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BESTUURSVERSLAG 



Traverse Groep 

Bestuursverslag bij jaarrekening Stichting Traverse Groep 2017 

Inleiding 

Voor u ligt de jaarrekening van Stichting Traverse Groep over het boekjaar 2017. 

In 2017 was het onze opdracht om - in partnership met de gemeenten - verder vorm te geven aan 
de transformatie van het sociaal domein. Niet alleen wat betreft de ontwikkeling en positionering 
van onze dienstverlening in het sociaal domein, maar juist ook de ontwikkeling van onze interne 
organisatie. 

Zo hebben de collega's van de maatschappelijke opvang in 2017 veel energie gestopt in een nog 
betere begeleiding van daklozen. 
In Bergen op Zoom werkte WijZijn Traverse Groep met partners aan plannen voor ankerpunten in 
de wijk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en meedoen. Tegelijkertijd gingen collega's aan de 
slag in integrale gebiedsteams, vanaf nu bekend als sociale teams. Zij legden daarmee een stevige 
basis voor een werkwijze die past bij de uitdagingen van deze tijd. 
In Roosendaal kreeg de integrale toegang, WegWijs, nog steviger vorm, en hebben collega's in de 
gebiedsnetwerken nieuwe verbindingen gelegd. En ook dit jaar waren vrijwilligers de drijvende 
kracht achter veel van onze activiteiten. 

Onze werkwijze slaat aan. Nieuwe gemeenten klopten aan voor onze producten, zoals voor 
Buurtbemiddeling, Kind aan Huis, of de pilot laaggeletterdheid. We kregen groen licht om verder te 
bouwen aan een 'knooppunt Mantelzorgondersteuning'. Woensdrecht boekte weer succes met het 
project huisuitzettingen. Het harde werk in Rucphen en Steenbergen wordt gezien door de 
gemeenten. 

In Tholen heeft WijZijn Traverse Groep eind 2017 de aanbesteding van het maatschappelijk werk 
gegund gekregen: een groot compliment aan onze mensen daar. 
Verder is vanaf 1 januari 2017 de clientondersteuning in het voorliggende veld aan onze 
dienstverlening toegevoegd. De zeer betrokken medewerkers en de activiteit zelf zijn per die datum 
overgekomen van MEE West-Brabant naar WijZijn Traverse Groep voor de gemeenten 
Bergen op Zoom en Steenbergen. Door deze opdracht te verbinden en te borgen binnen onze 
organisatie, kunnen we nog meer mensen, nog beter van dienst zijn. 

Tot slot geven medewerkers de organisatie in 2017 een 7,3. Een goede voldoende. Onze clienten 
waarderen ons veel meer. Zij geven ons een 8,2. Een prachtig cijfer en een dik compliment aan 
iedereen! En ook nog eens een fors hogere score dan het jaar ervoor. 

Financieel resultaat 2017 

WijZijn Traverse Groep heeft 2017 afgesloten met een positief exploitatieresultaat € 43.883. 
Dit resultaat is vervolgens conform besluit van de raad van toezicht toegevoegd aan de reserves. 
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WijZijn Traverse Groep heeft, ondanks de decentralisering, de opbrengsten en tegelijkertijd de 
uitgaven goed weten te beheersen. Het is erg belangrijk om als gesubsidieerde instelling de juiste 
balans te vinden tussen enerzijds de toevertrouwde middelen zo veel mogelijk in te zetten ten 
behoeve van de burgers van de diverse gemeenten en anderzijds een gezonde solvabele organisatie 
te zijn die in staat is toekomstige risico's op te vangen. 

Opmerkingen bij de balans 

Achva 
De toename in de materiele vaste activa is veroorzaakt door investeringen in de inventaris voor het 
nieuwe hoofdkantoor aan de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom en computerapparatuur, in het 
kader van flexwerken, voor de hele organisatie. 
De stijging van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door een stijging van vorderingen op 
gemeenten die in het boekjaar 2018 zijn ontvangen. 

PassJ°va 
Het eigen vermogen is gestegen met het positieve resultaat. WijZijn Traverse Groep streeft er naar 
voldoende buffers te vormen om tegenvallers op te kunnen vangen en daarnaast noodzakelijke 
investeringen mogelijk te maken. 
Een stijging van de overige schulden en overlopende passiva wordt met name veroorzaakt door nog 
te betalen loonheffingen, pensioenpremies en mutaties in het saldo vakantiedagen en 
loopbaanbudget. 

Opmerkingen bij de exploitatierekening 

Eaten 
De toename van de aan WijZijn Traverse Groep verstrekte subsidies in 2017 door de gemeenten 
vindt zijn oorsprong in de activiteit Clientondersteuning die aan de dienstverlening van 
WijZijn Traverse Groep is toegevoegd. Daarnaast zijn er diverse nieuwe producten afgenomen door 
gemeenten. 

Lasten 
De toename van de lasten wordt met name veroorzaakt door toename van personeelskosten. 
De toename van personeelskosten hangt samen met de toegenomen formatie en daaraan 
gekoppelde uitbreiding van activiteiten en afname van nieuwe producten. Naast de toename van 
personeelskosten zijn de huisvestingskosten en afschrijvingskosten gestegen, dit wordt met name 
veroorzaakt door het betrekken van de nieuwe hoofdlocatie aan de Jacob Obrechtlaan in 
Bergen op Zoom. 

Verwachtingen financiele risico's 2018 

Door het aangaan van meerjarige overeenkomsten met de subsidieverstrekkers beleeft 
WijZijn Traverse Groep in 2017 qua baten nog een stabiele periode. Voor het realiseren van de 
transformatie zijn de kosten conform het meerjarige beleidsplan 2015 - 2018 reeds neergezet in 
2018. Enkele contracten met gemeenten lopen na 2019 af wat mogelijk tot aanbestedingen kan 
leiden. WijZijn Traverse Groep gaat in gesprek met deze gemeenten om de consequenties van een 
aanbesteding te duiden. De impact van aanbestedingen op de continui:teit van kwalitatieve 
dienstverlening en de impact daarvan op het personeel is daarin onderwerp van gesprek. 
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Inhoudelijke ontwikkelingen 

Voor de inhoudelijke ontwikkelingen in 2017 binnen de organisatie verwijzen we u naar het 
meerjarenbeleidsplan 2015 - 2018 van WijZijn Traverse Groep. 

De volgende vier beleidslijnen blijven ook in 2018 vertrekpunt om de ambitie te realiseren: 
1. Ontwikkeling brede welzijnsinstelling en positionering dienstverlening. 
2. Verantwoording op orde. 
3. Personeel en deskundigheidsbevordering. 
4. Organisatie. 

WijZijn Traverse Groep: de organisatie 

Statutake naam en rechtsvorm 
De statutaire naam van de organisatie is: Stichting Traverse Groep. Statutair gevestigd te 
Bergen op Zoom met adres 4611 AP Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 5. 

Doe/steJJjng 
WijZijn Traverse Groep heeft de volgende doelstelling opgenomen in de statuten: 
"Het bevorderen en uitvoeren van brede maatschappelijke dienstverlening aan individuen en 
groepen in en rand de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, 
Steenbergen en Tholen en daarbuiten, ongeacht hun vraag of behoefte, door middel van het leveren 
van essentiele bijdragen aan en ten behoeve van een gezond sociaal-maatschappelijk leefklimaat. 
Vanwege de toenemende maar oak complexer wordende zorgvragen vanuit de samenleving, wil de 
stichting een zo breed mogelijk aanbod bieden aan voorzieningen, diensten en (innovatieve) 
producten op het terrein van welzijn en sociaal-maatschappelijk werk, die zullen bijdragen aan de 
verbetering van de sociale en maatschappelijk zelfredzaamheid van zowel individuen als groepen 
in de lokale en regionale samenlevingen." 

Raad van toezkht 
De raad van toezicht bestond in 2017 uit: 
- De heer L.C.M. de Jaeger (voorzitter), algemeen 
- De heer T.B. Jacobs (vicevoorzitter), human resource/personeel 
- De heer C.L. Traas (penningmeester), financien 
- De heer C. Wessels (lid), zorg & welzijn 
- De heer W.C. van Breda (lid), financiele zaken/bedrijfskunde 
- De heer R.C. van Wamel (lid), juridische zaken 

Raad van bestuur 
De raad van bestuur van WijZijn Traverse Groep bestond in 2017 (1 januari tot heden) uit: 
- De heer A.J.W.L. van Rijen 

Bergen op Zoom, 4 mei 2018 

A.J.W.L. van Rijen 
Bestuurder 
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JAARREKENING 



BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na voorstel resultaatbestemm,ng) 

ACTIVA 

Vaste activa 

lmmatenele vaste act,va 
Software 

Matenele vaste act,va 
Andere vaste bednJfsm1ddelen 

Vlottende activa 

Vordenngen 
Handelsdeb1teuren 
Ovenge vordenngen 

L1qu1de m1ddelen 

TOTML 

Stichting Traverse Groep 6 

31-12-2017 
€ 

41 431 

612 427 

129 662 
1 147 530 
1277192 

1 767 493 

3 698 543 

31-12-2016 

datum 

€ 

55 241 

78 883 

81 556 
823 457 
905 013 

2 128 533 

3 167 670 
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PASSIVA 

Eigen vermogen 

Overige reserves 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsfondsen 

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Overige schulden en overlopende passiva 

TOTAAL 
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31-12-2017 
€ 

448.022 
1.161 .925 

101 .215 
1.711 .162 

73.299 

305.087 
722.180 
886.815 

1.914.082 

3.698.543 

31-12-2016 
€ 

188.345 
1.290.024 

188.910 
1.667.279 

73.299 

288.567 
504.533 
633.992 

1.427.092 

3.167.670 
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EXPLOITATIEREKENING 2017 

Baten 

Subsidie Gemeenten 
Overige baten 

Totaal baten 

Lasten 

Personeelskosten 
H uisvestingskosten 
Algemene kosten 
Afschrijvingen 
Kosten activiteiten 

Totaal lasten 

Exploitatieresultaat 

Resultaatbestemming: 

Vorming risicoreserve 
Onttrekking bestemmingsreserve 
Dotatie bestemmingsreserve 
Onttrekking bestemmingsfonds 
Mutatie overige reserves 

Stichting Traverse Groep 8 

€ 

Exploitatie 

2017 

7.698.332 
2.285.541 

9.983.873 

6.887.370 
1.267.605 
1.357.022 

95.937 
332.056 

9.939.990 

43.883 

0 
-188.099 

60.000 
-87.695 
259.677 

43.883 

€ 

Exploitatie 

2016 

6.553.249 
2.241 .977 

8.795.226 

6.256.895 
1.040.875 
1.116.635 

37.825 
339.692 

8.791.922 

3.304 

0 
-86.211 
60.000 

-12.305 
41.820 

3.304 
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE EXPLOITATIEREKENING 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten . 
Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten warden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, 
ongeacht of ze tot ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. 

Daar waar nodig zijn ten behoeve van het inzicht de vergelijkende cijfers aangepast. 

Activiteiten 

De stichting heeft ten doel het bevorderen en uitvoeren van maatschappelijke 
dienstverlening binnen haar werkgebied, en voorts al hetgeen daartoe behoort, 
daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn . De stichting levert 
een essentiele bijdrage aan een gezond sociaal klimaat in de samenleving. 
Alie producten en diensten van de stichting zullen bijdragen aan het verbeteren 
van de sociale redzaamheid en het woon-, leef- en werkklimaat van zowel 
individuen als groepen in onze samenleving. Op grond van sociale analyses 
van de lokale samenleving zal de stichting noden en behoeftes signaleren die met 
de samenwerkingspartners en de lokale politiek aan de orde gesteld zullen warden. 
De stichting zal haar aanbod van diensten middels innovaties en productontwikkeling 
zoveel mogelijk laten aansluiten op de behoeften en noden in de lokale samenleving . 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Traverse Groep is feitelijk en statutair gevestigd op Jacob Obrechtlaan 5, 
4611 AP Bergen op Zoom en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 
41106856. 

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig 
algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen 
te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. 
De feitelijke resultaten kunnen van deze inschattingen afwijken. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

lmmateriele vaste activa 

De immateriele vaste activa warden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur 
van de activa en warden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdende met eventuele restwaarde. 

De afschrijvingen hebben plaats gevonden op basis van de onder vermelde percentages. 

Software 20% 

Materiele vaste activa 

De materiele vaste activa warden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur 
van de activa en warden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdende met eventuele restwaarde. 

De afschrijvingen hebben plaats gevonden op basis van de onder vermelde percentages. 

lnventaris 
Computers/automatisering 

Vorderingen 

10% 
33,33% 

De vorderingen warden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 
nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid . Deze voorzieningen warden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij 
besteedbaar is en welk gedeelte is bestemd . 

In de bestemmingsreserves wordt een deel van het eigen vermogen, waaraan 
door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, afgezonderd . 

In de bestemmingsfondsen wordt een deel van het eigen vermogen , waaraan 
door derden een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven, afgezonderd . 
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Voorzieningen 

Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter egalisatie van de kosten van periodiek uit te 
voeren onderhoud. Onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening geboekt. 

Pensioenen 

De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die 
kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling , waarbij de toegezegde pensioen
uitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon . Deze pensioenregeling is ondergebracht 
bij het pensioenfonds PFZW en wordt -conform de in de Richtlijnen voor de Jaarverslag
geving aangereikte vereenvoudiging- in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrage
regeling . Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden 
verantwoord . De risico's van loonontwikkeling , prijsindexatie en beleggingsrendement op 
het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse 
bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de 
balans opgenomen voorziening . 
De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2017: 101 , 1 %. 

De hoofdpunten uit het herstelplan van het pensioenfonds luiden als volgt: 
- de pensioenen niet of niet helemaal verhogen (indexeren) met de loonstijging ; 
- een opslag voor herstel in de premie van 2%. 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

Voor de uitvoering van de WNT heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels 
toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels WNT toegepast als normenkader 
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 

ACTIVA 

Vaste activa 

lmmateriele vaste activa 

Software 

Het verlaap van de immateriele vaste activa kan als valgt warden weergegeven: 

Aanschafwaarde 1 januari 2017 
Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2017 
Baekwaarde 1 januari 2017 
I nvesteringen 
Desinvesteringen 

Afschrijvingen 

Boekwaarde 31 december 2017 

Materiele vaste activa 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

Software Totaal 

€ € 

69.051 
13.810 
55.241 

0 
0 

55.241 
13.810 

41.431 

69.051 
13.810 
55.241 

0 
0 

55.241 
13.810 

41.431 

Het verlaap van de materiele vaste activa kan als valgt warden weergegeven : 

lnventaris 

€ 

Aanschafwaarde 1 januari 2017 307.331 
Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2017 -273.145 
Baekwaarde 1 januari 2017 34.186 

I nvesteringen 531 .118 
Desinvesteringen -132.465 
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 132.465 
Afsch rijvingen -43 .876 

487.242 

Aanschafwaarde 31 december 2017 705.984 
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2017 -184.556 

Boekwaarde 31 december 2017 521.428 

Stichting Traverse Groep 12 

Computers/ Totaal 
Automatisering 

€ € 

233.375 540.706 
-188.678 -461 .823 

44.697 78.883 

84.553 615.671 
-71.051 -203.516 
71 .051 203.516 

-38.251 -82.127 
46.302 533.544 

246.877 952.861 
-155.878 -340.434 

90.999 612.427 
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Vlottende activa 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 

Nominale waarde 
Voorziening oninbare debiteuren 

Overige vorderingen 

Nag te ontvangen bedragen Gemeente Bergen op Zoom 
Nag te ontvangen bedragen Gemeente Roosendaal 
Nag te ontvangen bedragen Gemeente Rucphen 
Nag te ontvangen bedragen Gemeente Tholen 
Waarborgsommen 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Kas 
Rabobank, spaarrekening 
Rabobank, rekening-courant 
ING, spaarrekening 
I NG, rekening-courant 
ABN AMRO, spaarrekening 

Stichting Traverse Groep 13 

31-12-2017 
€ 

149.196 
-19.534 
129.662 

490.299 
87.074 
81.252 

179.250 
46.556 

263.099 

1.147.530 

5.111 
1.202.523 

238.377 
0 
0 

321.482 

1.767.493 

31-12-2016 
€ 

90.479 
-8.923 
81.556 

571.564 
39.913 
28.791 

0 
46.556 

136.633 

823.457 

4.148 
1.658.202 

20.112 
104.377 
20.212 

321.482 

2.128.533 
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PASSIVA 

Eigen Vermogen 

Het verloop van de overige reserves kan als volgt warden weergegeven: 

Balans per 1 januari 
Resultaatverwerking 

Balans per 31 december 

Bestemmingsreserves 

Balans per 1 januari 
Dotatie bestemmingsreserves 

Onttrekking / vrijval 

Balans per 31 december 

Risico reserve 
Personeel (ziekengeld) 
Vervanging inventaris / ICT (verhuizingen) 
Continuering maaltijddienst 

Balans per 

31 -12-2017 
€ 

723.433 
272.190 
130.000 
36.302 

1.161 .925 

188.345 
259.677 

448.022 

1.290.024 
60.000 

1.350.024 
-188.099 

1.161.925 

Mutatie 
€ 

0 
-41 .599 
-86.500 

0 

-128.099 

2016 
€ 

146.525 
41.820 

188.345 

1.316.235 
60.000 

1.376.235 
-86.211 

1.290.024 

31 -12-2016 
€ 

723.433 
313.789 
216.500 

36.302 

1.290.024 

Risico reserve: Door het bestuur is besloten om van de ontvangen gemeentelijke subsidies geen 
percentage toe te voegen aan de reeds gevormde risicoreserve binnen de groep. Deze reserve is 
in eerdere jaren reeds gevormd ter afdekking van het continu'fteitsrisico van de stichting . 

Personee/ (ziekenge/d) : De bestemmingsreserve ziekengeld is gedoteerd met€ 60.000 in 2017. 
De onttrekking ten bed rage van€ 101 .599 bestaat uit de gelden die normaliter ontvangen zouden 
zijn vanuit een ziekengeldverzekeraar voor de langdurig zieke medewerkers. Deze 
bestemmingsreserve is gevormd ter afdekking van de financiele risico's met betrekking tot de 
(langdurig) zieke medewerkers. 

Vervanging inventaris I /CT (verhuizingen): De bestemmingsreserve is gevormd voor de kosten 
van de herinrichting en ICT inrichtingskosten bij verhuizingen. In 2017 is een bedrag van 
€ 86.500 opgenomen in verband met kosten welke nauw verband houden met de gevormde 
reserve voor inrichtings- en ICT kosten . Het restant van het bedrag wordt gereserveerd voor ICT 
en verdere optimalisering van de inrichting van locaties. 
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Continuering maa/tijddienst: Deze reserve is gevormd voor continuering van de maaltijddienst. 
Hierbij spelen de aspecten als groat onderhoud c.q. vervanging van de aanwezige koelinstallatie 
en koelwagen . Deze reserve is - vanwege de maximering van€ 36.302 - niet gemuteerd in 2017. 

Bestemmingsfondsen 

Balans per 1 januari 
Dotatie bestemmingsreserves 

Onttrekking 

Balans per 31 december 

Bestemmingsfondsen 

I nnovatieactiviteiten 
Egalisatie contractsubsidie 
Frictiekosten personeel 

2017 
€ 

188.910 
0 

188.910 
-87.695 

101.215 

31-12-2017 
€ 

21 .062 
80.153 

0 

101.215 

2016 
€ 

201.215 
0 

201.215 
-12.305 

188.910 

31-12-2016 
€ 

21 .062 
80.153 
87.695 

188.910 

Bestemmingsfonds lnnovatieactiviteiten: Dit fonds is bestemd ten behoeve van innovatie 
activiteiten en is na de verkregen toestemming daartoe eind 2007 gevormd . In 2017 heeft geen 
mutatie plaatsgevonden. 

Bestemmingsfonds Ega/isatie contractsubsidie: Het college B&W van Gemeente Bergen op 
Zoom beschikte middels dit fonds bij voorheen Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom over 
een overschot van verleende subsidiebedragen . In 2017 heeft geen mutatie plaatsgevonden. 

Bestemmingsfonds Frictiekosten personee/: In 2014 is dit fonds ten behoeve van reorganisatie 
activiteiten gevormd in overleg met de Gemeente Bergen op Zoom. Frictiekosten als gevolg van 
de fusie met betrekking tot personeel warden hiermee opgevangen. In 2017 is dit fonds volledig 
onttrokken in verband met enkele uitdiensttredingen welke hier nag uit voortvloeiden . 
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Voorzieningen 

Balans per 1 januari 2017 
Ontrekking 

Balans per 31 december 2017 

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. 

Kortlopende schulden 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 
Omzetbelasting 
Pensioenen 

Overige schulden en overlopende passiva 

Vooruitontvangen subsidies Bergen op Zoom 
Vooruitontvangen subsidies Roosendaal 
Vooruitontvangen subsidies Steenbergen 
Vooruitontvangen subsidies Woensdrecht 
Vooruitontvangen bedragen 
Vakantiedagen 
Loopbaanbudget 
Accountantskosten 
Fondsen Roosendaal 
Sponsorgelden 
Ontslagvergoedingen 
Overige te betalen posten 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Onderhoud Totaal 
€ € 

73.299 
0 

73.299 

31-12-2017 
€ 

641 .159 
0 

81.021 

722.180 

31-12-2017 
€ 

51 .598 
22.208 

8.558 
12.720 

0 
220.730 
142.486 
25.713 
92.725 

5.525 
91.418 

213.134 

886.815 

73.299 
0 

73.299 

31-12-2016 
€ 

479.813 
2.302 

22.418 

504.533 

31-12-2016 
€ 

154.443 
3.967 

26.362 
12 

27.278 
173.508 

92.232 
25.000 

9.725 
5.525 

0 
115.940 

633.992 

De risico's die vanwege de pensioenregeling nog bij de Stichting rusten, komen niet tot 
uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening . 

Stichting Traverse Groep is huurverplichtingen aangegaan van€ 600.000 per jaar in 
verband met de huur van panden. 

Bij het aangaan van de huurovereenkomst voor het hoofdkantoor, te weten de Jacob 
Obrechtlaan 5-7 te Bergen op Zoom, is er een eenmalige breakoptie overeengekomen. De 
breakoptie van de huurovereenkomst kan bij een beeindiging van de subsidiestromen 
warden ingezet, waarbij Stichting Traverse Groep een boete verschuldigd is van€ 25.000 te 
vermeerderen met BTW compensatie. 
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Toelichting Exploitatierekening 2017 

Baten € € 
Exploitatie Exploitatie 

2017 2016 
Subsidie Gemeenten 

Bergen op Zoom 
Maatschappelijke opvang 1.427.488 1.350.000 
Subsidie AMW 820.636 778.143 
Subsidie Clientondersteuning 499.056 0 
Subsidie Mantelzorgondersteuning (Bergen op Zoom) 300.414 81 .854 
Subsidie Opbouwwerk Bergen op Zoom 427.500 380.000 
Subsidie Opbouwwerk Subsidie sociaal maatschappelijk 
werk Gageldonk-West 0 47.500 
Subsidie Project Vrijwilligers lnformatiepunt (Bergen op 
Zoom) 64.980 64.980 
Subsidie Project Welzijnsdiensten (Bergen op Zoom) 0 1.704 
Subsidie Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom 196.483 196.483 
Subsidie Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 778.374 778.374 
Totaa/ Bergen op Zoom 4.514.931 3.679.038 

Roosendaal 
Subsidie AMW 1.854.800 1.850.000 

Rucphen 
Subsidie AMW 193.457 193.457 

Steenbergen 
Subsidie AMW 232.605 232.513 
Subsidie Burennetwerk 20.520 0 
Subsidie Buurtbemiddeling 4.267 0 
Subsidie Clientondersteuning 128.428 0 
Subsidie Stichting Vraagwijzer Steenbergen 127.660 115.306 
Subsidie VIP 39.218 0 
Subsidie Wachtlijst 21 .060 0 
Totaa/ Steenbergen 573.758 347.819 

Tholen 
Subsidie AMW 239.000 236.983 
Subsidie Buurtbemiddeling 14.604 0 
Totaal Tholen 253.604 236.983 
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Woensdrecht 
Subsidie AMW 

Totaal subsidies 

Overige baten 

Bergen op Zoom 
Buurtbemiddeling Bergen op Zoom 
Fe Farah eenmalig 
lnstapje/Opstapje Bergen op Zoom 
Jeugd producten Bergen op Zoom 
Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom 
Mantelzorgondersteuning Extra 
Meldpunten schuldhulpverlening 
Opbouwwerk overige activiteiten 
Opbouwwerk Overige activiteiten 
Opbouwwerk Project vuurwerk / flying team 
Ouderbetrokkenheid in Bergen op Zoom 
OverigeAMW 
Regioneel Platform Dementieondersteuning (RPD) 
RUPS 
SMW ROC 
St Leergeld Bergen op Zoom 
Veiligheidshuis Bergen op Zoom 
Welzijn Deelnemersbijdragen 
Welzijn Maaltijddienst 
Welzijn Overig 
Welzijn Personen alarmering 
Welzijn Steunpunten 
Diverse baten 
Totaa/ Bergen op Zoom 
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€ 
Exploitatie 

2017 

307.782 

7.698.332 

54.686 
5.200 

0 
88.935 
55.796 

0 
0 

15.046 
0 

500 
80.000 
37.314 

160.347 
50.337 
76.554 

0 
55.725 

121 .007 
135.747 

1.222 
54.833 
53.552 

100.412 
1.147.213 

€ 
Exploitatie 

2016 

245.952 

6.553.249 

30.000 
0 

80.000 
88.935 

0 
103.887 

28.350 
0 

16.036 
1.000 

0 
78.129 

146.246 
47.111 

109.204 
20.352 
36.029 

130.004 
151.379 
68.021 
94.385 
56.081 

0 
1.285.149 
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MaatschaQQelijke 012vang 
Eenmalig MO 
Sober Wonen MO 
Verblijfskosten MO 
Zwerfjongeren MO 
Totaa/ maatschappelijke opvang 

Roosendaal 
Brandveilig leven Roosendaal 
Buurtbemiddeling Roosendaal 
Buurtpreventie Roosendaal 
GGZ-inloop Roosendaal 
I nstapje/Opstapje Roosendaal 
OverigeAMW 
Sova+ trainingen 
sta-teams Roosendaal 
VoorleesExpress Oranjefonds 
Diverse Projecten Roosendaal 
Totaa/ Roosendaa/ 

Ruc12hen 
Schuldhulpverlening Rucphen 
SMW Rucphen 
Vroegsignalering Rucphen 
Totaa/ Rucphen 
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€ 

Exploitatie 

2017 

159.165 
178.320 
103.474 
107.252 
548.211 

40.700 
38.158 
38.530 

0 
0 

11 .519 
-2.272 
96.204 
84.496 

203.796 
511.131 

28.569 
3.214 

14.040 
45.823 

datum 

€ 
Exploitatie 

2016 

81.272 
59.580 
91.310 
75.000 

307.162 

0 
37.820 
37.489 
22.140 
94.913 

0 
29.548 

100.000 
78.078 

198.090 
598.078 

0 
3.917 

0 
3.917 
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Steenbergen 
Vraagwijzer Steenbergen 
Digitaal vrijwilligersloket Steenbergen 
Jeugd producten Steenbergen 
Totaa/ Steenbergen 

Tholen 
KPPT Tholen 
Buurtbemiddleing 
Totaal Tholen 

Totaal overige baten 

Personeelskosten 

Salarissen 
Totaal salarissen 

Sociale lasten 
Sociale lasten 
Pensioenen 
Totaal sociale lasten 

Totaal personeelskosten 

Gemiddeld aantal werknemers 

€ € 
Exploitatie Exploitatie 

2017 2016 

10.580 0 
0 38.876 
0 6.295 

10.580 45.171 

22.500 2.500 
83 0 

22.583 2.500 

2.285.541 2.241.977 

5.601.672 5.049.293 
5.601.672 5.049.293 

804.962 767.569 
480.736 440.033 

---------------------------------------· 1.285.698 1.207 .602 

6.887.370 6.256.895 

In het verslagjaar waren gemiddeld 112 FTE's werkzaam bij de 
stichting (in 2016: 105 FTE's) . 
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Toelichting Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) 
Bezoldiqinq topfunctionarissen 

De heer 
bedragen x € 1 A.J.W.L. van 

Rijen 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang 3 en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor (in fte) 1,0 

Gewezen topfunctionaris? 4 nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 151.228 

Beloningen betaalbaar op termijn 11.701 

Subtotaal 162.929 

Individueel toepasselijke bezoldigings-
181.000 

maximum 5 

-/- Onverschuldigd betaa ld bedrag 6 -

Totaal bezoldiging 162.929 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
N.v.t. 

toeaestaan 

Gegevens 2016 

Aanvang en einde functievervul ling in 2016 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor 2016 (in fte) 1,0 

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 152.308 

Belon ingen betaalbaar op termijn 12.537 

Totaal bezoldiging 2016 164.845 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

de heer L.C.M. de heer 
bedragen x € 1 

de Jaeger T.B. Jacobs 

Functiegegevens [VOORZITTER] [LID] 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging 5.484 3.656 

Bezoldiging - -
Individueel toepasselijke bezoldigings-

27.150 18.100 
maximum 15 

-/- Onverschuld igd betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 5.484 3.656 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
N.v.t. N.v .t. 

toeaestaan 

Gegevens 2016 

de heer 
C.L. Traas 

[LID] 

1/1 - 31/12 

3.656 

-

18.100 

-

3.656 

N.v.t. 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Beloning 5.155 3.437 3.437 

Belastbare onkostenvergoedingen - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Totaal bezoldiging 2016 5.155 3.437 3.437 

Stichting Traverse Groep 21 

de heer C. de heer W. 
de heer R. 

Wessels van Breda 
van 

Warne! 
[LID] [LID] [LID] 

1/1 - 1/1 - 1/1 -
31/12 31/12 31/12 

3 .656 3.656 3.656 

- - -

18.100 18.100 18.100 

- - -

3.656 3.656 3.656 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

1/1 - 1/1 - 1/1 -
31/12 31/12 31/12 

3.437 3.437 3.437 

- - -
-- .. 

- Rnn A.11dit-& 11~~11rance -B 
3.437 3.437/ 3.437 
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Hu isvesti ngs kosten 

Huur en beveiliging 
Schoonmaakkosten en onderhoudskosten 
Energiekosten 
Klein aanschaf 

Totaal huisvestingskosten 

Algemene kosten 

Overige 12ersoneelskosten 
Uitzendkrachten 
Reiskosten 
Kosten vrijwilligers 
Vacatiegelden deelnemers RPO 
Crisisdienst 
Veiligheid & Agressie 
Wervingskosten 
Deskundigheidsbevordering 
Bedrijfshulpverlening 
Arbokosten 
Kosten ondernemingsraad 
Dienstreizen 
Oplossingsgericht Werken 
Overige personeelskosten 
Ontvangen ziekengelden 

T otaa/ overige personee/skosten 
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€ 
Exploitatie 

2017 

1.037.983 
111.681 
80.905 
37.036 

1.267.605 

305.655 
108.722 
161.513 
65.767 
55.805 
19. 711 
24.638 
28.125 

9.134 
11.535 
2.238 
2.846 

0 
28.754 

-81 .181 

743.262 

€ 
Exploitatie 

2016 

852.911 
94.014 
61.513 
32.437 

1.040.875 

276.264 
100.154 

82 .895 
50.364 
53.520 
18.236 
10.555 
9.408 
7.797 
7.704 
3.699 

688 
373 

33.245 
-109.280 

545.622 
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Overige algemene kosten 
Automatiseringskosten 
Extern advies/begeleiding 
Drukwerk en kopieerkosten 
Telefoonkosten 
Lid maatschappen 
Bestuurskosten 
Accountants- en advieskosten 
Promotiekosten 
Verzekering 
Kantinekosten 
Kosten salarisadministratie 
Portokosten 
Representatie 
Kantoorartikelen 
Vakliteratuur 
Fusie en reorgan isatiekosten 
Rente en bankkosten 
Dotatie dubieuze debiteuren 
Overige algemene kosten 

Totaa/ overige a/gemene kosten 

Totaal algemene kosten 

Afschrijvingen: 

Afschrijving software 
Afschrijving inventaris 
Afschrijving computers/automatisering 

Totaal afschrijvingen 
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€ 
Exploitatie 

2017 

171.353 
32.997 
47.283 
80.957 
49.854 
27.549 
36.875 
18.230 
15.594 
53.192 
-1 .613 
10.067 
12.323 

8.819 
8.885 

0 
3.322 

23.356 
14.717 

613. 760 

1.357.022 

13.810 
43.876 
38.251 

95.937 

€ 
Exploitatie 

2016 

192.519 
56.712 
54.480 
48.524 
40.405 
28.150 
26.315 
22.692 
22.593 
17.840 
15.609 

9.171 
9.065 
6.409 
5.174 
3.559 

-5.745 
0 

17.541 

571 .013 

1.116.635 

13.810 
7.862 

16.153 

37.825 
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Kosten activiteiten 

Maaltijddienst 
Personen alarmering 
Overige 

Totaal kosten activiteiten 

Bergen op Zoom, 4 mei 2018 

Stichting Traverse Groep 
Namens deze, 

A.J .W.L. van Rijen 
Bestuurder 

C.L. Traas 
Penningmeester Raad van Toezicht 
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€ € 
Exploitatie Exploitatie 

2017 2016 

196.448 222.779 
5.393 22.659 

130.215 94.254 

332.056 339.692 

VOOR WMRMERKINGSDOELEINDEN 

datum Q 

paraaf ........................................ .. 



OVERIGE 
GEGEVENS 



IBDO 
Tel : +3 1 (0)165 59 87 00 
Fax: +3 1 (0)1 65 59 87 99 
roosendaal@bdo. nl 
www.bdo.nl 

BOO Audit Et Assurance B. V. 
Postbus 1415, 4700 Bl< Roosendaal 
Jan van Eijcl<plein 2, 4703 GV Roosendaal 
Nederland 

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Traverse Groep 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Traverse Groep te Bergen op Zoom gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Traverse Groep op 
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland 
geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine 
organisaties zonder winststreven (RJk C1) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) . 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2017; 
2. de exploitatierekening 2017; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Traverse Groep zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 

BDO Audit & ssurance B.V. 

dalum Q 4 I 2018 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17 171 186. 
BDO Audit & Assurance B. V. is lid van BOO International Ltd, een rechtspersoon naa r Engels recht met beperkte aansprakeliJD.lUllaf .. ....................................... . 
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BOO" optreden. 



IBDO 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
• het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiele afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJk C1 en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij 
het bestuur het voornemen heeft om de onderneming te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiele verslaggeving van de onderneming. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele tauten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of tauten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan warden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit bei"nvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van tauten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-intarmatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij tauten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de onderneming; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is . Tevens het op basis van de verkregen controle-intarmatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-intarmatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een onderneming haar continuiteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomentoelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 
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IBDO 

Wij communiceren met het bestuur en de Raad van Toezicht onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. 

Roosendaal, 4 mei 2018 

BDO Audit & Assur~ e B.V. c ens-::; 
Drs. H.J.D. Vogelaars RA 
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