ervan en het bestrijden van 
overlast. De andere legt de focus op het toewijzen 
van panden en het geven van informatie aan 
kandidaten. Dat laatste neemt steeds meer tijd 
in beslag, gezien het aantal kandidaten blijft 
stijgen. Dat wordt in 2019 dan ook één van onze 
werkpunten: hoe kunnen we blijven omgaan met al 
deze vragen van onze kandidaat-huurders?

Bewonersparticipatie

Er is in 2018 vanuit een traject met stad Gent, 
de Gentse Haard en WoninGent een bijkomend 
project opgestart rond bewonersparticipatie, naast 
Wij de Wijk.

In residentie ‘Dennenhof’ – gelegen aan de 
Europalaan – werd een grote bevraging opgestart, 
met als bedoeling om achteraf te bekijken wat we 
als maatschappij, als bewoner, als Stad Gent of 
allemaal samen kunnen aanpakken. De resultaten 
werden teruggekoppeld aan de huurders via 
een  groepsgesprek. 

Uit de bevraging bleek dat mensen graag in het 
Dennenhof wonen. Maar er zijn ook werkpunten. 
Sommige konden en kunnen we op korte termijn 
aanpakken, andere zijn om verder over na te den-
ken of aan te pakken op lange termijn. 

We investeerden intussen in nieuwe sloten op de 
berging, de liftdeuren worden geschilderd, er 
wordt onderzocht of we camera’s kunnen plaatsen 
en we hebben een nieuwe afspraak met de 
bewoners vastgelegd om samen na te denken over 
hoe we de keukens kunnen renoveren met zo min 
mogelijk overlast voor de bewoners zelf.
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Tevredenheidsmeting bij nieuwe huurders

Een tweede tevredenheidsmeting werd bij alle 
nieuwe huurders van de laatste zes maanden 
van 2018 gehouden. Dit deden we om na te 
gaan of onze manier van werken rond toewijzing, 
bezichtiging, verhuring en plaatsbeschrijving - die 
al jaar en dag dezelfde is - vanuit het oogpunt van 
de nieuwe huurders wel werkt. 

De resultaten zijn zeer gunstig: 90% van onze 
nieuwe huurders woont graag in zijn nieuwe 
woning, gelijkaardige positieve cijfers zijn er over 
de algemene dienstverlening. 

We werken in 2019 verder aan onze 
plaatsbeschrijvingen, maar hiervoor zijn we 
uiteraard afhankelijk van de softwareleverancier. 
Eveneens plannen we dan een eerste meting bij 
alle huurders van Volkshaard, om de impact te 
meten van het nieuwe onthaal en alles daaromtrent.

Herhuisvesting door totaalrenovaties

Verder zijn we in 2018 blijven inzetten op het 
herhuisvesten van bewoners uit verschillende 
wijken waar totaalrenovaties uitgevoerd worden. 
Het gaat om:
 Gent, G. Eylenboschplein en 

Zwijnaardsesteenweg
 Gent, Koggestraat
 Gent, Malem
 Gent/Sint-Amandsberg, Westveld
 Gent/Wondelgem, Viermeersen
 Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos
 Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk
 Maldegem/Adegem, Pater Tuypenslaan en 

Kallestraat

Voor de meeste wijken zijn we stilaan op het punt 
gekomen dat de bewoners die er nu nog wonen in 
de wijk zelf herhuisvest kunnen worden, maar dit 
geldt helaas nog niet voor iedereen. We proberen 
voor iedereen een passende oplossing te zoeken 
binnen ons patrimonium, wetende dat verhuizen 
echt niet evident is.

Tot slot nog het werkingsjaar van de Sociale Dienst 
in cijfers:

TOTAAL AANTAL NIEUWE VERHURINGEN VAN WONINGEN EN GARAGES 2018

524 nieuwe verhuringen 399 woningen en 
appartementen

125 garages, carports, ed.

AANTAL UITHUISZETTINGEN OP 31/12/2018

13 uithuiszettingen 7 wegens huurachterstal

4 wegens het bezitten van 
eigendom
2 wegens verlaten van de 
referentiehuurder

REDENEN VAN OPZEG DOOR DE HUURDER 2018

Verkorte 
opzegtermijn: 
235 (71,43%)

43 door mutatie (13,07%)
60 door renovatie (18,24%)
60 door overlijden (18,24%)
58 door opname WZC (17,63%)
14 door opzeg Volkshaard (4,26%)

Gewone opzegtermijn 
(drie maanden): 
94 (28,57%)

22 door verwerving eigendom (6,69%)
25 door familiale redenen (7,60%)
47 door andere redenen (14,29%)

VERDELING AANTAL TOEWIJZINGEN PER GEMEENTE

Aalter – 4,7%
De Pinte – 0,0%

Deinze – 7,5%
Destelbergen – 0,3%

Evergem – 5,3%
Gavere – 2,0%
Gent – 47,8%

Kaprĳke – 0,0%
Lochrist – 6,9%

Lovendegem – 1,7%
Maldegem – 1,0%

Melle – 4,7%
Nazareth – 3,2%

Nevele – 4,2%
Sint-Laureins – 0,2%

Sint-Martens-latem – 0,0%
Wachtebeke – 9,7%

Zulte – 0,7%
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AANTAL WEIGERINGEN DOOR DE HUURDER 2018

590 toewijzingen 332 verhuringen (56,27%)
258 weigeringen (43,73%)
· 1ste weigering: 173 (73,62%)
· 2de weigering (en schrapping):
 62 (26,38%)

REDEN VAN WEIGERING DOOR DE HUURDER 2018

258 weigeringen 22 financiële redenen
7 geen interesse
56 geen reactie
58 subjectieve redenen (te klein, te oud, 
te vuil, te hoog, te weinig privacy, …)
6 medische redenen
1 eigendom verworven
4 reden onbekend
10 toewijzing bij een andere SHM
34 buurt (ligging, bereikbaarheid, 
onveiligheidsgevoel, …)
16 verkeerde type (appartement, 
woning, garage, balkon)
7 voldoen niet aan 
toewijzingsvoorwaarden
29 wensen (nog) niet te verhuizen
8 persoonlijke redenen (wijziging 
gezinssamenstelling, te dicht bij ex-
partner, …)

AANTAL INSCHRIJVINGEN IN 2018

2.015 inschrijvingen Gemiddeld 168 per maand

Ongeveer hetzelfde als in 2017 (2.012 inschrijvingen).

AANTAL KANDIDATEN OP DE WACHTLIJST OP 31/12/2018

9.096 kandidaten

GEMIDDELDE WACHTTIJD OP 31/12/2018

2.001 dagen (5,48 jaar)

Stijging ten opzichte van 2017 (1.558 dagen of 4,27 jaar). 

AANTAL HUURDERS IN ONDERBEZETTING IN 2018

Aangeschreven huurders die minimaal 3 slaapkamers op 
overschot hebben: 42

DIENST PROJECTEN (NIEUWBOUW- EN 
RENOVATIEPROJECTEN)

Het jaar 2018 was weer een druk jaar voor 
de Dienst Projecten. Er werd opnieuw volop 
ingezet op de realisatie van nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. De grootste uitdagingen 
liggen nog steeds in de hogere energie-eisen, 
in de problemen tijdens de werfuitvoering 
en bij de nazorg van de projecten die zich 
situeren tussen voorlopige en definitieve 
oplevering, in de complexiteit en omvang van 
de totaalrenovatieprojecten en in de gemengde 
projecten met onze zustermaatschappij KLE Het 
Volk. Die gemengde projecten kregen in 2018 
de absolute voorrang omwille van de beperkt 
geldende overgangsmaatregelen aangaande de 
sociale koopprojecten. 

Nieuwbouw

Nieuwbouwprojecten

In 2018 werden 2 nieuwbouwprojecten opgeleverd,
met in totaal 13 woongelegenheden. Het gaat om 
13 appartementen, met een gezamenlijke kostprijs 
van 1.168.326 euro exclusief btw.

Er waren op 31/12/2018 bijkomend nog eens 
96 woongelegenheden in opbouw binnen de 
Cel Nieuwbouw. Dit gaat om 70 appartementen 
en 26 woningen, verspreid over 5 werven, en 
vertegenwoordigt een gezamenlijk bestelbedrag 
van 15.292.329 euro exclusief btw.

Hogere energie-eisen

Naast de uitvoering van de lopende projecten, 
heeft de Cel Nieuwbouw nog altijd de handen vol 
met het begeleiden en bijsturen van de ontwerpers/
architecten bij de opmaak van de nieuwbouw-
bestekken van toekomstige projecten, opdat 
deze conform onze standaarden en richtlijnen 
gerealiseerd zouden kunnen worden. 
Kostprijsefficiëntie en duurzaamheid – steeds 
rekening houdend met kostenbesparing bij het 
latere onderhoud – zijn hierbij de sleutelwoorden.

De uitdaging bestaat erin om de projecten te 
laten voldoen aan de hogere energie-eisen van de 
overheid (steeds lager wordend, verplicht E-peil) 
waaraan het gebouw moet beantwoorden. 
Bouwvergunningen die in 2018 ingediend zijn, 
moeten namelijk verplicht voldoen aan het E40-
peil of E36 indien er geen gebruikt wordt gemaakt 
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van hernieuwbare energie. Vanaf 2020 zakt het 
E-peil verder naar E35 of E31 zonder hernieuwbare 
energie, en vanaf 2021 wordt dit E30. Om op lange 
termijn kostenbesparend te werken, wordt er zoveel 
als mogelijk geopteerd voor het lagere E-peil 
zonder hernieuwbare energie.

Gemengde nieuwbouwprojecten huur-koop hebben
een impact op de huurprojecten

Deze uitdaging voor de Dienst Projecten komt op 
haar beurt voort uit de decreetswijzigingen inzake 
de realisatie van sociale koopwoningen. Eén van 
de wijzingen vermeldt dat het maximum aandeel 
sociale koopwoningen van een gemengd, sociaal 
woonproject wordt vastgesteld op 20% van het 
totale aantal te verwezenlijken sociale huur- en 
koopwoningen van datzelfde project. In dat geval 
komt het volledige project in aanmerking voor 
infrastructuursubsidies. 

Voor reeds lang geplande projecten werd door de 
VMSW een overgangslijst gemaakt waarop onze 
zustermaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk 
voorkomt met een behoorlijk aantal projecten. 
Deze projecten moesten uiterlijk eind 2018 gegund 
zijn om in aanmerking te komen voor SBE- of SSI- 
subsidies (subsidie bouw- en eigendomsverwerving 
en subsidie infrastructuur). Deze projecten moesten 
daarom veelal vervroegd opgenomen worden in 
onze gezamenlijke projectplanning. 

Dit heeft uiteraard een impact op de financiële 
situatie van KLE Het Volk, meer bepaald door de 
financiering van de verhoogde bouwactiviteiten. 
Doch ook voor Volkshaard heeft dit gevolgen: 
de Dienst Projecten moet hierbij namelijk extra 
ondersteuning van deskundig personeel bieden 
voor de projectbegeleiding. Dat gaat natuurlijk ten 
koste van de realisatie van onze huurprojecten.

Renovatie

Renovatieprojecten

Naast onze nieuwbouwprojecten zijn er ook in 
2018 heel wat renovatiewerken uitgevoerd aan 
het bestaande patrimonium van Volkshaard. De 
eerste wijk met een grootschalige totaalrenovatie,  
uitgevoerd aan 36 woongelegenheden in 
Wachtebeke, werd opgeleverd. De totale kostprijs 
hiervan bedroeg 2.515.925 euro exclusief btw.
Bovendien waren er op 31/12/2018 nog eens reno-
vatiewerken in uitvoering aan 632 woongelegenhe-
den, verspreid over 9 projecten.

Deze 9 vertegenwoordigen een gezamenlijk 
bestelbedrag van 30.080.768 euro exclusief btw. 
Vier hiervan zijn totaalrenovatieprojecten op 
wijkniveau en omvatten 240 woongelegenheden.

Energie Renovatieprogramma

De grootste uitdaging voor de Cel Renovatie 
bestaat er nog steeds in om de doelstellingen 
van het Energie Renovatieprogramma (ERP) te 
halen. Dit betekent dat alle woongelegenheden 
tijdig minimaal moeten beschikken over 
een energiezuinige centrale verwarming, 
buitenschrijnwerk met dubbele beglazing en 
dakisolatie. Alle projectdossiers in opmaak zijn
hier met voorrang op gericht.

Totaalrenovatie

Om de oudere woningen (periode vóór 1970) voor
de komende 25 jaar probleemloos te kunnen
herverhuren – zonder risico op ongeschiktverklaring,
rekening houdend met de huidige comfort- en 
veiligheidseisen en met de VMSW-normen – moet 
er in de betreffende woningen een totaalrenovatie 
uitgevoerd worden. Door de impact en omvang 
van deze werken is het echter niet mogelijk om de 
woningen te laten bewonen tijdens die renovatie.

Op het moment dat een dergelijke woning 
leeg komt te staan, wordt er gekozen om 
deze voorlopig niet te herverhuren. Bij de 
opstart van een totaalrenovatieproject zijn er 
voldoende leegstaande woningen nodig om 
de werken gefaseerd te kunnen laten verlopen. 
Er wordt gekozen voor die fasering en een 
continu doorschuifsysteem met een eenmalige 
verhuisbeweging van zittende huurders, opdat er 
zoveel mogelijk mensen in hun vertrouwde buurt 
zouden kunnen blijven wonen. Dit werkt echter 
noodgedwongen een tijdelijke verhoging van de 
structurele leegstand in de hand. 

Op 31/12/2018 waren 4 van deze totaalrenovaties 
in uitvoering in volgende wijken:
 Gent/Wondelgem, Viermeersen
 Gent, Gustaaf Eylenboschplein
 Lochristi/Zeveneken, Tuinwijk
 Gent, Koggestraat

Daarnaast werden er ook 2 totaalrenovatiedossiers 
aanbesteed voor volgende wijken:
 Gent/Sint-Amandsberg, Westveld
 Gent, Malem
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Bijkomend waren er 3 totaalrenovatiedossiers in 
definitief ontwerp voor volgende wijken:
 Lochristi, Azalealaan
 Maldegem/Adegem, Pater Tuypenslaan 
 Gent, Marseillestraat

Eveneens waren er ook nog 3 dossiers in 
voorbereiding voor volgende wijken:
 Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos
 Gent/Mariakerke, Volkshaardstraat
 Lochristi/Zaffelare, Kanunnik Triestlaan

De opmaak van de totaalrenovatiebestekken 
gebeurt steeds in nauw overleg met de ontwerpers/
architecten en vraagt veel voorafgaand, tijdrovend 
studiewerk. Er moet namelijk een inventarisatie 
gemaakt worden van de bestaande toestand van 
elke woning door de ontwerpers/architecten. 

Dit is een omvangrijke klus, gezien er een grote 
diversiteit aan bouwfases en typologieën van 
woningen is binnen één wijk. Daarenboven 
werden heel wat woningen tijdens de lange 
bewoningsperiode individueel door zittende 
huurders aangepast/verbouwd. De Cel Renovatie 
wordt dan ook steeds geconfronteerd met de 
intensieve begeleiding van de ontwerpers/
architecten bij deze zeer complexe dossiers.

Bij de opmaak van deze totaalrenovatiedossiers 
wordt er nauwlettend op regelmatige basis overleg 
gepleegd met de Sociale Dienst en de Dienst 
Communicatie. Dit is noodzakelijk om de fasering 
en de verhuisbewegingen van de zittende huurders 
vlot te kunnen laten verlopen bij de uitvoering van 
de werken.

Problemen bij werfuitvoering en nazorg

De kwalitatieve uitvoering van de nieuwbouw- en 
renovatiewerken alsook de definitieve oplevering 
van de projecten blijven een grote uitdaging voor 
onze dienst.

Onze projectleiders – die instaan voor de werfopvolging 
en het daarbij horende toezicht op de werken – 
stellen een toenemende achteruitgang vast van de 
geleverde kwaliteit bij de uitvoering. Hierbij wordt 
de gewenste afwerkingsgraad niet altijd behaald, 
dikwijls door het gebrekkig aanwenden van 
nochtans kwalitatieve materialen. Dit veroorzaakt 
zowel tijdens de werfuitvoering als bij de oplevering 
van het project, maar zeker ook bij de nazorg, veel 
discussies met de aannemers. Nochtans beschrijft 
het lastenboek “grondslag aanbesteding” de 
gewenste kwaliteitseisen nauwkeurig.

Om deze redenen is er een proefproject opgestart 
voor een innovatieve manier van aanbesteden met 
de hoop hierin een kentering te brengen.

Tot nog toe werd er steeds gewerkt met een 
openbare aanbesteding conform de wetgeving 
overheidsopdrachten, waarbij de laagste prijs de 
norm voor toewijzing is. Bij deze klassieke manier 
van aanbesteding komen bij de deelnemende 
aannemers - vaak om het project binnen te 
kunnen halen - de prijzen onder druk te staan, 
alsook hun winstmarges. Om dit te compenseren, 
hopen sommige aannemers tijdens de uitvoering 
van de werken om via meerwerken toch een 
hogere winstmarge te kunnen genereren en/of 
wordt er beroep gedaan op (een cascade van) 
onderaannemers die mindere kwaliteit afleveren. 
Desgevallend deze meerwerken noodzakelijk 
zouden zijn, wijzen onze projectleiders hen 
op de correcte marktprijzen, wat zorgt voor 
tijdverslindende discussies.
 
De nieuwe manier van toewijzing van het project 
aan de uitvoerende aannemer, die gehanteerd 
wordt bij het proefproject, gebeurt aan de hand van 
een getrapte aanbestedingsprocedure bestaande 
uit 2 stappen.

Bij de eerste stap worden er via selectiecriteria 
kandidaat-aannemers weerhouden voor mede-
dinging aan de opdracht. Bij de tweede stap in de 
procedure, die zich beroept op gunningscriteria 
waarbij de prijszetting voor een deel meespeelt 
– en dus niet meer alleen beslissend is – wordt 
uiteindelijk de opdracht toegewezen aan de meest 
geschikte aannemer.

Ook wat betreft de nazorg van nieuwbouw- en 
renovatieprojecten (na de voorlopige oplevering) 
wordt de dienst geconfronteerd met toenemende 
problemen.

Conform de wetgeving overheidsopdrachten 
dient de definitieve oplevering exact één jaar na 
de voorlopige oplevering plaats te vinden. In de 
praktijk is dit echter een utopie geworden.

Hierdoor duren de meeste projecten heel wat 
langer dan voorzien. Bij sommige projecten loopt 
de nazorg zelfs meerdere jaren uit! Dat heeft soms 
jammer genoeg voor de huurders een impact op de 
bewoning. Bovendien zorgt dit voor extra werkdruk 
en frustraties bij de medewerkers van de dienst. 
Om dit tegen te gaan, moeten er noodgedwongen 
meer geldelijke sancties genomen worden.
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DIENST FINANCIËN EN ADMINISTRATIE

Bij de Dienst Financiën en Administratie blijft 
hetzelfde probleem aanslepen: het hoge aantal 
huurders met een betalingsproblematiek.
In 2018 moesten we vaststellen dat de totale 
huurachterstal op hetzelfde niveau bleef als in 
2017. Het aantal huurders dat gebruikmaakt van 
een afbetaling om de huurwaarborg te betalen, 
is zelfs opnieuw gestegen.

Huurachterstallen

Terwijl we in 2017 een forse daling zagen in de 
totale huurachterstal in vergelijking met de jaren 
ervoor, moesten we in 2018 opnieuw een lichte 

December 2015 December 2016 December 2017 December 2018

Totale huurachterstal zittende huurders € 137.493,49 € 127.389,88 € 130.520,53 € 120.189,78

Totale huurachterstal vertrokken huurders € 95.740,71 € 62.418,28 € 44.872,55 € 55.584,86

Totale huurachterstal € 233.234,20 € 189.808,16 € 175.393,08 € 175.774,64

December 2015 December 2016 December 2017 December 2018

Aantal zittende huurders met achterstal:
Minder dan 1 maand 
Tussen 1 en 3 maanden
Meer dan 3 maanden

245
98
31

219
110

31

188
115

27

230
115

18

Aantal vertrokken huurders met achterstal 142 83 51 63

Totaal aantal huurders met achterstal 516 443 381 426

Procent zittende huurders t.o.v. totale aantal 7,54% 7,19% 6,63% 7,25%

stijging vaststellen. Dat komt vooral door een 
stijging van de huurachterstal bij de vertrokken 
huurders: die ging met bijna € 11.000 omhoog.

Het is wel zo dat we erin geslaagd zijn om het aantal 
zittende huurders met meer dan drie maanden 
achterstal terug te dringen: van 27 in december 2017 
naar 18 in december 2018. Het aantal huurders met 
een achterstal tussen 1 en 3 maanden bleef met 115 
huurders gelijk, terwijl het aantal met een achterstal 
van minder dan een maand steeg van 188 naar 230.

In verhouding tot het totale aantal zittende huurders,
had 7,25% van onze huurders een huurachterstal.
We moeten dus opnieuw vaststellen dat een deel van
onze huurders het moeilijk heeft om maandelijks de
huur te betalen, hoewel de huurprijs voor hun sociale
woning aangepast is aan hun inkomen. 

¢ Minder dan 1 maand     ¢ Tussen 1 en 3 maanden     ¢ Meer dan 3 maanden
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Vanuit de Dienst Financiën en Administratie moeten 
we dan ook blijven inzetten op het voorkomen, 
het vaststellen en het terugdringen van deze 
huurachterstallen. Als preventieve maatregel geven 
we de huurders voldoende uitleg over het uitvoeren 
van correcte betalingen bij de ondertekening van 
hun huurovereenkomst. 

Als we dan toch problemen vaststellen, 
ondernemen we onmiddellijk actie, zodat de 
achterstal niet te snel en te hoog oploopt. We 
proberen op verschillende manieren tot een 
oplossing te komen. Een schriftelijke aanmaning 
kan genoeg zijn, anders volgt telefonisch of 
persoonlijk contact of schakelen we het OCMW in. 
Op die manier blijft de stap naar het Vredegerecht 
de laatste strohalm, die we gelukkig enkel in 
uitzonderlijke gevallen moeten gebruiken.

Afbetaling huurwaarborgen

Daarnaast uitte de betalingsproblematiek van onze 
huurders zich in 2018 ook opnieuw in de afbetaling 
van de huurwaarborgen. Sinds 1 maart 2014 is het 
volgens het Kaderbesluit Sociale Huur toegestaan 
dat de kandidaat-huurder zijn waarborg aflost over 
maximaal 18 maanden. Die waarborg is gelijk aan 
twee keer de basishuur.

Sinds 2015 maken verschillende van onze huurders 
gebruik van deze mogelijkheid. In 2016 zagen we 
zelfs een stijging tot 100 aflossingen per maand, na 
de oplevering van de projecten Alsberghe & Van 
Oost en Dok Noord. In 2017 daalde dit aantal naar 
72, maar in 2018 zien we opnieuw een lichte stijging 
naar 78 lopende aflossingen per maand van de 
huurwaarborg. In november en december 2018 
zagen we zelfs een piek tot respectievelijk 90 en 88 
aflossingen.

AANTAL AFLOSSINGEN HUURWAARBORG PER MAAND

Datum Totaal

1/01/2017 80

1/02/2017 77

1/03/2017 78

1/04/2017 82

1/05/2017 73

1/06/2017 71

1/07/2017 74

1/08/2017 72

1/09/2017 69

1/10/2017 68

1/11/2017 65

1/12/2017 59

Datum Totaal

1/01/2018 62

1/02/2018 64

1/03/2018 69

1/04/2018 73

1/05/2018 73

1/06/2018 79

1/07/2018 84

1/08/2018 82

1/09/2018 79

1/10/2018 83

1/11/2018 90

1/12/2018 88
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We begrijpen dat deze mogelijkheid voor 
verschillende huurders welgekomen is, maar 
het blijft niet evident voor ons als maatschappij. 
Het brengt nog steeds heel wat administratieve 
nazorg met zich mee, zoals het versturen van 
betalingsherinneringen en het overboeken van 
de waarborgbetalingen van onze huur- naar 
waarborgrekening (omdat er vaak op de verkeerde 
rekening betaald wordt).

Dat de regeling bestaat, vinden we zeker een 
goede zaak, want voor onze huurders is het 
niet altijd evident om die waarborg in één keer 
te betalen. We blijven echter pleiten voor het 
terugdringen van het aantal maanden om de 
waarborg af te betalen. Een periode van 18 
maanden is te lang om de betalingen over te 
spreiden, op anderhalf jaar kan er immers veel 
gebeuren.

Liquiditeits- en solvabiliteitsratio

Tot slot geven we graag nog de liquiditeits- en 
solvabiliteitsratio van de voorbije vijf jaar mee.

Liquiditeitsratio

Voor de onmiddellijke liquiditeitsratio hanteren we 
volgende formule:

(Liquide middelen + geldbeleggingen
– correctie voor waarborgen in handen van de SHM gestort)

(Korte termijn passiva, exclusief overlopende rekeningen passief
– correctie voor huurwaarborgen in handen van de SHM gestort)
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Op die manier komen we tot de volgende ratio’s:

ONMIDDELLIJKE LIQUIDITEITSRATIO (EXCLUSIEF INVLOED 
HUURWAARBORGEN IN HANDEN VAN DE SHM GESTORT)

2014 2015 2016 2017 2018

0,03 0,92 0,64 0,66 0,99

Solvabiliteitsratio

Voor de solvabiliteitsratio kijken we onder andere 
naar de graad van financiële onafhankelijkheid. 
Daarvoor gebruiken we de volgende formule:

Eigen vermogen
Totaal vermogen

Op die manier komen we tot de volgende 
percentages:

GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID

2014 2015 2016 2017 2018

31,58 % 29,14 % 27,87 % 26,62 % 25,80 %

2014
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TECHNISCHE DIENST

De Technische Dienst kende in 2018 opnieuw 
een bijzonder druk jaar, met een forse toename 
van het aantal werkopdrachten. We overlopen 
de werking van de dienst met enkele cijfers.

Eind 2018 hadden we:
 19 technische medewerkers
 23 conciërges
 5 bedienden
 23 gebouwverantwoordelijken

We hebben ten opzichte van vorig jaar 3 extra 
gebouwverantwoordelijken kunnen aantrekken. 
Dit zijn huurders die vrijwillig een aantal taken 
op zich nemen, gaande van het buitenzetten van 
de afvalcontainers tot het schoonmaken van de 
algemene delen. Dit heeft een gunstig effect op 
de huurlasten in de betrokken gebouwen.

Over het volledige jaar werden 7.397 werkop-
drachten voor herstellings- of onderhoudswerken 
opgemaakt. 6.337 of 86% daarvan hadden 
betrekking op correctief onderhoud. De 
overige 14% diende om de – bij opmaak van 
de plaatsbeschrijving ten gevolge van een 
vertrekkende huurder – vastgestelde schade te 
herstellen.

Het aantal werkaanvragen zit elk jaar opnieuw in 
stijgende lijn, maar afgelopen jaar mochten we met 
bijna 21% toch wel een forse toename noteren.
Die houdt geen gelijke tred met de toename van 
het patrimonium (2%). Wat hier zeker meespeelt – 
en dit is ook niet nieuw – is de vaststelling dat een 
gedeelte van ons patrimonium ouder wordt en 
langzaam ook aan een gedeeltelijke of volledige 
renovatie toe is.

Uiteraard had niet elke huurder een vraag tot 
herstelling: het correctieve onderhoud werd 
uitgevoerd op 2.658 wooneenheden. Dit betekent 
dat er gemiddeld 2,4 herstellingsaanvragen waren 
per wooneenheid. Een huurder die de Technische 
Dienst nodig heeft, ondervindt dus gemiddeld 
meer dan één technisch probleem.

De uitvoering van het technische en 
schoonmaakonderhoud gebeurt in hoofdzaak 
met eigen personeel, waar nodig ondersteund 
door externe aannemers. Het groenonderhoud 
wordt volledig uitbesteed met een zeer belangrijk 
aandeel voor de sociale economie.
 
De totale onderhoudskost bedroeg voor 2018 
3.072.000 euro of afgerond 549 euro per 
wooneenheid.
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De wachttijd voor een technische interventie blijft 
een aandachtspunt voor ons. Een meting op het 
uitgevoerde correctief onderhoud wijst uit dat de 
mediaan van de benodigde tijd om een interventie 
af te ronden actueel 6 kalenderdagen bedraagt. Bij 
50% van de interventies zijn de werken dus binnen 
de 6 kalenderdagen rond. 75% van alle interventies 
is uitgevoerd na 15 kalenderdagen.

Ten slotte heeft de VMSW in 2018 aan alle 
huisvestingsmaatschappijen de verplichting 
opgelegd om de bouwtechnische staat van het 
patrimonium in kaart te brengen, volgens een door 
de VMSW ontwikkelde methodiek. Midden 2018 
konden wij daarmee starten na het aanwerven van 
een tijdelijke medewerker. De resultaten hiervan 
zullen in maart 2019 gekend zijn. 

WERKING AUDITCOMITÉ

Op verzoek van het Auditcomité werd een 
meerjarenplan opgemaakt van te auditeren zaken. 
In 2018 kwam het onderwerp ‘domiciliefraude’ aan 
bod. De opmerkingen en aanbevelingen werden 
door een externe auditor toegelicht en besproken 
binnen het Auditcomité en binnen de Raad van 
Bestuur.

Het Auditcomité kwam in 2018 drie keer samen, 
volgende zaken werden besproken:

 Jaarplan 2018: verbetertrajecten en gewijzigde 
omgevingsfactoren.

 Follow-up van de RAMM-fiches en processen.
 Planning 2019 en het uitvoeren van audits.

Volgende procedures werden in 2018 afgewerkt:

 Sociale Dienst
· Actualisatie
· Domiciliefraude
· Inschrijvingen
· Toewijzingen
· Opzeg door huurder
· Overlast
· Woningaanpassingen

 Stafdienst
· Klachtenbeheer

 Dienst Boekhouding en Administratie
· Huurachterstal
· Onbeheerde nalatenschap
· Kas en liquiditeit

 Technische Dienst
· Aankopen van bouwgerelateerde 

verbruiksgoederen
· Aanvraag en uitvoering van 

reparatieverzoeken
· Voorraadbeheer

 Dienst Projecten
· Uitvoering nieuwbouwprojecten - huur
· Verrekeningen nieuwbouw- en 

renovatieprojecten

Volgende procedures van de Dienst Projecten zijn 
nog te finaliseren met recente wijzigingen van de 
VMSW:

 Voorbereiding en uitvoering nutsvoorzieningen 
en wegenis

 Administratieve werfbegeleiding nieuwbouw-
projecten

 Administratieve werfbegeleiding renovatie-
projecten

 Uitvoering renovatieprojecten - huur: nog uit te 
werken

Het Auditcomité gaf toelichting aan de Raad van 
Bestuur over de werking en hun bevindingen.

DA NK
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Het realiseren van een dergelijk mooi jaarresultaat 
is enkel maar mogelijk dankzij de steun,
het vertrouwen en de inzet van velen.
 
We willen dan ook de medewerkers, de directie 
en de leden van de Raad van Bestuur en het 
Auditcomité van harte danken voor hun geleverde 
prestaties, hun inzet en hun enthousiasme.

Onze dank gaat ook uit naar de gemeentebesturen. 
Overleg en samenspraak met hen zorgen echt voor 
een meerwaarde. 

Ook de leden van de verschillende administratieve 
en bestuurlijke diensten en sociale organisaties 
willen wij bij deze uitdrukkelijk onze waardering 
overmaken voor hun gedrevenheid en de wil om 
constructief samen te werken.
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Met deze Algemene Vergadering eindigen om 
statutaire redenen de mandaten van de heer 
Michiel Geers en de heer Jean-Paul Corin.
De Raad van Bestuur stelt voor, conform de 
voorstellen van de aandeelhouders, om deze 
mandaten te verlengen voor de statutaire periode 
van 6 jaar.

Met deze Algemene Vergadering eindigt om 
statutaire redenen het mandaat van de heer 
Marc Buysse. De Raad van Bestuur stelt voor, 
conform de voorstellen van de aandeelhouders, 
om dit mandaat niet meer te verlengen, gezien de 
dwingende regelgeving inzake limitering van het 
aantal bestuursmandaten in onze vennootschap.

Volgende mandaten van de openbare besturen 
eindigen eveneens (einde legislatuur):
 Gemeente Aalter: Bieke De Neve
 Gemeente Lochristi: Janine Stadeus
 Gemeente Maldegem: Leandra De Cuyper 

(vervoleindiging van het mandaat van 
Valerie Taeldeman)

 Gemeente Melle: Frank De Vis
 Gemeente Nazareth: Annemie De Gussem
 Provincie Oost-Vlaanderen: Henk Heyerick

We danken deze uittredende bestuurders voor hun 
jarenlange inzet en inbreng.

Aansluitend op de installatie van de nieuwe 
gemeenteraden worden volgende personen 
voorgesteld als nieuwe bestuurder:
 Gemeente Destelbergen: Eva Rombaut
 Gemeente Evergem: Sven Roegiers
 Gemeente Lochristi: Janine Stadeus
 Gemeente Lievegem: Hilde De Graeve
 Gemeente Melle: Frank De Vis
 Gemeente Nazareth: Annemie De Gussem

M A NDAT EN
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Gent/Wondelgem, Viermeersen
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BOU W WERK EN
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

NIEUWBOUW EN VERVANGENDE NIEUWBOUW

In gebruik genomen in 2018 (13 appartementen):

 Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat I: 
5 appartementen – Plantec (Oostende)

TYPE AANTAL

Appartement 1 slaapkamer 1

Appartement 1 slaapkamer - mindervalide 1

Appartement 2 slaapkamers 2

Appartement 3 slaapkamers 1

 Gent/Sint-Amandsberg, Waterstraat: 
8 appartementen – Buro 56 (Gent)

TYPE AANTAL

Appartement 1 slaapkamer 2

Appartement 1 slaapkamer - mindervalide 1

Appartement 2 slaapkamers 4

Appartement 2 slaapkamers - mindervalide 1

In uitvoering op 31/12/2018 
(96 woongelegenheden):

 Gent/Mariakerke, Planetenwijk: 15 erkende 
assistentieflats – GDR-architecten (Gent/
Gentbrugge)

 Gent/Oostakker, Wolfputstraat: 
25 appartementen – Avapartners Architects & 
Planners (Gent)

 Nazareth, Wielkine: 30 aanleunflats – 
Avapartners Architects & Planners (Gent)

 Sint-Laureins, Bentille: 14 woningen –
 ARKS-architecten (Aalter)

 Wachtebeke, EGKS-wijk: 12 invulwoningen – 
Architectenbureau Bressers (Gent)

Aanbesteed om aan te vatten in 2019:

 Gent, Nieuw Gent, Morganiet- & Robijnstraat: 
42 appartementen (vervangingsbouw) –

 GDR-architecten (Gent/Gentbrugge)

Planning op korte termijn:

 De Pinte, Spoorweglaan: 20 + 1 appartementen 
– Archipl Architecten (Gent)

 De Pinte, Moerkensheide II: 16 woningen – 
Archipl Architecten (Gent)

 Evergem/Ertvelde, Hoge Wal: 6 woningen – 
ARKS-architecten (Aalter)
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 Gent/Gentbrugge, Treillarmée: 18 woningen + 
5 appartementen – Buro 56 (Gent)

 Gent/Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat II: 
4 woningen + 6 appartementen – Buro II (Gent)

 Maldegem/Adegem, Adegem-Dorp: 
21 appartementen – Avapartners Architects & 
Planners (Gent)

Planning op middellange termijn:

 Deinze/Bachte-Maria-Leerne, 
Leernsesteenweg: 21 woningen – 
Bureau De Muynck (Deinze)

 Gavere, Kloosterstraat: 21 appartementen – 
P. Cattoir (Gent)

 Gavere, Sint-Amandswijk: 13 woningen – 
Urbain Architectencollectief (Gent)

 Gent/Wondelgem, Viermeersen: 2 woningen + 
19 appartementen – Volt Architecten (Gent)

 Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat (eerste 
fase): 20 appartementen – AnD Architecten 
(Evergem/Ertvelde)

 Melle, Mussenbos: 13 woningen + 
12 appartementen – Buro 56 (Gent)

 Melle, Mussenbos: 2 transitwoningen – Buro 56 
(Gent)

 Nevele/Landegem, Moorstraat: 4 entiteiten – 
Buro 56 (Gent)

 Nevele/Landegem, Poeldendries: 10 studio’s + 
gemeenschapsruimte – Buro 56 (Gent)

 Zulte/Machelen, Veer- & Dorpsstraat: 
16 woningen – Bureau Bressers (Gent)

 Zulte, Wybo: 15 appartementen – 
Architectenbureau Luc Toelen (Kortrijk)

Projecten ter studie:

 Aalter/Lotenhulle, Congostraat (tweede fase): 
9 woningen – Buro 56 (Gent)

 Evergem/Sleidinge, Korenveld: 14 woningen – 
Buro 56 (Gent)

 Gavere, Onderstraat: 24 woningen – on hold

 Gent/Gentbrugge, Neerscheldestraat: 
9 appartementen

 Gent/Wondelgem, Silcose II: 30 appartementen 
– Bureau Fischer (Oostende)

 Lochristi/Beervelde, Kloosterstraat (tweede 
fase): 27 woningen – AnD Architecten (Evergem/
Ertvelde)

 Lochristi/Zeveneken, Hoekstraat: oude pastorie

 Maldegem, Bogaerde- & Westeindestraat: 
13 appartementen – Architectenbureau Bressers 
(Gent)

De Pinte, Spoorweglaan
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 Maldegem, Edestraat: 8 appartementen – Aiko 
Architecten & Ingenieurs (Maldegem)

 Melle, Brusselsesteenweg: 8 appartementen – 
Archipl Architecten (Gent)

 Melle, Caritasstraat: 10 appartementen

 Melle, Driebunderputlaan: 
2 x 18 appartementen (gefaseerd) – Archipl 
Architecten (Gent)

 Nazareth, Deinzestraat: 8 appartementen – 
Archipl Architecten (Gent)

 Nazareth, Stropstraat: 16 woningen – 
L. Bosschem (Nazareth)

 Nazareth/Eke, site pastorij: 15 appartementen – 
Buro 56 (Gent)

Planning op korte termijn:

 Evergem/Sleidinge, Herritakkerlaan + 
Evergem/Sleidinge, Oostveld + Wachtebeke: 
renovatie 10 + 7 + 6 seniorenwoningen

 Gent, Europalaan: plaatsen van nieuwe keukens 

 Gent/Mariakerke, Volkshaardstraat: renovatie 
en plaatsen isolatie hellende daken + 
binnenrenovatie

 Gent/Zwijnaarde, Hertooiebos: 
binnenrenovatie

 Lochristi, Azalealaan & Smalle Heerweg: 
binnenrenovatie van 24 woningen

 Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & 
Kallestraat: binnenrenovatie + renovatie daken 
van 21 woningen + 4 appartementen

 Maldegem/Adegem, P. Tuypenslaan & 
Kallestraat: renovatie seniorenwoningen

Renovaties ter studie:

 Gent, Geuzenberg: renovatie van gaanderijen 
van 2 appartementsgebouwen

 Gent, Nieuw Gent: renovatie balkons, 
kroonlijsten en gevelmetselwerk van 
334 woongelegenheden

 Gent, Nieuw Gent (vierde fase): renovatie van 
goten en betonherstelling van 63 woningen en 
48 appartementen

 Lochristi/Zaffelare (eerste fase): totaalrenovatie 
van 38 woningen

 Gent, Kongostraat & Nieuwland: renovatie 
gevels

 Melle, Dageraadstraat & Kloosterstraat + 
Gent/Wondelgem, Winkelstraat + Gent, 
H. Van Wittenberghestraat: renovatie 
buitenschrijnwerk

Gent, Marseillestraat
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GRONDEN
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

GRONDAANKOPEN IN 2018

LOCHRISTI/ZAFFELARE, Berkenstraat 45 Wederinkoop ex-huurwoning 200,00 m²

NAZARETH, Wielkine Ruil OCMW Nazareth 394,72 m²

WACHTEBEKE, EGKS-wijk Garageboxen - uitbreiding wijk 86,14 m²

GENT/DRONGEN, Baarle, Noordhout Aankoop bouwgrond 33.798,00 m²

GRONDVERKOPEN IN 2018

EVERGEM, Eikenstraat 13 Verkoop huurwoning 272,80 m²

EVERGEM/SLEIDINGE, Sanderuslaan 67 Openbare verkoop 272,16 m²

MALDEGEM/ADEGEM, Gasmeterlaan & Westeindestraat Openbaar domein 1.660,43 m²

GENT, Malem, Dapperheidstraat Openbaar domein 929,00 m²

LOVENDEGEM, Lostraat 106 Openbare verkoop 434,63 m²

NAZARETH, Wielkine Ruil OCMW Nazareth 396,66 m²

LOVENDEGEM, Lostraat 118 Openbare verkoop 264,39 m²

LOVENDEGEM, Lostraat 120 Openbare verkoop 411,81 m²

EVERGEM/SLEIDINGE, Oostveld Verkoop aan gemeente Evergem 2.380,00 m²

GENT, Lodewijk Van Malestraat 9 Verkoop huurwoning 165,19 m²

GENT/WONDELGEM, Viermeersen Openbaar domein 66,20 m²

GRONDRESERVE OP 31/12/2018

LIGGING BRUTO (M²) WERFPROJECT

AALTER
Lotenhulle, Lomolenstraat 1.806

DEINZE
Bachte-Maria-Leerne, Mulderstraat 2 896

DE PINTE
Moerkensheide II 4.945

DESTELBERGEN
Rendekensstraat
Berendries

13.670
48.238

EVERGEM
Ertvelde, Hoge Wal
Spoorwegstraat
Sleidinge, Oostveld

3.510
2.456

68.385

GAVERE
Sint-Amandswijk
Asper, Luxemburgstraat-Pontweg-Den Akker

10.821
25.854
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GENT/DRONGEN
Baarle, Noordhout 33.798

GENT/GENTBRUGGE
L. Van Houttestraat (Treillarmée) 3.944

GENT/MARIAKERKE
Planetenwijk 4.696 15 seniorenappartementen

GENT/OOSTAKKER
Wolfputstraat 30.343 25 appartementen

GENT/SINT-AMANDSBERG
Waterstraat
Lijnmolenstraat

4.086
3.756

GENT/WONDELGEM
Silcose 3.550

KNESSELARE
Kloosterstraat 34.971

LOCHRISTI
Vaarlaars
Beervelde, Kloosterstraat
Zaffelare, Vaardeken

2.901
2.794

46.297

MALDEGEM
Edestraat
Adegem, Waleweg
Staatsbaan
Brielstraat-Nieuwstraat

350
11.388

3.476
583

MELLE
Gontrode Heirweg
Wautersdreef
Brusselsesteenweg

37.862
9.357
1.721

NAZARETH
Drapstraat
Stropstraat Zwanestraat
Stropstraat Wielkine
Stropstraat Zilvererf
Noël Schoorensstraat 9 (pastorij)
Bijloke Eede – Drapstraat III
Ommegangstraat
Deinzestraat 34b

6.625
15.327

3.842
229

2.658
28.404
39.824

711

30 aanleunflats

NEVELE
Landegem, Moorstraat-Poeldendries 1.896

SINT-LAUREINS
Sint-Jan-in-Eremo, Bisdomstraat 6.587 14 woningen

WAARSCHOOT
Consciencelaan 3.080

WACHTEBEKE
Groenstraat
Merelstraat*
EGKS-wijk

45.437
21.205

2.799 12 invulwoningen

ZULTE
Machelen, Dorpstraat 7
Staatsbaan

590
1.642

TOTAAL 597.310

* niet-bebouwbaar – gelegen in groenzone

Vervolg GRONDRESERVE OP 31/12/2018
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PAT RIMONIUM
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

OVERZICHT WONINGEN OP 31/12/2018

Woningen verhuurd volgens besluit V.E. dd 28/11/1990

AALTER 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Aalter - Brug I 1977 32

Aalter - Brug II 1979 26

Aalter - Kouter I 1988 51

Aalter - Kouter III 1997 8

Aalter - Kouter IV 2005 17

Aalter - Kerkem I 2007 10

Aalter - Kerkem II 2008 27

Bellem - Lotenhullestraat I 2007 10

Bellem - Lotenhullestraat/Ommegangstraat II (ex OCMW) 2008 4

Bellem - Lotenhullestraat III 2015 14

Lotenhulle - Lomolenstraat 2008 10

Lotenhulle - Sperrestraat/Congostraat 2017 10

Poeke - Poekedorpstraat I 2008 2

Poeke - Poekedorpstraat II 2012 8

Sint-Maria-Aalter - Wingenestraat 2014 3 4

TOTAAL AALTER 210 26

DEINZE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Deinze - D. Delcroixstraat 2003 39

Deinze - Donzapark 2018 51

TOTAAL DEINZE 0 90

DESTELBERGEN 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Destelbergen – TAE-site 2016 14

Heusden – Neerheide 2004 15

TOTAAL DESTELBERGEN 15 14

DE PINTE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

De Pinte – Moerkensheide 2015 14

TOTAAL DE PINTE 14 0
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EVERGEM 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Ertvelde - Hoge Wal I 2008 18

Ertvelde - Hoge Wal II 2012 20

Evergem - Christoffelweg 2014 5 24

Evergem - Kerkbrugge I 1972 20

Evergem - Kerkbrugge II 1973 20 8

Evergem - Langerbrugge 1983 22

Evergem - Vierlinden I 1978 40

Evergem - Vierlinden II 1981 3

Evergem - Vierlinden III 1989 11

Evergem - Vierlinden IV 2005 7

Sleidinge - Bernt I 1964 2

Sleidinge - Bernt II & III 1972 19

Sleidinge - Bernt IV 1977 13

Sleidinge - Kaaistraat 2012 12 12

Sleidinge - Oostveld II 1995 7

Sleidinge - Oostveld III 1999 8

Sleidinge - Oostveld IV 2003 12

Sleidinge - Oostveld V 2011 11

Sleidinge - Oostveld VI 2017 14

TOTAAL EVERGEM 264 44

GAVERE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Asper – Biesstraat 2006 4 14

Asper – Stationsstraat 2004 20

TOTAAL GAVERE 4 34

GENT-STADSKERN 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Gent - Alsberghe-Van Oost 2015 70

Gent - Biezenstuk 2012 23

Gent - Boerderijstraat 1996 22

Gent - Brugse Poort 2001 5 58

Gent - Brugse Poort / Zwaluwstraat 2012 1 11

Gent - Brusselsepoortstraat 2013 14

Gent - Dok Noord 2015 30

Gent - Einde Were 2015 15

Gent - Elsstraat / Wilgestraat 2000 4

Gent - Gasmeterlaan I 1995 33

Gent - Gasmeterlaan II 1997 31

Gent - Gasmeterlaan 1999 24

Gent - Gerststraat 1998 6
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Gent - Geuzenberg 1984 21 38

Gent - Glasgowstraat 1959 8 32

Gent - Gordunakaai 2005 7

Gent - Goudvinkstraat 1955 33

Gent - H. Van Wittenberghestraat 2002 10

Gent - Karperstraat 2011 6

Gent - Kempstraat I 1997 18

Gent - Kempstraat II 1998 40

Gent - Kempstraat III 1999 40

Gent - Kempstraat IV/Manilastraat 2000 2

Gent - Kempstraat V 2001 19

Gent - Kempstraat VI 2002 32

Gent - Kempstraat VII 2003 6

Gent - Kempstraat VIII 2007-08 10 14

Gent - Kempstraat IX 2007 60

Gent - Koggestraat 1955 18 24

Gent - Kongostraat/Nieuwland 2003 43

Gent - Lange Violettestraat (Begijnhof OLV Ter Hoyen) 1999 35 29

Gent - Loodsenstraat/Suikerijsteeg 2000-01 7 7

Gent - Malem I 1953 77 24

Gent - Malem II 1954 12

Gent - Marseillestraat 1959 72

Gent - Molenaarsstraat 1998 47

Gent - Neermeersen 1961 264

Gent - Nieuw Gent I 1974&78 130

Gent - Nieuw Gent II 1978 28 12

Gent - Nieuw Gent III 1978 90

Gent - Nieuw Gent IV 1981 59 47

Gent - Nieuw Gent V 2016 24

Gent - Nieuwbrugkaai 2000 22

Gent - N. Zannekinstraat 1969 69

Gent - Pannestraat 1994 3

Gent - Peerstraat 2007 12

Gent - Prinsenhof 1994 14 15

Gent - Spitaalpoortstraat 2010 10

Gent - Stropkaai 2000 14

Gent - Zwijnaardsesteenweg 1951 21

TOTAAL GENT - STADSKERN 391 1.581

Vervolg verhuurde woningen GENT-STADSKERN
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GROOT GENT 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Gentbrugge - A. Van Laethemstraat 2001 6

Gentbrugge - Sas- & Bassijnwijk I 2001 24

Gentbrugge - Sas- & Bassijnwijk II 2002 16

Ledeberg - H. Arendtstraat 1998 62

Ledeberg - Hoveniersstraat 2009 9

Ledeberg - Posthoornstraat 2006 5

Mariakerke - Volkshaardstraat 1958 36 24

Mariakerke - Planetenwijk I 1980 27

Mariakerke - Planetenwijk II 1985 54

Mariakerke - Planetenwijk III 1995 32

Mariakerke - Planetenwijk IV 2006 16

Mariakerke - Planetenwijk V 2011 11

Oostakker I 1976 19

Oostakker II 1980 39 8

Oostakker III 1981 41 3

Sint-Amandsberg - Heyveld I 1981 140

Sint-Amandsberg - Heyveld II 1995 43

Sint-Amandsberg - Heyveld III 1995 43

Sint-Amandsberg - Lijnmolenstraat 2018 5

Sint-Amandsberg - Waterstraat 2018 8

Sint-Amandsberg - Westveld I 1956/2010 160 52

Sint-Amandsberg - Westveld/Paradijsvogelplein II 2006 30

Wondelgem - Fabriekstraat 1934 19

Wondelgem - Lange Velden 2012 48

Wondelgem - Oogststraat 2009 7

Wondelgem - Silcose 2018 31

Wondelgem - Sint-Godelievestraat 2002 21

Wondelgem - Viermeersen 1965 105 28

Wondelgem - Winkelstraat 2002 3

Zwijnaarde - Achterhekers I 1983 56

Zwijnaarde - Achterhekers II 1986 42

Zwijnaarde - Hertooiebos 1961 32 35

Zwijnaarde - Laurierstraat 2008 6

TOTAAL GENT - RANDGEMEENTEN 651 695

SUBTOTAAL GENT (GROOTSTAD) 1.042 2.276

KAPRIJKE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Lembeke - Dorp 2010 13

TOTAAL KAPRIJKE 0 13
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LOCHRISTI 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Beervelde - Beervelde-Dorp 2008 10

Lochristi - Azalealaan I 1955 13

Lochristi - Azalealaan II 1963 9

Lochristi - Kapelleken I 1979 37

Lochristi - Kapelleken II 1981 20 8

Lochristi - Kapelleken III 1986 31

Lochristi - Kapelleken IV 2000 6

Lochristi - Kapelleken V 2002 7

Lochristi - Kapelleken VI 2004 3

Lochristi - Kapelleken VII 2005 11

Lochrisi - Vaarlaars 2016 14

Zaffelare - Berkenstraat I 1969 38

Zaffelare - Berkenstraat II 1980 39

Zaffelare - Pachtgoed 2006 10

Zaffelare - Vaardeken 2013 28

Zeveneken - Tuinwijk I 1958 24

Zeveneken - Tuinwijk II 1967 28 3

Zeveneken - Tuinwijk III / Kallestraat 1976 7

TOTAAL LOCHRISTI 325 21

LOVENDEGEM 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Lovendegem - Kerkelare 2016 11

Lovendegem – K. Triest 1975 33

Lovendegem - K. Triest II 1980 38 4

Lovendegem – K. Leopoldstraat 2010 9

TOTAAL LOVENDEGEM 82 13

MALDEGEM 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Adegem I 1965 17

Adegem II 1971 9 4

Adegem - Canadezenlaan/Deisterweg 2010 16

Maldegem - Brielstraat 2011 10

Maldegem - Paardekerkhof 1997 12

Maldegem - K. Fabiolalaan 2005 3 14

Maldegem - Vakekerkweg 2008 10

Maldegem - Vakekerkweg (wederingekochte won. KLE) 2014 3

Maldegem - Gasmeterstraat/Westeindestraat I 2013 8 14

Maldegem - Gasmeterstraat/Westeindestraat II 2016 4 11

TOTAAL MALDEGEM 72 63
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MELLE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Melle - Dageraadstraat 1979 12 60

Melle - Driebunderputlaan I 2001 36

Melle - Driebunderputlaan II 2006 36

Melle - Kloosterstraat 2009 31

TOTAAL MELLE 12 163

NAZARETH 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Eke - Dorp 2008 30

Eke - Nova 2011 7

Nazareth - Bijlokestraat I 2017 8

Nazareth - Bijlokestraat II 2017 8

Nazareth - Lindendreef 1995 11

Nazareth - Zwanestraat 2006 19

TOTAAL NAZARETH 46 37

NEVELE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Hansbeke - De Cluyse 1982 38

Landegem - Dorp 2012 6 37

Landegem - P. Cocquytstraat I 1984 38

Landegem - P. Cocquytstraat II 2002 12

Landegem - P. Cocquytstraat III 2010 11

Merendree - Veldestraat 2005 4

Nevele - Wallenbulk 2007 18

TOTAAL NEVELE 109 55

SINT-LAUREINS 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Waterland-Oudeman - Ter Vaerent 2007 10

Sint-Laureins - Rommelsweg 2009 5

TOTAAL SINT-LAUREINS 15 0

SINT-MARTENS-LATEM 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Sint-Martens-Latem - Priesterage 2012 17

TOTAAL SINT-MARTENS-LATEM 17 0

WACHTEBEKE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Wachtebeke - Godshuisstraat 2015 20

Wachtebeke - Verbeuldestraat 1957 36

Wachtebeke - Warande II 2000 10

Wachtebeke - Warande III 2003 15

Wachtebeke - Warande IV 2004 18

TOTAAL WACHTEBEKE 79 20
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ZULTE 1E JAAR BEWONING # WON # APP

Olsene - Vogelzang I 1978 9

Olsene - Vogelzang II 1981 21

Olsene - Vogelzang III 1995 6

Zulte - Anglo 2010 6

Zulte - Zaubeekstraat 2006 3 5

Machelen - Leihoekstraat 2017 13

Machelen - Tuinwijk/Heremietlos 2007 11

Machelen - Veerstraat 2017 6

TOTAAL ZULTE 56 24

AANTAL WONINGEN 2.362

AANTAL APPARTEMENTEN 2.893

TOTAAL HUURWONINGEN VOLGENS KSH 5.255

Woningen verhuurd als privéwoningen of aan OCMW

# WON # APP # DIVERSE

(1) woningen verhuurd aan OCMW Gent 3 11

(2) woningen verhuurd aan OCMW Lochristi 5 1

(3) woningen verhuurd aan OCMW Lovendegem 3

(4) woningen verhuurd aan OCMW Maldegem 1

(5) woningen verhuurd aan OCMW Nevele 3

(6) woningen verhuurd aan CAW: opvang vluchtelingen 3 7

Gavere - Kloosterstraat 6 (Mariahuis): Zonnehoeve vzw 
(appartementsgebouw)

1

Gent - Berkhoutsheide 47: Broeders van Liefde (ortho-agogisch centrum) 1

Gent - Edelsteenstraat 21: Broeders van Liefde (ortho-agogisch centrum) 1

Gent - Geuzenberg 64: Steevliet vzw 1

Gent - Jaspisstraat 1: Broeders van Liefde (ortho-agogisch centrum) 1

Gent - Kikvorsstraat 324: Broeders van Liefde (ortho-agogisch centrum) 1

Gent - Lange Violettestraat (Begijnhof): vzw Zagan 4

Gent - Molenaarsstraat 36-38: vzw RVT Sint-Jozef (polyvalente zalen) 2

Gent - Molenaarsstraat 44-46: vzw RVT Sint-Jozef (kortverblijven) 2

Gent - Robijnstraat 14: Broeders van Liefde (ortho-agogisch centrum) 1

Gent - Stropkaai 47 & 48B: vzw Zagan 1 1

Gent/Oostakker - E. Ronsestraat 17 & 60: vzw Mozaïek 1 1

Gent/Oostakker - J. Cardijnlaan 3 & 40: vzw Mozaïek 2

Gent/Sint-Amandsberg - Hippodroomlaan 142: conciërgewoning 1
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Gent/Zwijnaarde - Hertooiebos 59: ortho-agogisch centrum (45) 1

Lovendegem - K. Triestlaan 82: vzw Dienstencentrum De Triangel 1

Maldegem - Paardekerkhof 4: dienstencentrum 1

TOTAAL 23 33 6

TOTAAL PRIVÉWOONGELEGENHEDEN 62

Woningen “Alternatieve Financiering” (Besluit V.E. 04/04/1990)

1E JAAR BEWONING # WON # APP # DIVERSE

Aalter - Kouter II A.F. 1994 5

Sleidinge - Oostveld I A.F. 1994 7

Wachtebeke - Warande I A.F. 1994 6

TOTAAL WONINGEN ALTERNATIEVE FINANCIERING 18

Winkels

1E JAAR BEWONING # WON # APP # DIVERSE

Gent - Brusselsepoortstraat 2013 1

Gent - Malem II 1954 2

Gent - Nieuwbrugkaai 2000 3

TOTAAL WINKELS 6

AANTAL WOONGELEGENHEDEN VOLKSHAARD 5.341

Woningen in beheer 

1E JAAR BEWONING # WON # APP # DIVERSE

Gemeente Nazareth
Eke – Steenweg 128 & 130 2000 2

VMSW
Wachtebeke – EGKS-wijk
Wachtebeke – EGKS-wijk (passiefwoningen)

1969
2012

249
5

TOTAAL WONINGEN IN BEHEER 256

TOTAAL AANTAL WOONGELEGENHEDEN 5.597
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K L ACH T EN
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard heeft 
voor het werkjaar 2018 81 ontvankelijke klachten 
geregistreerd. 
Van deze 81 klachten werden er 16 als ongegrond 
beschouwd. Voor de resterende 65 klachten 
werden volgende ombudsnormen geschonden:
 Niet-correcte beslissing: 2 (3,08%)
 Te lange behandeltermijn: 34 (52,31%)
 Andere: Samenlevingsproblemen: 29 (44,61%) 

Alle klachten (29) die door de Sociale Dienst
geregistreerd werden, hadden betrekking op 
samenlevingsproblemen: klachten over leefbaarheid 
(burenruzies, geluidsoverlast door spelende
kinderen), maar ook over het onderhoud van de tuin.

De klachten van technische aard (19) hadden 
voornamelijk betrekking op de te lange 
behandeltermijn voor herstellingen.

De 2 klachten aan het adres van de Dienst 
Boekhouding en Administratie hadden betrekking 
op de afrekening van het waterverbruik of de 
huurlasten.

Het merendeel van het totale aantal klachten 
(15) waarmee de Dienst Projecten werd 
geconfronteerd, had betrekking op de geschillen 
met de aannemer die de oorzaak waren van het 
niet onmiddellijk aanpakken van de technische 
problemen bij nieuwe woonprojecten en de 
mogelijke schade die hiervan het gevolg kan zijn.
 
Zowel de voorbije als de komende jaren werd 
en wordt er verder ingezet op het project rond 
bewonersparticipatie waarbij in bepaalde wijken 
wordt langsgegaan en gepolst naar mogelijke 
verbeterpunten.  Op het ontmoetingsmoment met 
de bewoners - waarop onder andere alle diensten 
van de bouwmaatschappij en het gemeentebestuur 
vertegenwoordigd zijn - worden knelpunten 
besproken en oplossingen geboden. De meldingen 
die aan bod komen, kunnen zowel van technische 
als sociale aard zijn.
 
Op technisch vlak zijn er eveneens inspanningen 
gedaan om het aantal klachten en de behandelter-
mijn te reduceren. Zo werken alle techniekers vanaf 
2018 met een tablet waarop alle herstelopdrachten 
terug te vinden zijn. Werkbonnen worden 
gegroepeerd per regio zodat deze efficiënter en 
vlugger afgewerkt kunnen worden.

Tevens zal er verder geïnvesteerd worden in de 
opmaak van een “paspoort” per woning zodat vrij 
vlug het merk en type vastgesteld kunnen worden 
van bijvoorbeeld een verwarmingsketel. Daardoor 
kunnen wisselstukken onmiddellijk besteld worden 
en kunnen we de behandelingstermijn inkorten. 

Ten slotte wordt sinds 2018 aan de werkopdrachten 
een prioriteitscode toegekend, waardoor de meest 
dringende herstellingen eerst worden uitgevoerd. 
Aan alle werkopdrachten wordt een termijn van 
uitvoering gekoppeld en deze wordt ook strikt 
gemonitord.

Wanneer vastgesteld wordt dat een aantal 
bewoners van een bepaald woonproject vragen 
hebben met betrekking tot de afrekening van 
de huurlasten wordt door de maatschappij een 
infosessie georganiseerd, waarop alle bewoners 
worden uitgenodigd. In aanwezigheid van de 
directie en de diensthoofden wordt een toelichting 
gegeven over hoe de afrekening tot stand is 
gekomen.

49 klachten werden inmiddels (deels) opgelost.
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PER SONEEL  VOL K SH A A RD
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

PERSONEELSBEZETTING 

Volkshaard telde in 2018 67,4 VTE, waarvan 37,1 VTE mannen en 30,3 VTE vrouwen. In 2018 hebben 
6 personeelsleden de organisatie verlaten en mochten we 7 personeelsleden verwelkomen.

Collectief gevolgde opleidingen/vorming

DATA OPLEIDING LESGEVER DOOR WIE GEVOLGD AANTAL UREN

19/04/2018 EHBO Securex 17 conciërges
Stephanie De Vrieze

17 x 4
4

08/05/2018 Toelichting GDPR Intern Arbeiders 17 x 2

20/06/2018
26/06/2018 GDPR Deloitte Bedienden

Arbeiders 30 x 3

04/09/2018 Opleiding AED Cardioservice - Every Second Counts Bedienden 14 x 1

30/09/2018 Toelichting S20 Intern Arbeiders 15 x 2

04/10/2018 Toelichting procedure Huurachterstal Intern Bedienden 17 x 1

20/11/2018 Toelichting procedure Toewijzing Intern Bedienden 21 x 1

TOTAAL AANTAL UREN 278

Individueel gevolgde opleidingen/vorming

DATA OPLEIDING LESGEVER DOOR WIE GEVOLGD AANTAL UREN

22/01/2018 Opfrissing functioneringsgesprekken PwC Hans Heyse
Tom Battiau
Magda De Winter
Kathleen Mous
Koen Van de Velde
Peter Vermaercke

6
6
6
6
6
6

29/01/2018
30/01/2018

CPBW ACV Frank Bytebier
Wendy De Vlieger
Isabelle Lievens
Brenda Rickaert

2 x 8
2 x 8
2 x 8
2 x 8

19/02/2018 Masterclass: de nieuwe 
mogelijkheden van de vernieuwde 
onderhandelingsprocedures

SHM De Volkswoningen bvba (Wim 
Rasschaert)

Hans Heyse
Tom Battiau
Tine Pollet

6
6
6

20/02/2018 Seminarie ‘General Data Protection 
Regulation’

Advocatenkantoor Mertens & De 
Paepe (i.s.m. KOAN-Advocaten)

Tom Battiau 1,5

20/02/2018
21/06/2018

Module II Board Effectiveness Guberna Hans Heyse 2 x 6

26/02/2018 Bemiddelen bij huurconflicten Dienst Wonen - OCMW Gent Jeroen De Cocker
Madelief Rappelet
Lieselot Roegiers

7,5
7,5
7,5

05/03/2018 Bemiddelen bij huurconflicten Dienst Wonen - OCMW Gent Jeroen De Cocker
Madelief Rappelet
Lieselot Roegiers

3
3
3
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23/03/2018 Woonforum VMSW Hans Heyse
Tom Battiau
Peter Vermaercke

6
6
6

17/04/2018 EHBO Opfrissingscursus Securex Leen Gyssels
Isabelle Lievens

4
4

26/04/2018 Management Assistant Day 2018 VOKA Sabine Lamoral
Brenda Rickaert

8
8

03/05/2018 Praktijkgerichte training EPDM-daken IRS-Btech Hans Heyse
Tom Battiau
David De Smeyter
Leen Gyssels
Sven De Keukelaere
Elias De Ruyck
Cédric De Vuser

6
6
6
6
6
6
6

22/05/2018 Intervisie over inschrijvingen en 
actualisatie

VMSW Delphine Laureys
Isabelle Lievens

5
5

04/06/2018 E-tendering Escala Hans Heyse 3,5

19/06/2018 Wegwijs in de zorg Escala Jeroen De Cocker
Delphine Laureys
Madelief Rappelet
Lieselot Roegiers

6
6
6
6

26/06/2018 EHBO Bijscholingscursus Securex Sabine Lamoral 4

02/07/2018
03/07/2018

Omgaan met verbale agressie Escala Wim Backx
Lien Buyck
Martine D’Haeyer
Stéphanie De Vrieze
Karien De Waele
Larisa Gnut
Sabine Lamoral
Isabelle Lievens
Kathleen Mous
Brenda Rickaert

2 x 3
3
2 x 3
2 x 3
2 x 3
2 x 3
2 x 3
2 x 3
3
2 x 3

09/07/2018
26/07/2018

Werken met Indesign Ann Vermaercke Lien Buyck 2 x 3,5

20/09/2018 Leiding geven aan experten en 
kenniswerkers

IFBD Tom Battiau 6

04/10/2018
05/10/2018

CPBW ACV Marleen Beke 
Frank Bytebier
Wendy De Vlieger
Marcel Hertoghe
Isabelle Lievens

2 x 8
2 x 8
2 x 8
2 x 8
2 x 8

12/10/2018 Omgaan met verbale agressie VMSW Tamara Duprez 7

24/10/2018 Intervisie juridische zaken: uitvoering 
overheidsopdrachten

VVH Tom Battiau
David De Smeyter
Sven De Keukelaere
Elias De Ruyck
Céderic De Vuser

2
2
2
2
2

26/10/2018 Hoe vochtproblemen in gebouwen 
doeltreffend aanpakken?

Skilliant Peter Vermaercke 6

08/11/2018 EHBO Bijscholingscursus - Focus AED Securex Sabine Lamoral 4

08/11/2018 Pers en storytelling VMSW Lien Buyck 6

13/11/2018 Workshop e-notification en 
e-tendering

Escala Tine Pollet 7
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22/11/2018 Najaarsforum NKKCLE NKKCLE Tom Battiau 8

29/11/2018 Trefdag Digitaal Vlaanderen AGIV Tom Battiau 7

29/11/2018 Refresh vertrouwenspersoon 
+ supervisie: thema 
gesprekstechnieken

Securex Kathleen Mous 7

04/12/2018 Nudging - Optimaliseer het gedrag 
van uw publiek met een subtiel 
duwtje in de rug

Escala (Reinout Van Zandycke) Lien Buyck 3

11/12/2018 Workshop coachend leidinggeven Mo Deckers Hans Heyse
Tom Battiau
Lien Buyck
Magda De Winter
Kathleen Mous
Koen Van de Velde
Peter Vermaercke

7
7
7
7
7
7
7

11/12/2018 Buurtwegen en Procedure voor 
vergunningsaanvragen

NKKCLE Tom Battiau 2

12/12/2018 Crisiscommunicatie VMSW (Frank Van Oss) Hans Heyse
Lien Buyck

7
7

11/12/2017 Digitalisering aankoopfacturen 
DocPro

Woonpartners (Philippe Deprez) Hans Heyse
Wim Backx 
Tom Battiau
Linda Boone
Lien Buyck
Elias De Ruyck
David De Smeyter
Stephanie De Vrieze
Céderic De Vuser 
Magda De Winter
Martine D’Haeyer
Chris Galler
Larisa Gnut
Leen Gyssels
Sabine Lamoral
Kathleen Mous
Martine Osselaer
Koen Van de Velde
Peter Vermaercke

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17/12/2018 CPBW ACV Marleen Beke 
Frank Bytebier
Marcel Hertoghe
Isabelle Lievens
Brenda Rickaert

8
8
8
8
8

TOTAAL AANTAL UREN 624,5
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Participatiegraad

Deze indicator geeft de verhouding van het aantal 
personeelsleden dat aan ten minste één vormings-
activiteit heeft deelgenomen dat jaar ten opzichte 
van het totaal aantal personeelsleden dat op 31 
december van dat betreffende jaar in dienst was.
De participatiegraad toont aan hoe de deelname 
over de personeelsleden gespreid is en of elke 
medewerker de mogelijkheid heeft gekregen om 
aan één of meerdere vormingsactiviteiten deel te 
nemen. 
De participatiegraad bedroeg in 2018 90,14%. Dat 
is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 
2017.

We houden eraan onze oprechte dank te 
betuigen aan de Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen voor de goede en 
vlotte samenwerking en aan de directie 
en het personeel voor de voorbeeldige 
wijze waarop zij hun omvangrijke taak 
hebben vervuld.

Duur

De duur van de training, vorming en opleiding 
(VTO) geeft de verhouding weer van het aantal uren 
dat besteed werd aan vorming ten opzichte van het 
totaal te presteren arbeidsuren in datzelfde jaar. 
Het geeft een indicatie van de intensiteit van de 
door de personeelsleden geleverde inspanningen 
met betrekking tot vorming ten opzichte van het 
totaal aantal gepresteerde arbeidsuren.
In 2018 bedroeg het aandeel van uren besteed aan 
VTO 902,5. Ten opzichte van een totaal van 89.467,5 
geleverde arbeidsuren geeft dit een verhouding 
van 1,01%. Dit is nagenoeg hetzelfde percentage 
dat aan vorming besteed werd als in 2017.

Het door Volkshaard gevoerde vormingsbeleid kan aan de hand van 2 parameters geëvalueerd worden:
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B A L A NS  EN  RE SULTAT ENREK ENING
¡ ¡ ¡ ¡ ¡

De cijfers van de jaarrekening op de volgende pagina’s 
werden toegelicht aan de leden  van het CPBW op

maandag 20 mei 2019.



















Volkshaard cvba – so
Ravensteinstraat 12
9000 Gent

Jaarverslag van de Raad van Bestuur van 07 mei 2019 aan de gewone Algemene 
Vergadering van vennoten 

Geachte vennoten,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire verplichtingen, brengen wij u hiermede 
verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2018.

Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar 2018 aan uw goedkeuring 
voor te leggen.

1. Commentaar bij de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van 
de gang van zaken en de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.

Deze commentaar gaat uit van de balans na winstverdeling en geldt bijgevolg onder 
voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de 
jaarvergadering.
Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke 
bepalingen.

Uit de jaarrekening blijkt:

Opbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten, met inbegrip van de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten, 
daalden licht  van € 26.998.180,24 naar € 25.078.774,60.

De omzet steeg door van € 20.962.560,81 naar € 21.138.761,81 als gevolg van de gestegen 
huurinkomsten en het in gebruik nemen van nieuwe projecten.

De niet-recurrente bedrijfsopbrengsten daalden van € 2.606.881,62 in 2017 naar 
€ 1.278.306,40 en zijn hoofdzakelijk meerwaarden gerealiseerd op verkopen van 
woningen en gronden.

De financiële opbrengsten stegen van € 3.318.135,11 naar € 3.834.786,05, deze omvatten 
kapitaal- en interestsubsidies en ontvangen intresten ten gevolge van de FS3 leningen. 

Kosten 

De bedrijfskosten, met inbegrip van de niet-recurrente bedrijfskosten, daalden van 
€ 24.945.475,78 naar € 23.347.645,64 voornamelijk door een daling van de diensten en 
diverse goederen.

De niet-recurrente bedrijfskosten daalden eveneens en hebben betrekking op 
aanvullende afschrijvingen waarvoor wij verwijzen naar de toelichting van de 
waarderingsregels in de jaarrekening (VOL 6.19).
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Verder stijgt ook de beweging op de provisie voor risico’s en kosten voor grote 
herstellingswerken.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de toelichting van de waarderingsregels in de 
jaarrekening (VOL 6.19).

De financiële kosten stegen van € 4.792.835,81 naar € 5.027.775,71 als gevolg van de 
nieuwe verhuurde projecten.

Resultaat 

Het boekjaar sluit af met een te bestemmen winst van € 517.282,40

Balans

Het balanstotaal bedraagt € 391.987.897,47 of een stijging van 2,32 % t.o.v. 2017.
Het materieel vast actief is gestegen van € 365.193.847,06 naar € 372.555.566,12 of een 
stijging van 2,02%.

Het eigen vermogen (incl. kapitaalsubsidies) is gedaald van € 101.990.271,47 naar 
€ 101.134.972,71 en bedraagt thans 25,80 % van het totaal vermogen.

De beschikbare geldmiddelen bedroegen op 31/12/2018 € 16.385.406,88.

2. Belangrijke gebeurtenissen na jaarafsluiting

Er hebben zich na de jaarafsluiting per 31 december 2018 geen belangrijke 
gebeurtenissen voorgedaan.

3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen 
beïnvloeden:

Er zijn geen omstandigheden te melden die de ontwikkeling van de vennootschap 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

4. Onderzoek en ontwikkeling

Er zijn geen onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten te melden. 

5. Bestaan van bijkantoren van de vennootschap
De vennootschap heeft geen bijkantoren opgericht, noch in België, noch in het 
buitenland.

6. Tegenstrijdig belang
De Raad van Bestuur heeft geen kennis van tegenstrijdige belangen. 
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7. Bijzondere verrichtingen

Nihil.

8. Inzake het gebruik van financiële instrumenten door de vennootschap en voor zover 
zulks van
betekenis is voor de beoordeling van activa, passiva, financiële positie en resultaat 

Niet van toepassing.

9. Beloningspakket van de directeur

De salarisschaal van de directeur is A 288 (min. € 48.430,00  -  max. € 63.330,00).
De directeur beschikt over een dienstwagen. Hiervoor werd een car-policy afgesloten. 
Daarenboven geniet hij van een groepsverzekering. De in het kader van deze 
groepsverzekering voorziene waarborgen worden exclusief gefinancierd door de 
Inrichter. Werkgeversbijdrage tot maximaal niveau wat een Vlaams ambtenaar kan 
genieten in deze loonschaal. De bruto jaarbezoldiging wordt gedefinieerd als 12 maal het 
bruto maandsalaris van de maand januari van het verzekeringsjaar.

10. Sociaal oogmerk

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de 
werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van het sociaal 
oogmerk van de vennootschap te bevorderen. Voor meer informatie over de werking van 
de maatschappij verwijzen wij naar ons uitgebreid jaarverslag op onze website:
www.volkshaard.be.

11. Goedkeuring jaarrekening en kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Tenslotte verzoeken wij u de jaarrekening per 31 december 2018 goed te keuren en 
kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun 
mandaten tijdens het afgelopen boekjaar.

Gent,  07 mei 2019.

Voor de Raad van Bestuur

H. HEYSE
directeur

L. VERVLOET
voorzitter
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