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Woon-Winkel Fonds is een beleggingsfonds naar Nederlands recht, opgericht op 31 maart 1995. De Voorwaarden
van Beheer en Bewaring zijn voor het laatst gewijzigd op 31 oktober 2017.
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Fondsvermogen (bedragen zijn in duizenden euro’s)

31-12-2018

31-12-2017

Kapitaal

6.257

7.720

Herwaarderingsreserve

7.910

2.816

Resultaat lopend boekjaar

7.991

3.631

22.158

14.167

233.924

233.924

94,73

60,56

Aantal uitstaande Participaties
Waarde per Participatie in €

De waarde per Participatie is inclusief de voorgestelde uitkering van € 0,-- (2017 € 0,--) per Participatie.

Aantallen Participaties

2018

2017

233.924

312.345

Uitgegeven Participaties

-

131.250

Uitgegeven Participaties via herbeleggingen

-

-

Geconverteerde Participaties naar Obligaties

-

180.732

Ingekochte Participaties

-

28.939

233.924

233.924

Stand 1 januari in aantallen Participaties

Stand 31 december in aantallen Participaties

Winst- en verliesrekening (bedragen zijn in duizenden euro’s)
Netto opbrengst onroerend goed
Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen (verkoop O.G.)

2018

2017

5.094

5.052

-

268

51
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Kosten van beheer van beleggingen

- 898

- 862

Overige bedrijfslasten

- 244

- 653

Operationeel resultaat

4.003

3.809

Herwaarderingen O.G.

6.225

1.826

Financieringslasten

2.237

2.004

Totaal beleggingsresultaat

7.991

3.631

Overige baten en lasten

Af

Fondsvermogen en uitkering

2018

2017

2016

2015

22.158

14.167

13.565

11.878

233.924

233.924

312.345

312.345

94,73

60,56

43,43

38,03

-

-

-

-

Netto vermogenswaarde per Participatie in € excl. uitkering

94,73

60,56

43,43

38,03

Winst- en verliesrekening (bedragen zijn in duizenden euro’s)

2018

2017

2016

2015

Netto vermogenswaarde (bedragen zijn in duizenden euro’s)
Aantal uitstaande Participaties
Netto vermogenswaarde per Participatie in € incl. uitkering
(Voorgestelde) uitkering in €

Opbrengst uit beleggingen

11.370

7.150

4.831

4.145

Kosten

3.379

3.519

3.144

3.365

Totaal beleggingsresultaat

7.991

3.631

1.687

780
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Operationeel resultaat (totaal beleggingsresultaat, exclusief herwaardering en financieringslasten, bedragen zijn in duizenden euro’s)
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Herwaarderingen (bedragen zijn in duizenden euro’s)
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Goor

Woon-Winkel Fonds is een Fonds voor gemene rekening en is niet genoteerd op een effectenbeurs. Het Fonds is
fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat de fiscus door het Fonds heen naar de Participant kijkt. Hierdoor is het
Fonds in principe niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Aangezien het Fonds voor de toepassing
van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting transparant is, zijn de Participanten en niet het Fonds
belastingplichtig. Woon-Winkel Fonds is een closed-end beleggingsinstelling, gevestigd in Harderwijk. Het Fonds
heeft geen personeel in dienst en is opgenomen in het register van de AFM.

beursnotering aangevraagd. De Participaties en
Obligaties luiden op naam.

De waarde van de Participaties in het Fonds wordt,
voor zover het een belegging betreft, in principe
belast volgens de bepalingen die gelden voor Box 3.
Daar waar in het Fonds te omvangrijke activiteiten
plaatsvinden die door de fiscus beschouwd kunnen
worden als ondernemingsactiviteiten kan het deel
van de opbrengsten dat voortkomt uit die activiteiten

Participanten zijn gerechtigd tot het resultaat van het
Fonds. De vergadering van Participanten kan besluiten
tot uitkeringen over te gaan. De intentie is om vijf jaar
na herfinanciering jaarlijks tot een uitkering over te
gaan van circa 6% afhankelijk van de ontwikkeling
van de kasstroom en de investeringsmogelijkheden
of zoveel eerder als de Beheerder daartoe beslist
gelet op de ontwikkeling van de kasstroom of andere
ontwikkelingen.

belast worden volgens de regels voor Box 1. Tot op
heden heeft deze situatie zich niet voorgedaan.
Het Fonds biedt Participanten de mogelijkheid
rechtstreeks te beleggen in een gespreide portefeuille
onroerend goed die overwegend bestaat uit verhuurde
woningen en winkels. Daarnaast kan ook belegd
worden in kantoren en bedrijfsgebouwen.

Uitgifte en inkoop van Participaties worden geregeld
in het Prospectus. De minimuminleg per Participant
bedraagt € 100.000. Zolang het Fonds aan de
verplichtingen jegens de financier kan voldoen
zullen er voorlopig geen nieuwe Participaties worden
uitgegeven.

Het Fonds mag hypothecaire financieringen
aantrekken in overeenstemming met marktconforme
condities.

Het jaarverslag, waaronder begrepen de jaarrekening,
van het Fonds verschijnt uiterlijk binnen vier maanden
na afloop van het boekjaar. De boekjaren zijn gelijk
aan de kalenderjaren. Het jaarverslag wordt door de
accountant gecontroleerd.

Woningen waarbij de huur wordt opgezegd
worden in de regel verkocht. Het Fonds kan tevens
woningen in verhuurde staat verkopen. Winkels
waarbij de huur wordt opgezegd zullen in principe
opnieuw verhuurd worden. Minimaal 20% van de
onroerendgoedbeleggingen bestaat uit winkels.
Maximaal 10% van de totale beleggingen van het
Fonds kan belegd worden in onroerend goed dat bij
aankoop voor minder dan 50% verhuurd is. Het Fonds
belegt uitsluitend in Nederland.

Daarnaast stelt de Beheerder jaarlijks in de maand
augustus een halfjaarbericht op. Het verslag ligt ter
inzage en is te verkrijgen bij de Beheerder van het
Fonds. Het zal tevens op de Website worden geplaatst
en daarvan gedownload kunnen worden.

Sinds 2017 kent Woon-Winkel Fonds verschillende
producten, namelijk Participaties, Obligaties A en
Obligaties B. Voor geen van de producten is een

PROFIEL
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Het jaar 2018 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 1.766.421 t.o.v. € 1.805.016 over 2017. Na
herwaardering onroerend goed kwam het netto resultaat uit op € 7.991.280 ten opzichte van € 3.631.341 in 2017.
De vastgoedportefeuille heeft dit jaar een positieve
herwaardering laten zien van € 6,2 miljoen ten
opzichte van een positieve herwaardering in 2017 van
€ 1,8 miljoen. Hieruit blijkt een positieve tendens die
de vastgoedmarkt, vooral woningen, het afgelopen
jaar heeft gekenmerkt. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de toelichting op beleggingen op
pagina 34.

op de vastgoedmarkt en algemene economische
ontwikkelingen ook helpen bij het verlagen van de
LTV. De Beheerder heeft hier echter geen invloed op.
De afspraken voor de DY zal het Fonds nastreven met
behulp van kostenminimalisatie en huuroptimalisatie.
Het Fonds monitort de DY ieder kwartaal en ter
controle tussentijds bij opzeggingen of nieuwe
huurovereenkomsten.

Met de financier Morgan Stanley zijn eind 2017
convenanten afgesproken voor de leverage (LTV) en
voor de Debt Yield (operationeel resultaat gedeeld
door financieringsbedrag). De afspraken voor de
leverage zijn 75% eind november 2017 dalend naar
62,5% eind november 2022. Per ultimo 2018 is de LTV
60,9% tegen een convenant van 72,5%. De afspraken
voor de Debt Yield (DY) zijn 8% eind november 2017
stijgend naar 9% eind november 2022. Op het moment
van rapportage naar de financier in november 2018
bedroeg de DY 8,52%. Per jaarultimo werd ook aan de
eis van de convenanten voldaan. Voor meer informatie
wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf op
pagina 32.

De stille reserve van de woningen van het Fonds is dit
jaar na hertaxatie afgenomen. Onder stille reserve
wordt verstaan het verschil tussen de gerealiseerde
prijs bij individuele verkoop bij leegstand en de
getaxeerde waarde op complexniveau in verhuurde
staat. Per jaarultimo bedroeg de stille reserve
€ 3.534.400 tegenover € 4.507.500 in 2017. Deze
afname wordt veroorzaakt doordat de getaxeerde
leegwaarde minder is gestegen dan de taxatiewaarde
in verhuurde staat.
De bezettingsgraad van de winkels is gestegen ten
opzichte van 2017, dit komt onder meer doordat
een deel van het pand in Beilen is verhuurd, dat
de afgelopen jaren volledig leeg heeft gestaan. De
gewogen gemiddelde looptijd van de commerciële
contracten is gedaald van 3,2 jaar eind 2017 naar 2,8
jaar eind 2018.

In december 2018 heeft er een CMBS transactie
(Commercial Mortgage-Backed Securities) plaats
gevonden. Dit houdt in dat de lening van Morgan
Stanley aan Woon-Winkel Fonds samen met andere
leningen worden gesecuritiseerd in een nieuwe grote
lening die verstrekt wordt door de beheerder van de
CMBS. Voornamelijk zeer vermogende (waaronder
institutionele) beleggers beleggen in een CMBS. Voor
Woon-Winkel Fonds heeft deze CMBS geen gevolg,
aangezien alle gemaakte afspraken met Morgan
Stanley gehandhaafd blijven.

In 2018 hebben er geen verkopen plaatsgevonden.
Vanwege de pre-paymentfee die bij verkopen betaald
dient te worden aan de financier is het thans niet
interessant om te verkopen.
Het directe rendement (netto huurresultaat + resultaat
verkopen onroerend goed) over 2018 bedraagt
€ 1.766.421 ten opzichte van € 1.805.016 in 2017.
Deze lichte daling is vooral te verklaren door
hogere financieringslasten en het ontbreken van de
verkoopwinst tegenover lagere overige bedrijfslasten.

Om de leverage afspraken na te komen staat het Fonds
een aantal instrumenten ter beschikking: aflossing
op de leningen, investeren in de portefeuille en het
selectief verkopen van vastgoed, zowel woningen als
commercieel vastgoed. Naast deze instrumenten,
waar de Beheerder invloed op heeft, kan een
positieve herwaardering op basis van ontwikkelingen
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Vastgoedmarkt
Was 2017 goed voor een miljardenrecord aan
investeringen in Nederlands vastgoed, in 2018 wordt
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die prestatie naar verwachting nog eens overtroffen.
Vooral huurwoningen zijn populair onder beleggers,
die meer dan twee keer zoveel geld in dit segment
investeerden als vorig jaar.
Het investeringsvolume in huurwoningen bedraagt
eind december ongeveer € 7 miljard, volgens
vastgoedadviseur CBRE. Branchegenoot Capital
Value gaat zelfs uit van € 8,5 miljard. Voor het eerst
zijn huurwoningen daarmee het grootste segment
van de Nederlandse vastgoedmarkt. Steeds meer
pensioenfondsen en buitenlandse beleggers stappen
in de Nederlandse huurwoningmarkt. Dezelfde
ontwikkeling heeft de laatste jaren in Duitsland
plaatsgevonden.
De totale investeringen in Nederlandse kantoren,
winkelpanden, woningen en ander vastgoed bedragen
in het verslagjaar, naar verwachting van CBRE, tussen
de € 20 en de € 21 miljard. Daarmee wordt het record
van vorig jaar overtroffen, toen het investeringsvolume
ongeveer € 19 miljard bedroeg. Ter vergelijking: in
2007, het jaar voordat de economische crisis uitbrak,
staken beleggers in totaal € 13,5 miljard in Nederlands
vastgoed.
De groei is wel een stuk minder sterk geworden.
Namen de totale investeringen in vastgoed in 2017 toe
met ruim 40 procent ten opzichte van 2016, was dit
in 2018 4 procent. Het roept de vraag op wanneer de
markt zijn top bereikt.
Er is geen reden tot zorg. Gekeken naar de economie
is de groei aan het afzwakken, maar de vraag naar
Nederlands vastgoed is onverminderd groot. Er is veel
buitenlands kapitaal dat een bestemming zoekt.
Winkels
Nederlandse winkeliers hebben in het derde kwartaal
2018 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde
periode in 2017. Ook het vertrouwen van ondernemers
in de detailhandel is gestegen, maakt het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.
Onder verkopers van levensmiddelen trokken vooral
supermarkten de kar. Zij boekten het derde kwartaal
2018 een 4,7 procent hogere omzet vergeleken
met een jaar eerder. Speciaalzaken als slagerijen,

groentezaken en kaaswinkels leverden juist aan
omzet in.
In de non-foodbranche voerden drogisterijen,
kleidingwinkels en doe-het-zelfzaken hun omzet
op. Meubelzaken hadden voor het eerst in vier
jaar te maken met mindere verkopen en zagen hun
omzet bijna 1 procent dalen. Ook speelgoedwinkels,
schoenenwinkels en elektronicazaken verkochten
minder.
Pure webshops, oftewel winkels die uitsluitend via
internet verkopen, voerden de omzet met 10,5 procent
op. Dat is de laagste groei sinds 2014, maar nog altijd
hoger dan fysieke winkels.
De Sectorbarometer van ABN AMRO voor de
retailsector staat er ultimo 2018 nog wat beter voor
dan een kwartaal eerder, mede door de stijging
van de consumptie. In de sector groeit het vierde
kwartaal 2018 het optimisme over bijvoorbeeld
de investeringen en de concurrentiepositie van
individuele ondernemingen.
Ondernemers zijn conservatief over hun
winstgevendheid. De forse concurrentie in de sector
speelt daarbij mee. Bovendien zit een sterk deel
van de omzetgroei in de onlinesector. Verkopen via
internet dragen niet of minder bij aan de winst.
Eind 2015 viel het doek voor de warenhuizen
van Vroom & Dreesmann, Nederlands grootste
winkelconcern en icoon van de wederopbouw.
Tienduizend mensen verloren hun baan en met name
de winkelgebieden van kleine en middelgrote steden
werden zwaar getroffen. Drie jaar later zijn de littekens
nog zichtbaar en voelbaar, maar het faillissement van
V&D schudde Nederlandse retailers, gemeenten en
ontwikkelaars wakker. Panden worden nu zo ingericht
dat ze geschikt zijn voor een multifunctionele invulling
in plaats van grote mono-invulling.
De digitalisering van de samenleving transformeert
de detailhandel ingrijpend. In 2018 is de terugval
van de winkelmarkt, gemeten naar de opvulling
van leegstand, echt doorgezet. Half december had
PropertyNL/Ventu Research 564.000 m2 aan invulling
van leegstaande winkelruimte geregistreerd, wat
betekent dat het niveau van 2017 (813.000 m2) bij
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Voor 2019 en later heeft Woon-Winkel Fonds een
aantal verbouwingen gepland:
• Andel, verbouwing Spar supermarkt en bouw van
woningen;
• Beilen, afronding van de realisatie van meerdere
units;
• Hilversum, verbouwing winkel naar Spar Citystore;
• Griendtsveenweg te Hoogeveen, revitalisering
Praxis;
• Klazienaveen, verbouwing en vergroting van de
winkel;
• Son & Breugel, aanpassing van gevel en zuil;

lange na niet in zicht komt. De onstuitbare opkomst
van e-commerce is daar debet aan. Niet toevallig
laat de invulling van grote distributiehallen het
omgekeerde beeld zien. Half december stond de teller
voor grote hallen van 5.000 m2 en groter, essentieel
voor distributie van via internet bestelde goederen, op
bijna 1,9 mln m2, het hoogste niveau in 10 jaar.
Door de malaise in de winkelstraten kunnen
verhuurders steeds minder huur vragen. De
winkelhuren zijn inmiddels teruggevallen naar het
niveau van 2007.
De explosieve groei van internetwinkelen is maar één
van hun problemen. Hun winstmarge staat ook sterk
onder druk door stijgende kosten voor personeel en
productie.

Concentraties portefeuille
In onderstaande diagram zijn de concentraties per
soort object op basis van de totale theoretische
huuropbrengsten weergegeven. De meeste huur komt
voort uit de Perifere Detailhandel Vestiging (PDV), met
een prominente rol voor Son en Breugel. Er bestaat
een concernrisico bij de Sparwinkels, gelet op het
zelfstandige karakter van de franchisenemers is dit
risico echter acceptabel te noemen.

Amsterdam is de enige stad in Nederland waar
de gemiddelde huurprijs blijft stijgen, dankzij het
alsmaar toenemende aantal bezoekers. De huren
gingen er ruim 2% omhoog.
Buiten de vijf grootste steden lopen de winkelhuren
al sinds 2012 terug. JLL onderzocht een kleine
tweehonderd winkelgebieden. In ongeveer de helft
daarvan bleef de huur het afgelopen jaar stabiel,
terwijl op 42% van de locaties de gemiddelde huur
daalde.
Winkels van Woon-Winkel Fonds
De Beheerder van Woon-Winkel Fonds heeft de
leegstand in de winkelportefeuille het afgelopen jaar
zien dalen. Eind 2017 was de leegstand van de winkels
5,2% en eind 2018 is de leegstand gedaald naar 4,2%.

Woningen
20%
PDV
39%
Winkels
14%

De Beheerder heeft voortdurend aandacht voor het in
stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de
winkelportefeuille. Investeringen dragen bij om de
leegstand terug te brengen, echter gezien de situatie
waarin Woon-Winkel Fonds zich bevond zijn er in 2017
weinig investeringen geweest. Vanaf 2018 worden er
weer meer investeringen gedaan.

VERSLAG VAN DE BEHEERDER

Combinatie
Winkel(s) en
woningen
20%
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Sparwinkels
8%

Woningen
Starters verliezen het van doorstromers, expats en
particuliere beleggers die zich met een meer gevulde
portemonnee melden bij makelaars. Hierdoor wordt
de kloof op de huizenmarkt vergroot. Iedere mogelijke
oplossing heeft zijn nadelen. Starters subsidiëren
leidt tot hogere prijzen. Versoepeling van de
hypotheekvoorwaarden betekent meer schuld en risico
en weer hogere huizenprijzen.
Expats horen bij een open en vrije economie, net als
particuliere beleggers. Ook moet worden gezegd dat
woningzoekers niet op elk huis, in welke regio dan
ook zitten te wachten. In de krimpgebieden, aan de
rand van Nederland, worden huizen gesloopt. In de
stedelijke gebieden is juist een enorme schaarste, die
prijzen daar nog verder opdrijft.
De vraag naar woningen blijft in 2019 toenemen door
de groei van het aantal huishoudens. Tegelijk schiet
de nieuwbouw tekort. Aan ambitie en kapitaal ligt
het niet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken
wil dat er 75.000 woningen per jaar bij komen. Wat
ontbreekt zijn personeel en toevoer van materiaal in de
bouwsector. Het aantal afgegeven bouwvergunningen
daalt, waardoor de groei van het aantal nieuwe
woningen ook stagneert.

Volgens onderzoek van JLL zijn zowel huur- als
koopwoningen op verreweg de meeste locaties
in Nederland goed te betalen. Maar huizenjagers
in Amsterdam hebben te maken met de slechtst
betaalbare woningmarkt in ons land. Op de meeste
locaties is huren qua betaalbaarheid aantrekkelijker
dan kopen.
Hoewel de media de laatste tijd vaak berichten
plaatsen over onbetaalbare koopwoningen, komt JLL
tot de conclusie dat, wanneer gekeken wordt naar het
gemiddelde huishoudensinkomen op wijkniveau, ruim
70 procent van alle wijken in Nederland nog altijd over
een betaalbare koopwoningmarkt beschikt. Onder
betaalbaar wordt verstaan dat transactieprijzen van
woningen gemiddeld niet hoger zijn dan 4,5 keer het
gemiddelde jaarinkomen in een wijk.
De woningprijzen schieten al enkele jaren in razend
tempo omhoog. In 2013 kostte een woning in
Nederland nog slechts € 213.000, in november 2018
moeten kopers al € 298.000 op tafel leggen.
Dit is een stijging van € 35.000 in vergelijking met
2017 en maar liefst € 85.000 over een periode van
vijf jaar. Het lijkt een kwestie van maanden totdat

Verhuurderheffing voor Woon-Winkel Fonds
In 2018 had Woon-Winkel Fonds 141 (2017: 149), van
de 195 (2017: 200), woningen die aan de criteria voor
verhuurderheffing voldoen. Deze woningen hadden
een totale WOZ waarde van € 16.662.001 (2017:
€ 15.013.000). De verhuurderheffing bedroeg € 63.553
over 2018 (2017: € 78.864).

de magische grens van € 300.000 doorbroken zal
worden.
Al vanaf de eerste maanden van 2018 was duidelijk
dat de verkoopaantallen geen gelijke tred zouden
kunnen houden met het topjaar van 2017 toen 241.860
woningen van eigenaar wisselden. De cijfers van
december zijn nog niet bekend, maar de verwachting
is dat het eindresultaat voor 2018 tussen 222.000 en
223.000 zal uitkomen, hetgeen een daling betekent
van een kleine 20.000 transacties ofwel 8%. De daling
is vooral het gevolg van een tekort aan voldoende
woningaanbod. Van onvoldoende koopgegadigden
is geen sprake, dan zouden de huizenprijzen immers
eerder een dalende lijn hebben laten zien.

De betaalde heffing over de afgelopen jaren ziet er als
volgt uit:

Woningen van Woon-Winkel Fonds
Alle woningen zijn per ultimo 2018 in waarde
gestegen. Voor Woon-Winkel Fonds geldt dat
de huurmarkt verder is versterkt. Dit heeft
geleid tot hogere huurprijzen en een verbeterde
bezettingsgraad. De Beheerder verwacht dat de
mutatiegraad van de woningen de komende jaren
stabiel zal blijven.

Jaar

Tarief

Heffing

2014

0,381%

€ 65.630

2015

0,449%

€ 75.208

2016

0,491%

€ 78.640

2017

0,536%

€ 78.864

2018

0,591%

€ 63.553

De daling in 2018 wordt veroorzaakt door de
verhoging van de vrijstelling van het aantal woningen
van 10 naar 50. Het tarief van de verhuurdersheffing
loopt op tot 0,593% in 2022 en vanaf 2023 is het tarief
0,567%.

Verhuurderheffing
Verhuurders die meer dan 50 sociale huurwoningen
verhuren, betalen een heffing over de waarde van de
huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen
waarvan de huur niet hoger is dan € 710,68 per maand
(prijspeil 2018).
Vanaf 2018 zijn verhuurders die meer dan 50
sociale huurwoningen verhuren ook verplicht
een verhuurdersbijdrage te voldoen aan de
Huurcommissie. Voor 2018 is dit vastgesteld op € 2,36
per woning.
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RISICO’S
De belangrijkste risico’s van het Fonds zijn de volgende:
Marktrisico’s
Deze risico’s bestaan uit waardeschommelingen van onroerend goed ten gevolge van veranderingen op de markt
voor dat onroerend goed, bijvoorbeeld als gevolg van de kredietcrisis. Die risico’s kunnen anders zijn naar gelang
het soort onroerend goed waarin wordt belegd. Met name het commerciële gedeelte van de portefeuille is in de
afgelopen jaren vatbaar geweest voor substantiële afwaarderingen, de woningen in mindere mate. Deze situatie
heeft zich wel verbeterd, maar ultimo 2018 blijft dat risico, vooral voor winkels, aanwezig. Afwaarderingen kunnen
een risico vormen voor de (convenanten bij) financiers.
De Beheerder heeft dit risico door middel van spreiding van het soort onroerend goed (woningen en winkels) en
regionale spreiding ondervangen. Hierdoor zal een afwaardering van één van de twee soorten onroerend goed
minder impact hebben op het resultaat.
Financierings- en renterisico
De beleggingen van het Fonds worden (deels) gefinancierd met vreemd vermogen. Zolang de rentelasten lager
zijn dan de baten van de gefinancierde beleggingen is er sprake van een zogenaamde positieve hefboom die
tot een hoger rendement kan leiden. Hier staat uiteraard tegenover dat indien de financieringsrente stijgt
deze hefboomwerking kan opdrogen en zelfs kan omslaan in een negatieve hefboom. De Beheerder heeft de
mogelijkheid om, uitsluitend in verband met het afdekken van te groot geachte renterisico’s, gebruik te maken
van rente-instrumenten.
Het Fonds heeft eind november 2017 een nieuwe financiering afgesloten met Morgan Stanley met een looptijd van
5 jaar. Daarnaast heeft een aantal Participanten nieuw vermogen gestort voor een totaalbedrag van € 5.700.000.
Samen met een nieuwe achtergestelde lening van € 1.000.000 van Rabobank zijn hiermee de financieringen van
Propertize en FGH afgelost alsmede de rekening courant faciliteit van de Rabobank. Met deze nieuwe financiering
heeft het Fonds zekerheid voor 5 jaar. Het renterisico voor deze financiering is afgewend door middel van een CAP.
Verhuur- en leegstandsrisico
De mogelijkheid bestaat dat huurcontracten niet worden verlengd. In dat geval dient een nieuwe huurder te
worden gezocht en kan leegstand ontstaan. Hier kan enige tijd mee gemoeid zijn. Daarnaast staat niet vast dat
de hoogte van de huur gehandhaafd kan blijven. Aangezien er ook belegd kan worden in onroerend goed dat
voor minder dan 50% verhuurd is blijft het risico aanwezig dat het resterende gedeelte niet volledig verhuurd
wordt. Dat kan consequenties hebben voor de waarde van een object (en dus voor de verkoopopbrengst) en voor
de kasstroom. Dit risico is echter gemitigeerd gelet op de veelheid van huurcontracten in beide sectoren van de
portefeuille. Ook door regionale spreiding heeft de Beheerder het risico beperkt.
Debiteurenrisico
De mogelijkheid bestaat dat huurders niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De Beheerder zal
zich tot het uiterste inspannen om de verschuldigde bedragen alsnog te innen, maar de situatie kan zich voordoen
dat vorderingen oninbaar zijn en (gedeeltelijk) moeten worden afgeboekt. Dit kan een negatieve invloed hebben
op het rendement van het Fonds. Ook hier geldt dat de veelheid van debiteuren het debiteurenrisico aanzienlijk
vermindert. Daarnaast voert de Beheerder een zeer actief inningsbeleid.
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Fondsstructuurrisico
Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de
Juridisch Eigenaar en de Participanten. In de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald dat het Fonds
geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap vormt. Dit heeft volgens de meeste
deskundigen als consequentie dat er geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van de Participanten in een
dergelijk fonds en dat de crediteuren daarvan zich dus slechts kunnen verhalen op het vermogen van dat fonds.
Volgens deze deskundigen kunnen de Participanten van het Woon-Winkel Fonds dus niet meer verliezen dan hun
inleg. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat het Fonds onder geen enkele omstandigheid aangemerkt zal
kunnen worden als een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, omdat hierover
(nog) geen duidelijke rechtspraak bestaat. Mochten zulke omstandigheden zich wel voordoen dan kan dit leiden
tot aanspraken op het niet bij Woon-Winkel Fonds ingelegde gedeelte van het vermogen van de Participanten.
Financiële instellingen zijn steeds minder bereid om fondsen voor gemene rekening te financieren, daardoor kan
de financiering onder druk komen te staan. Hoewel de Fondsstructuur enige zekerheid biedt aan de Participanten,
met name vanwege het gebrek aan verhaalbaarheid, kan deze structuur ook in de ogen van de financiers een
eigen risico vormen.
Risicomanagement
Naast de in het Prospectus opgenomen maatregelen en procedures zijn ook in de AO/IB de nodige procedures
beschreven op het gebied van risicomanagement en compliance. Ook de AFM, als toezichthouder voor de
financiële markt, zorgt direct en indirect voor alertheid bij de Beheerder aangaande risicomanagement. De
Beheerder is voortdurend waakzaam en proactief teneinde verdere verbeteringen in het risicomanagement aan te
brengen. Ieder kwartaal wordt een uitgebreide risico-analyse gemaakt.
Voor de overige risico’s wordt verwezen naar hoofdstuk 1 (Risicofactoren) van het Prospectus 2017, pagina 15 t/m
19.
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Fondsrendement
Woon-Winkel Fonds heeft 2018 afgesloten met een positief direct resultaat van € 1.766.421 tegenover € 1.805.016
in 2017. Er heeft in 2018 een positieve herwaardering onroerend goed van € 6.224.859 plaatsgevonden, tegenover
€ 1.826.325 positief in 2017. Dit resulteert per saldo in een positief fondsrendement van 56,4% (2017: 34,5%). In
de vergadering van Participanten zal de Beheerder desondanks geen uitkering voorstellen conform het uitkeringsbeleid op pagina 40.
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste fondsgegevens over de afgelopen jaren vermeld.
Fondsvermogen en uitkering
Netto vermogenswaarde (bedragen in duizenden euro’s)
Aantal uitstaande Participaties
Netto vermogenswaarde per Participatie in € incl. uitkering
(Voorgestelde) uitkering in €
Netto vermogenswaarde per Participatie in € excl. uitkering

Winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro’s)
Opbrengst uit beleggingen (voor herwaardering en verkoopresultaten)
Verkoopresultaten O.G.

2018

2017

2016

2015

2014

22.158

14.167

13.565

11.878

10.870

233.924

233.924

312.345

312.345

305.946

94,73

60,56

43,43

38,03

35,53

0,--

0,--

0,--

0,--

0,--

94,73

60,56

43,43

38,03

35,53

2018

2017

2016

2015

2014

5.094

5.052

5.167

5.026

5.013

-

268

151

47

162

51

4

14

14

353

-

-

-

5

-

Kosten van beheer en bewaring

- 898

- 862

- 867

- 863

- 903

Overige bedrijfslasten

- 244

- 653

- 220

- 241

- 247

Operationeel resultaat

4.003

3.809

4.245

3.988

4.378

Herwaarderingen O.G.

6.225

1.826

- 501

- 947

- 3.264

2.237
7.991

2.004
3.631

2.057
1.687

2.261
780

2.662
- 1.548

56,4%

34,5%

14,2%

7,2%

- 12,5%

Overige baten
Op- en afslagen

Af
Financieringslasten
Totaal beleggingsresultaat
Totaal fondsrendement

Beleggingsportefeuille
Het belegd vermogen 2018 is inclusief investeringen,
verkopen en herwaardering gestegen van € 70,3
miljoen naar € 76,8 miljoen. In 2017 was er vanwege
de herfinanciering onvoldoende financiële ruimte
om het beleid tot “upgraden” van de portefeuille,
zoals dat voorgaande jaren het geval was, door te
zetten. In 2018 is dit weer opgepakt en zijn er diverse
investeringen gedaan. Voor 2019 staat er ook een
aantal investeringen in de planning. De beheersing
van de exploitatiekosten en verbetering van het
directe rendement stonden in 2018 ook weer centraal
en zullen dit de komende jaren ook staan.

Het totale fondsresultaat is uitgekomen op € 7.991.280
wat resulteert in een rendement van 56,4% positief.
Verkopen hebben zich in 2018 niet voorgedaan. De
herwaardering van de portefeuille wordt jaarlijks
uitgevoerd door gerenommeerde taxateurs en
bedraagt per saldo € 6.224.859 positief, wat neerkomt
op 8,1% van het belegd vermogen.
Meer informatie over de beleggingsportefeuille is te
vinden in bijlage 2 op pagina 56.

Beleggingen Woon-Winkel Fonds (in percentages)
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Portefeuille
Jaarlijks wordt de portefeuille aan het eind van
het jaar getaxeerd, wat inzicht geeft in zowel de
beleggingswaarde als huurwaarde van de portefeuille.
Uit de laatste taxaties blijkt dat de huuropbrengsten
van het commerciële onroerend goed 102% (2017:
101%) bedragen van de huurwaarde. De contracten
van het commercieel onroerend goed hebben per 31
december 2018 nog een gemiddelde looptijd van 2,8
jaar ten opzichte van 3,2 jaar eind 2017.
Aankopen
In 2018 hebben er geen aankopen plaatsgevonden.
Verkopen
In 2018 hebben er geen verkopen plaatsgevonden.
Verbouwingen
In Etter-Leur zijn de kozijnen van alle woningen
vervangen door kunststof kozijnen en in Venlo zijn van
twee appartementen drie appartementen gemaakt.
In Hoogeveen (Wielewaal) is een winkel gesplitst en in
Beilen zijn kosten gemaakt om een unit te realiseren
voor een nieuwe huurder. In 2019 zal in Beilen nog
een verbouwing plaatsvinden in verband met een
nieuwe huurovereenkomst die is afgesloten met een
sportschool.

Nieuwe contracten
Bij het afsluiten van nieuwe contracten staat het
belang van langjarige huurcontracten voorop bij de
Beheerder. De Beheerder wordt echter steeds vaker
geconfronteerd met huurders die flexibiliteit willen en
moeite hebben zich voor een lange tijd te binden.
De Beheerder heeft het afgelopen jaar een aantal
nieuwe contracten afgesloten. In Son & Breugel is een
leeggekomen winkel opnieuw verhuurd per 1 maart
met een looptijd van 5 jaar. In Nieuwleusen en Hoeven
zijn per 1 september nieuwe huurovereenkomsten
gesloten voor leegstaande units. In Nieuw Weerdinge
is de voormalige Spar per 1 oktober verhuurd aan
een tweedehandswinkel voor een periode van 2 jaar.
Daarnaast is per 1 oktober een deel van het pand in
Beilen verhuurd aan een auto-onderdelenbedrijf voor
een periode van 5 jaar.
Verder zijn er drie huurovereenkomsten afgesloten
met ingangsdatum in 2019. De eerste is met Spar
City Store voor de winkel in Hilversum. Deze is per
31 december leeggekomen en zal na een verbouwing
verhuurd worden. In Klazienaveen gaat een zittende
huurder de laatste leegstaande unit er bij huren. In
Beilen is een huurovereenkomst gesloten met een
sportschool die een groot deel van de leegstaande
ruimte gaat huren. Ook hiervoor zal eerst een
verbouwing moeten plaatsvinden.

Leegstand
Het leegstandspercentage over geheel 2018 bedroeg
4,2% (2017: 5,1%). Per jaarultimo bedroeg de
leegstand 4,5% (2017: 4,8%).
Debiteurenbeheer
Het strengere debiteurenbeleid en de betere
economische omstandigheden hebben het afgelopen
jaar effect gehad op de huurachterstand. De
debiteurenstand daalde van € 37.890 per 31 december
2017 naar € 19.905 per 31 december 2018, dit is
exclusief de voorziening voor dubieuze debiteuren.
Deze voorziening is gedaald tot € 2.201 per ultimo
2018 (2017 € 23.788).
Fondsvermogen en groei
In 2018 heeft er geen Emissie plaatsgevonden
waardoor het aantal Participaties gelijk gebleven is
ten opzichte van 2017. Door het positieve resultaat van
€ 8,0 miljoen is het totale fondsvermogen gestegen
van € 14,2 miljoen naar € 22,2 miljoen.
In augustus 2018 zijn de eerste Obligatiehouders
conform afspraak afgelost. De Obligatiehouders A
en B ontvangen op jaarbasis 4% rente en hebben
recht op 10% van het netto verkoopresultaat
(gerealiseerde waardeveranderingen) indien de
cumulatieve herwaarderingen (ongerealiseerde
waardeveranderingen) positief zijn. Dit recht (en de
bepaling van de herwaarderingen) is per ultimo 2017
ingegaan.
Financiering en continuïteit
De Beheerder heeft in 2017 voor Woon-Winkel Fonds
een financiering van € 48,2 miljoen afgesloten met
Morgan Stanley. De looptijd van de financiering
bedraagt 5 jaar. Daarnaast is er bij de Rabobank een
achtergestelde lening van € 1 miljoen afgesloten.

periode van 5 jaar rust bij het Fonds, waardoor er geen
bijzonderheden te melden zijn voor dit jaar.
Voor een nadere toelichting omtrent de continuïteit
van het Fonds wordt verwezen naar pagina 32 van de
jaarrekening onder het kopje “continuïteit”.
Financieringslasten
Hypothecaire lening
De hypothecaire lening bedraagt per jaarultimo
€ 46.738.037. Er dient 2% per jaar afgelost te
worden, indien de LTV onder de 50% komt wordt de
aflossing 1% per jaar. De te betalen rente is op basis
van 3-maands Euribor, waarbij er geen rekening
wordt gehouden met negatieve rente, verhoogd met
een opslag van 3,90%. De lening had bij aanvang
een contractduur van 5 jaar, per jaarultimo is de
resterende looptijd nog 3,9 jaar.
Achtergestelde lening
De achtergestelde lening bij de Rabobank bedraagt
per jaarultimo € 700.000. Deze lening dient voor 30
september 2020 afgelost te worden. De te betalen
rente is op basis van 3-maands Euribor, verhoogd met
een opslag van 4%.
Rentedekkingsinstrumenten
Conform de financieringsovereenkomst met Morgan
Stanley moest het Fonds de variabele rente afdekken.
De Beheerder heeft gekozen dit te doen door middel
van een CAP. Een CAP is te vergelijken met een
verzekeringspremie. De Beheerder heeft in januari
2018 een CAP afgesloten met een looptijd van 5 jaar
tegen een strike van 1%. De kosten voor de CAP zijn
reeds verantwoord in de jaarrekening 2017 onder
herfinancieringskosten.

De verhouding tussen het eigen vermogen en de
leningen, zowel hypothecair als achtergesteld (bancair
en obligaties), bedraagt per ultimo 2018 30%/70%.
Door de nieuwe financiering in 2017 was er voor een
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Risk management en compliance
De Beheerder maakt gebruik van financiële
instrumenten. De hiermee samenhangende risico’s
zijn nader omschreven in de fondsvoorwaarden.
Er wordt belegd conform het beleggingsbeleid en de
uitgangspunten van het Prospectus.
Risicobeheer is een integraal onderdeel van het
beleggingsproces. De directie van de Beheerder
heeft in de verslagperiode gesproken over zaken met
betrekking tot risicobeheer en compliance, wat ook
onderdeel van bespreking is in het verslagjaar in de
vergaderingen met de Raad van Toezicht evenals in de
vergaderingen met de Bewaarder.
In het verslagjaar is er tevens in de vergaderingen met
de Raad van Toezicht en in de vergaderingen met de
Bewaarder uitvoerig van gedachten gewisseld over de
gevolgen van de economische ontwikkelingen, over
het beleggingsbeleid en de daarmee gepaard gaande
risico’s, de behaalde resultaten, de ontwikkeling van
het belegde vermogen en de financieringen.
De directie van de Beheerder is van mening dat met
het hiervoor geschetste raamwerk op adequate en
efficiënte wijze invulling wordt gegeven aan de eis van
onafhankelijk toezicht op de gang van zaken bij de
beleggingsinstelling.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum zijn er geen bijzondere
gebeurtenissen geweest die vermeld dienen te worden
in het jaarverslag.
Gebruikte bronnen
Gebruikte bronnen in het verslag van de Beheerder
zijn: PropertyNL, Vastgoedmarkt, Locus, FD, ABN
Research, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland
en eigen onderzoek.
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Beleggingsbeleid
Het beleid van de afgelopen jaren, waarbij verhoging van het directe resultaat en “upgraden” van
de kwaliteit van de portefeuille als doelstelling werd gezien, heeft tot een stabiel operationeel
resultaat geleid. Nadat in 2017 de herwaardering weer positief was (€ 1,8 miljoen) heeft deze lijn
zich in 2018 doorgezet, wat resulteerde in een positieve herwaardering van € 6,2 miljoen. Voor
het komende jaar zal de Beheerder het beleid dan ook onverminderd voortzetten.
Doelstellingen voor 2019
De belangrijkste doelstelling voor 2019 is de casco winkelunits van Woon-Winkel Fonds zodanig
te “upgraden” en aan te passen, dat de winkelunits te allen tijde aan de veranderende eisen van
de markt, zowel van de financiers als van de huurders, (blijven) voldoen.
De speerpunten blijven ook in 2019 het optimaliseren van de huurinkomsten, beheersing van de
kosten en het verder terugbrengen van de leegstand.
De strategische doelstelling voor de komende 5 jaar is, naast de bovengenoemde speerpunten,
de portefeuille op het niveau te houden waarop het nu is en eventueel te verbeteren, waardoor
een herfinanciering eind 2022 hoogstwaarschijnlijk makkelijker wordt.
AO/IB Verklaring
Beethoven Beheer B.V. beschikt als Beheerder in de zin van de Wft over een beschrijving van de
Administratieve Organisatie en een systeem van Interne Beheersing (AO/IB) – als bedoeld in
artikel 115y lid 5 van het Bgfo – die voldoet aan de vereisten van de Wft. De AO/IB functioneert
effectief en overeenkomstig deze beschrijving. Op grond hiervan verklaart de Beheerder voor
Woon-Winkel Fonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering die voldoet aan
artikel 115y lid 5 van het Bgfo.
Harderwijk, 25 januari 2019
De Beheerder
Beethoven Beheer B.V.
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JAARREKENING 2018

BALANS

(voor winstbestemming, bedragen zijn in duizenden euro’s)

Activa

31-12-2018

31-12-2017

27.545

21.525

48.536

47.986

684

634

24

119

76.789

70.264

23

310

1.653

2.369

78.465

72.943

Kapitaal

6.257

7.720

Herwaarderingsreserve

7.910

2.816

Beleggingen (1)
Woningen
Winkels
Overige
Vooruitbetaalde termijnen onroerend goed

Vorderingen (2)
Vorderingen en overlopende activa

Overige activa (3)
Liquide middelen

Passiva
Fondsvermogen (4)

Resultaat lopend boekjaar

7.991

3.631

22.158

14.167

45.774

46.734

300

700

Langlopende schulden (5)
Hypothecaire lening
Achtergestelde lening
Obligaties A > 1 jaar

182

379

Obligaties B > 6 jaar

7.223

7.223

53.479

55.036

Hypothecaire lening

965

1.493

Achtergestelde lening

400

300

Obligaties A < 1 jaar

196

122

1.267

1.825

78.465

72.943

Kortlopende schulden (6)

Schulden en overlopende passiva
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WINST- EN VERLIESREKENING

(bedragen zijn in duizenden euro’s)

Opbrengsten uit beleggingen (7)
Huuropbrengsten
Exploitatiekosten
Netto opbrengst onroerend goed
Gerealiseerde waardeverandering beleggingen (verkoop)
Niet gerealiseerde waardeverandering beleggingen (herwaardering)
Overige baten en lasten
Som der bedrijfsopbrengsten

2018

2017

5.967

5.824

- 873

- 772

5.094

5.052

-

268

6.225

1.826

51

4

11.370

7.150

870

834

Kosten (8)
Kosten van beheer van beleggingen
Kosten bewaring
Financieringslasten
Overige bedrijfslasten

28

28

2.237

2.004

244

653

Som der bedrijfslasten

3.379

3.519

Resultaat

7.991

3.631

KASSTROOMOVERZICHT

(bedragen zijn in duizenden euro’s)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

2018

2017

Direct beleggingsresultaat (resultaat + verkopen OG)

1.766

1.805

Aankopen van beleggingen/investeringen

- 300

- 207

-

668

Verkopen van beleggingen
Mutatie vorderingen
Mutatie overige passiva

287

- 157

- 558

676

1.195

2.785

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen bij uitgifte nieuwe Participaties

-

5.700

Betaald bij inkoop Participaties

-

- 1.005

- 965

- 51.894

-

48.227

- 300

-

-

1.000

- 122

-

Aflossing hypotheken
Nieuwe hypotheken
Aflossing achtergestelde lening
Achtergestelde lening
Aflossing Obligaties
Aflossing hypotheken als gevolg van verkopen
Netto kasstroom

Aansluiting met banksaldi

- 524

- 55

- 1.911

1.973

- 716

4.758

2018

Saldo liquide middelen per 1 januari

2.369

Saldo bankkrediet per 1 januari

2017
326

-

- 2.715
2.369

Saldo liquide middelen per 31 december

1.653

Saldo bankkrediet per 31 december

JAARREKENING 2018

2.369

-

Kasstroom

29

- 2.389
-

1.653

2.369

- 716

4.758
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Woon-Winkel Fonds is een beleggingsfonds naar Nederlands recht, opgericht op 31 maart 1995. Het Fonds
is een fonds voor gemene rekening en is fiscaal transparant. Aangezien het Fonds voor toepassing van de
vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting transparant is, zijn de Participanten en niet het Fonds
belastingplichtig. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften uit BW 2 Titel 9, de Richtlijn 615
Beleggingsinstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Verbonden partijen
De Bewaarder van het Fonds (Darwin Depositary
Services B.V.), de Juridisch Eigenaar (WoonWinkel Fonds Bewaarbedrijf B.V.) en de Beheerder
(Beethoven Beheer B.V.) zijn verbonden partijen. De
aandelen van Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf B.V.
worden gehouden door de Stichting Woon-Winkel
Fonds Bewaarbedrijf. De aandelen van de Beheerder
worden gehouden door de Stichting Vergelegen.

een nieuwe achtergestelde lening afgesloten met de
Rabobank voor een bedrag van € 1.000.000.
Met deze herfinanciering heeft de Beheerder het
continuïteitsrisico tot en met eind 2022 afgewend.
Na deze datum zal er een continuïteitsrisico
kunnen ontstaan indien de Beheerder geen nieuwe
financiering weet af te sluiten.
Door de gemaakte afspraken in de Facility Agreement
met Morgan Stanley bestaat er een kans dat de
financier een Cash Sweep toepast of dat het Fonds in
een Event of Default terecht komt. Bij een Cash Sweep
worden alle geldmiddelen die overblijven nadat de
reguliere exploitatiekosten zijn betaald, voor de
vermindering van de schuldenlast aangewend en
niet voor andere doeleinden. Na een Event of Default,
het in verzuim zijn van één van de diverse gemaakte
afspraken, kan de Agent in samenspraak met de
financier de overeenkomst opzeggen en verzoeken
de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen. Met
behulp van huuroptimalisatie en kostenminimalisatie
zullen de afspraken ten aanzien van projected Debt
Yield gerealiseerd kunnen worden. De leverage
afspraken zullen bewaakt worden door continuïteit
van het beleid (optimalisering van de portefeuille)
waardoor de waarde op peil blijft. Gezien de recente
ontwikkelingen binnen de portefeuille van WoonWinkel Fonds verwacht de Beheerder dat de komende
jaren aan de afspraken inzake leverage wordt
voldaan.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de
jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling
van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het jaarverslag, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Continuïteit
De Beheerder heeft, bij het opstellen van de
jaarrekening, de gehanteerde grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van het Fonds.

Gelet op het voorgaande is de Beheerder van mening
dat de jaarrekening van het Fonds kan worden
opgesteld op basis van continuïteit.

De Beheerder heeft in 2017 de bankleningen van het
Fonds opnieuw gefinancierd bij Morgan Stanley. Er
is een hypothecaire financiering afgesloten voor een
bedrag van € 48.226.500 met een looptijd van 5 jaar
ingaande op 29 november 2017. Als onderdeel van
de herfinanciering hebben 8 Participanten samen
€ 5.700.000 nieuw eigen vermogen gestort en is er

Schattingsprocessen
Bij de opmaak en vaststelling van deze
jaarrekening wordt noodzakelijkerwijs een aantal
schattingsprocessen gehanteerd. Deze processen
hebben met name betrekking op de waardering
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van de beleggingen. De waardering van de
beleggingen is afhankelijk van een aantal belangrijke
veronderstellingen zoals de kwaliteit van het
vastgoed en de economische, monetaire en politieke
ontwikkelingen.

De eerste waardering van overige activa geschiedt
tegen reële waarde. Na de eerste verwerking
worden de overige activa gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk
wordt op huurvorderingen een voorziening voor
oninbaarheid in mindering gebracht.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

De eerste waardering van schulden geschiedt tegen
reële waarde, inclusief de direct toerekenbare
transactiekosten. Na de eerste verwerking worden
de schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Grondslagen voor de waardering en
resultaatbepaling
Woningen, winkels en overig onroerend goed
worden bij aankoop in het eerste jaar gewaardeerd
op kostprijs (inclusief transactiekosten, waaronder
overdrachtsbelasting), tenzij de Beheerder besluit tot
tussentijdse taxatie. Onroerend goed, dat langer dan
een jaar in bezit is, wordt getaxeerd en gewaardeerd
tegen reële waarde op basis van waardebepalingen
door gerenommeerde taxateurs. Al het onroerend
goed van Woon-Winkel Fonds is in december 2018
getaxeerd tegen reële waarde. Onder reële waarde
wordt verstaan de waarde van het onroerend goed bij
onderhandse verkoop in verhuurde staat, condities
“kosten koper”.
Bij de bepaling van de waarde wordt onder meer
rekening gehouden met verschillen tussen markthuur
en contractuele huur, exploitatiekosten, leegstand,
de staat van onderhoud en de toekomstige
ontwikkelingen.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking hebben. De
kosten voor het beheer van het Fonds, voor het
externe beheer van het vastgoed, de bewaring van de
activa en de accountants worden in het jaar waarop
zij betrekking hebben ten laste van het resultaat
geboekt.
Het Fonds paste kostprijs hedge accounting toe.
Het effectieve deel van rente instrumenten, die zijn
toegewezen voor kostprijshedge-accounting, werd
tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve
deel werd tegen reële waarde gewaardeerd. De
waardeveranderingen van de reële waarde van
het ineffectieve deel werden direct in de winst- en
verliesrekening verwerkt. De derivaten zijn per 1
maart 2018 geëxpireerd.
Grondslagen voor het opstellen van het
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens
de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en
opgenomen bankkrediet.

Waardeverschillen ten opzichte van de vorige
waardering of kostprijs worden verwerkt in
de resultatenrekening. Niet gerealiseerde
positieve verschillen per object tussen de reële
waarde en de kostprijs worden opgenomen in
de herwaarderingsreserve. Toevoegingen en
onttrekkingen van de herwaarderingsreserve vinden
plaats ten laste van de overige reserves. Resultaten
die behaald worden met de verkoop van onroerend
goed worden verwerkt in de resultatenrekening.
Nieuw verworven onroerend goed dat voor minder
dan 50% verhuurd is, zal worden gewaardeerd tegen
kostprijs plus investeringen met daarin begrepen
bouwrente (dit heeft zich in 2018 niet voorgedaan).
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TOELICHTING OP DE BALANS
1. Beleggingen
Verloop van de beleggingen
Stand per 1 januari 2018
Aankopen / Investeringen
Verkopen
Herwaardering (op basis van taxaties)
Stand per 31 december 2018

Woningen

Winkels

Overig Vooruitbetaalde
termijnen o.g.

Totaal

21.525

47.986

634

119

70.264

361

34

-

- 95

300

-

-

-

-

-

5.659

516

50

-

6.225

27.545

48.536

684

24

76.789

Bedragen zijn in duizenden euro’s

De boekwaarde per ultimo boekjaar bedraagt € 76,8 miljoen op basis van de reële waarde. De reële waarde
van de beleggingen wordt jaarlijks vastgesteld door middel van een taxatie, uitgevoerd door gerenommeerde
taxateurs en is opgesteld per 31 december 2018. De taxateurs hebben bij de bepaling van de marktwaardes
gebruik gemaakt van de huurwaardekapitalisatie methode.
Onder overig vastgoed worden de garages en parkeerplaatsen gerubriceerd.
De herwaardering van € 6.224.859 positief is op te splitsen in € 6.919.368 positief en € 694.509 negatief. Het
grootste deel (82%) van de positieve herwaardering komt voor rekening van de woningen. Daarnaast steeg de
waarde van het complex in Son & Breugel, Hilversum en Utrecht alsmede de twee panden in Amsterdam. Het
grootste deel van de negatieve herwaardering komt voor rekening van de winkels in Beilen, Dordrecht, Emmeloord
en Goor.
De beleggingen zijn voor het grootste gedeelte (99%) zowel juridisch als economisch eigendom van het Fonds.
Het overige gedeelte (1%) betreft een winkel in Tiel die alleen economisch eigendom is van Woon-Winkel Fonds.
De vastgoedportefeuille dient tot zekerheid van de lening die Woon-Winkel Fonds aan de financier verschuldigd is.
Voor een specificatie van het onroerend goed wordt verwezen naar de gegevens die in bijlage 1, behorende bij dit
verslag, zijn vermeld.
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De belangrijkste uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de waardering van de beleggingen zijn:

•
•
•
•
•

Het bruto aanvangsrendement is de procentuele verhouding tussen de huurwaarden op jaarbasis per 31
december 2018 en de waarde van de beleggingen vrij op naam.
Het commercieel onroerend goed is effectief gewaardeerd op een bruto aanvangsrendement tussen de 7%
en 8%. (2017: tussen de 8% en 9%) en de woningen op een bruto aanvangsrendement tussen de 6% en 7%
(2017: tussen de 7% en 8%).
Op de waardering van het commercieel onroerend goed is gemiddeld een percentage tussen de 5% en
6% (2017: tussen de 5% en 6%) in mindering gebracht voor transactiekosten. Voor de woningen was dit
percentage tussen de 0% en 1% (2017: tussen de 0% en 1%).
De gemiddelde markthuur per m² voor het commercieel onroerend goed bedraagt € 132 (2017: € 130), voor de
woningen bedraagt deze € 121 (2017: € 123).
Bij leegstand is voor het commercieel onroerend goed rekening gehouden met een periode voor leegstand en
huurvrije periode variërend tussen 6 en 12 maanden. Voor woningen is rekening gehouden met een periode
tussen 0 en 1 maand.

2. Vorderingen
De vorderingen betreffen de debiteurenpositie alsmede de vooruitbetaalde kosten inzake de exploitatie van het
onroerend goed. De nog te ontvangen bedragen in 2017 hadden betrekking op de verkopen eind 2017.

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

31-12-2018

31-12-2017

18

14

-

302

5

-6

23

310

31-12-2018

31-12-2017

Bedragen zijn in duizenden euro’s

3. Overige activa
De liquide middelen betreffen direct opeisbare bank tegoeden.

Liquide middelen
Liquide middelen
Bedragen zijn in duizenden euro’s
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1.653

2.369

1.653

2.369

4. Fondsvermogen (bedragen zijn in duizenden euro’s)
De ontwikkeling van het fondsvermogen kan als volgt worden weergegeven:

Ontwikkeling fondsvermogen
Stand per 1 januari 2018

HerwaarderingsResultaat
reserve
lopend boekjaar

Kapitaal

Totaal

7.720

2.816

3.631

14.167

-

-

-

-

Uitgegeven Participaties

-

-

-

-

Ingekochte Participaties

-

-

-

-

Geconverteerde Participaties naar Obligaties

-

-

-

-

3.631

-

- 3.631

-

- 5.094

5.094

-

-

Direct beleggingsresultaat

-

-

1.766

1.766

Herwaarderingsresultaat

-

-

6.225

6.225

6.257

7.910

7.991

22.158

Uitkering
Mutaties kapitaal

Toevoeging/ontrekking resultaat vorig
boekjaar aan overige reserves
Mutaties herwaarderingsreserve
Resultaat lopend boekjaar

Stand per 31 december 2018

De mutatie in het kapitaal en het aantal Participaties gedurende het boekjaar is als volgt:
Kapitaal (in duizenden euro’s)

2018

2017

7.720

10.099

Uitgegeven Participaties

-

5.700

Uitgegeven Participaties via herbelegging

-

-

Ingekochte Participaties

-

- 1.005

Geconverteerde Participaties naar Obligaties

-

- 7.724

Stand per 1 januari

Uitkering
Toevoeging overige reserves
Toevoeging herwaarderingsreserve
Stand per 31 december

Aantal Participaties (werkelijke aantallen)
Stand per 1 januari

-

-

3.631

1.687

- 5.094

- 1.037

6.257

7.720

2018

2017

233.924

312.345

Uitgegeven Participaties

-

131.250

Uitgegeven Participaties via herbelegging

-

-

Geconverteerde Participaties naar Obligaties

-

- 180.732

Ingekochte Participaties
Stand per 31 december
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-

- 28.939

233.924

233.924

Overzicht totaal vreemd vermogen
2018

2017

965

1.493

Hypothecaire leningen met een looptijd < 1 jaar
Hypothecaire leningen met een looptijd > 1 jaar

45.774

46.734

Totaal hypothecaire schulden

46.739

48.227

Achtergestelde lening < 1 jaar

400

300

Achtergestelde lening > 1 jaar

300

700

Totaal achtergestelde lening

700

1.000

Obligaties met een looptijd < 1 jaar

196

122

Obligaties met een looptijd > 1 en 5 jaar

182

379

Obligaties met een looptijd > 5 jaar

7.223

7.223

Totaal Obligaties

7.601

7.724

46.256

47.813

7.223

7.223

47.439

49.227

7.601

7.724

4,06%

3,52%

Vervallen tussen 1 en 5 jaar
Vervallen > 5 jaar
Leningen tegen een variabel rentepercentage
Leningen tegen een vast rentepercentage
Gemiddelde betaalde rente (inclusief Swaps)
Bedragen zijn in duizenden euro’s

Onroerend goed beleggingen met een gezamenlijke boekwaarde van € 76,8 miljoen dienen tot zekerheid van de
hypothecaire leningen aan de financier.
5. Langlopende schulden
Oorspronkelijke
hoofdsom

Overzicht leningen

Verval
datum

Saldo per
31-12-2018

Aflossing
in 2018

Hypothecaire lening

€

48.226.500

29-11-2022

€

45.773.507

€

1.488.463

Achtergestelde banklening

€

1.000.000

30-09-2020

€

300.000

€

300.000

TOTAAL

€

49.226.500

€

46.073.507

€

1.788.463

De aflossing op de hypothecaire lening in 2018 is voor € 964.530 reguliere aflossing en € 523.933 aflossing als
gevolg van de verkopen na herfinanciering in 2017.
De aflossing van de achtergestelde banklening is voor het volledige bedrag reguliere aflossing.
Oorspronkelijke
hoofdsom

Overzicht obligaties
Obligaties A - 3 jaar

€

Obligaties A - 4 jaar
Obligaties B - 6 jaar >
TOTAAL
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Verval
datum

70.835

15-08-2020

€

111.307

15-08-2021

€

7.223.147

€

7.405.289

6. Kortlopende Schulden
Oorspronkelijke
hoofdsom

Overzicht leningen
Hypothecaire lening

€

Achtergestelde banklening
TOTAAL

Verval
datum

Aflossing in
2019

48.226.500

29-11-2022

€

964.530

€

1.000.000

30-09-2020

€

400.00

€

49.226.500

€

1.364.530

Bovenstaande tabel heeft betrekking op de aflossingen in 2019 op de langlopende leningen. De aflossingen op de
leningen zijn regulier. Met deze aflossingen wordt 2,77 procent van de oorspronkelijke hoofdsom afgelost.
Oorspronkelijke
hoofdsom

Overzicht Obligaties
Obligaties A - 2 jaar

€

196.316

TOTAAL

€

196.316

Verval
datum
15-08-2019

Schulden en overlopende passiva
31-12-2018

31-12-2017

87

119

Nog te betalen kosten

397

1.147

Vooruitontvangen huren

328

149

Crediteuren

Omzetbelasting
Waarborgsommen
Servicekosten

50

49

380

347

25

14

1.267

1.825

Bedragen zijn in duizenden euro’s

In de post ‘nog te betalen kosten’ is onder andere de nog te betalen hypotheekrente over de periode 16 november
tot en met 31 december 2018 en de nog te betalen rente aan de obligatiehouders over het vierde kwartaal 2018
opgenomen.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen/rechten
Voor verplichtingen uit hoofde van de leningsovereenkomsten wordt verwezen naar de tekst bij punt 5,
langlopende schulden. Omdat de vastgoedportefeuille als zekerheid is afgegeven is met de financier
overeengekomen dat Woon-Winkel Fonds in 2019 het juridisch eigendom van Tiel voor 100% overneemt.
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AIFMD-VERGUNNING
Op 22 juli 2014 is door de AFM aan de Beheerder een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:67 van de Wft.
Het Fonds valt onder de werking van deze vergunning. Deze vergunning (vergunningnummer 15000213) ligt ter
inzage bij de Beheerder, staat op de Website van de Beheerder en zal op verzoek (in kopie) worden verstrekt.
Tevens is de vergunning te zien op de website van de AFM.
BEWAARDER
Sinds 20 juli 2016 treedt Darwin Depositary Services B.V. op als Bewaarder van Woon-Winkel Fonds. Op 20
maart 2015 heeft de AFM toestemming verleend aan Darwin Depositary Services B.V. om als AIFMD Bewaarder
op te treden voor beleggingsfondsen die beleggen in vastgoed. Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf B.V. blijft ten
behoeve van de Participanten Juridisch Eigenaar van de activa van het Fonds.
BEPALING INZAKE UITKERINGEN
Onder artikel 14 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is het volgende bepaald:
1.

Het (positieve) resultaat over enig boekjaar zal op een door de Beheerder vast te stellen tijdstip en wijze

worden uitgekeerd aan de Participanten.
2. In afwijking van het gestelde in lid 1 is de Beheerder gerechtigd het resultaat over enig boekjaar dat het op
dat moment beschikbare fondsvermogen te boven gaat niet uit te keren. De Beheerder zal bij het besluit tot
het al dan niet overgaan tot een uitkering als bedoeld in dit artikel de solvabiliteit en liquiditeit van het Fonds
in acht nemen.
3. De Juridisch Eigenaar zal de door de Beheerder als zodanig vastgestelde uitkeringen doen toekomen aan de
Participanten.
4. De betaalbaarstelling van uitkeringen aan Participanten, de samenstelling daarvan, alsmede de wijze van
betaalbaarstelling moeten worden bekend gemaakt op de website van het Fonds.
VOORSTEL UITKERING
Aan de vergadering van Participanten zal worden voorgesteld af te zien van een uitkering ten laste van het
fondsvermogen. De intentie is om vijf jaar na herfinanciering jaarlijks tot een uitkering over te gaan afhankelijk
van de ontwikkeling van de kasstroom en de investeringsmogelijkheden of zoveel eerder als de Beheerder
daartoe beslist gelet op de ontwikkeling van de kasstroom en andere ontwikkelingen.
BESTUURDERSBELANGEN
De Beheerder van het Fonds en de bestuurders van de Beheerder hebben in het boekjaar 2018 geen belangen
in de vastgoedbeleggingen van het Fonds gehad. Wel heeft een aan een bestuurder gerelateerde onderneming
een belang (Participaties) in het Fonds. Het belang van deze bestuurder is 31,9%. De andere bestuurder heeft
Obligaties in het Fonds. De partner van één van de bestuurders van de Beheerder heeft een belang van 16,7% van
de uitgegeven Participaties.
OVERIGE GEGEVENS
Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar zal een jaarvergadering van Participanten plaatsvinden waarin
het jaarverslag wordt goedgekeurd. Vervolgens zal er een vergadering van Obligatiehouders plaatsvinden.
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RAAD VAN TOEZICHT
De leden van de Raad van Toezicht hebben in de verslagperiode geen belangen gehad in de vastgoedbeleggingen
van het Fonds en hebben geen Participaties in Woon-Winkel Fonds.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum zijn er geen bijzondere gebeurtenissen geweest welke vermeld dienen te worden in het
jaarverslag.

TOELICHTING
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
7. Netto opbrengst onroerend goed (bedragen zijn in duizenden euro’s)

Huuropbrengsten

2018

2017

5.967

5.824

Af: Exploitatiekosten
Onderhoud

175

Property management
Belastingen en verzekeringen

164

28

28

339

222

23

60

Overige exploitatiekosten
Taxatiekosten
Juridische ondersteuning
Bijdrage Vereniging van Eigenaren

11

3

210

217

Niet verrekenbare BTW

18

17

Overige

69

61

873

772
5.094

Netto opbrengst onroerend goed

5.052

Het leegstandspercentage over het jaar 2018 bedroeg 4,2% (2017: 5,1%). Per jaarultimo bedroeg de leegstand
4,5% (2017: 4,8%).
Expiratiedata commercieel onroerend goed per 31 december 2018
€ 1.600.000
€ 1.400.000
€ 1.200.000
€ 1.000.000
€

800.000

€

600.000

€

400.000

€

200.000

€

0
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2023

2024
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8. Kosten van beheer van beleggingen
Dit betreft de vergoeding voor directievoering en administratie ad € 870.414 (2017: € 833.688) alsmede de vergoeding
voor de bewaarneming van de activa van het Fonds ad € 28.000 (2017: € 28.000). Deze vergoeding bedraagt, conform
het Prospectus 2017, voor directievoering en administratie 0,60% (2017: 0,60%) per halfjaar op basis van de totale
activa per 1 januari en 1 juli. Voor de Bewaarder (Darwin) bedraagt de vergoeding € 18.000 per jaar en voor de Juridisch
Eigenaar € 10.000 per jaar.
Uit de vergoeding voor directievoering en administratie die de Beheerder ontvangt wordt het personeel van de
Beheerder betaald (€ 242.928) en ontvangen de twee directieleden een managementvergoeding (€ 352.000). De
Beheerder heeft per ultimo 2018 naast de directie 6 personeelsleden in dienst. De beloningen van directie en personeel
van de Beheerder zijn vast en kennen geen variabele componenten. Naast de directie zijn er geen personeelsleden van
de Beheerder van de beleggingsentiteit wier handelen het risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate
beïnvloedt.
Overige baten en lasten
Deze post bestaat onder andere uit ontvangen aanmanings- /incassokosten, afwikkelingen debiteuren en crediteuren
alsmede ontvangen boetes voor breakopties.
Financieringslasten
Dit betreffen de rentelasten uit hoofde van hypothecaire leningen en achtergestelde leningen alsmede de rentelasten
voor de Obligaties A en B. Ook worden hier de baten en lasten van de Interest Rate Swap verantwoord, die per 1 maart
2018 is vervallen.
Bank

Nominaal bedrag

Rabobank

€

4.000.000

€

4.000.000

Overige bedrijfslasten

Rente

Ingangsdatum

Einddatum

4,375%

1-3-2008

1-3-2018

2018

2017

Marketing-, advertentie- en portikosten

9

20

Drukwerk

1

1

Bankkosten

2

5

Honoraria adviseurs

7

7

Kosten herfinanciering

45

451

Accountantskosten

33

24

Raad van Toezicht

15

14

Algemene kosten

132

131

244

653

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Kostenvergelijking
De overige bedrijfslasten zijn in 2018 t.o.v. 2017 gedaald. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de kosten
herfinanciering in 2017, waarvan in 2018 nog een kleine nasleep is geweest. Voor 2018 bedragen de overige
bedrijfslasten exclusief de kosten inzake de Raad van Toezicht € 244.115 (2017: € 699.458). Dit is 0,3% (2017: 1,0%) van
de waarde van de beleggingen zijnde € 76,8 miljoen (2017: € 70,3 miljoen).
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst.
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Kostenvergelijking (Werkelijk/Prospectus)

Werkelijk

Prospectus

870

870

Vergoeding Bewaarder en Juridisch Eigenaar

28

28

Vergoeding Raad van Toezicht

15

14

5

55

918

967

Vergoeding Beheerder

Marketingkosten
Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting op de posten van het kasstroomoverzicht
De mutatie ‘vorderingen’ laat zich verklaren door de hoge post ‘nog te ontvangen bedragen’ in 2017 (verkoopopbrengst).
De mutatie ‘overige passiva’ is het gevolg van een hoger bedrag vooruitontvangen huren, waarborgsommen en
servicekosten en een lager saldo crediteuren en nog te betalen kosten per jaarultimo ten opzichte van 2017.

Lopende kosten
De ten laste van het Fonds komende kosten bedragen 27,1% (2017: 31,4%) van de gemiddelde vermogenswaarde.
De berekening is als volgt:
Datum

Gemiddelde netto vermogenswaarde

1e kwartaal 2018

€

14.490

2e kwartaal 2018

€

14.928

3e kwartaal 2018

€

15.459

4e kwartaal 2018

€

17.932

Gemiddelde netto vermogenswaarde

€

15.702

Lasten

€

4.252

Lopende kosten

27,0%

Bedragen zijn in duizenden euro’s

De hoogte van de lopende kosten wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de rentelasten. Na
eliminatie van de rentelasten bedragen de lopende kosten 12,8% (2017: 16,7%).
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Fiscale positie
Voor de vennootschapsbelasting wordt het Fonds getypeerd als een fiscaal transparant fonds voor gemene
rekening. Dit houdt in dat, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het Fonds in principe niet
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de Participaties
in het Fonds uitsluitend aan het Fonds overdraagbaar zijn (en/of aan bloed- en aanverwanten in rechte lijn).
Harderwijk, 25 januari 2019
De Beheerder
Beethoven Beheer B.V.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1
Verloopstaat onroerend goed
(in aantallen objecten)

Woningen

Stand per
1-1-2018

Herrubricering
Splitsing/
Samenvoeging

Aankoop

Verkoop

Stand per
31-12-2018

Amsterdam, Ceintuurbaan

2

2

Amsterdam, Frans Halsstraat

3

3

14

14

2

2

Apeldoorn, Nieuwstraat/Mariastraat
Den Haag, Fahrenheitstraat
Diemen, M.L. Kinglaan
Drachten, Raadhuisplein / De Marke
Emmeloord, De Schalm

6

6

55

55

1

1

Ettten-Leur, Huygenslaan/Brederolaan/Vondellaan

16

16

Haarlem, Edward Jennerstraat

23

23

Haarlem, Ierlandstraat

3

3

Hoogland, Zandkamp

1

1

Klazienaveen, Langestraat

2

2

Nieuwleusen, Burg. Backxlaan / Westerveen

8

8

Roosendaal, Brugstraat
Rotterdam, Zwart Janstraat/Jacob Catsstraat
Venlo, Aan Cedron
Voorschoten, Witte de Withstraat

6

6

12

12

2

1

3

10

10

Wassenaar, Seringenlaan

5

5

Wassenaar, Tuinpad

1

1

Zoetermeer, Graaf Janstraat

11

11

Zoetermeer, Willemstraat

12

12

195

Winkels

Stand per
1-1-2018

1

Herrubricering
Splitsing/
Samenvoeging

0

Aankoop

0

Verkoop

196

Stand per
31-12-2018

Aduard, Burg. Seinenstraat

1

1

Andel, Burg. van der Schansstraat

1

1

Amsterdam, Ceintuurbaan

1

1

Amsterdam, Frans Halsstraat

1

1

Apeldoorn, Leienplein/Nieuwstraat

6

6

Beilen, Kanaalweg

2

2

Den Haag, Fahrenheitstraat

1

1

Deventer, Spaarpotstraat

2

2

Dordrecht, Mijlweg

1

1

Emmeloord, Lange Nering

1

1

Goor, De Höfte

2

2

54

>

>

Winkels

Stand per
1-1-2018

Herrubricering
Splitsing/
Samenvoeging

Aankoop

Verkoop

Stand per
31-12-2018

Hallum, Mounebuorren

1

1

Hardenberg, Admiraal Helfrichstraat

2

2

Hierden, Zuiderzeestraatweg

1

1

Hilversum, ‘s-Gravelandseweg

3

3

Hoeven, St. Janstraat / Tuin van Gerlach

9

9

Hoogeveen, Griendtsveenweg

4

4

Hoogeveen, De Wielewaal

13

13

Klazienaveen, Langestraat

4

4

Nieuwleusen, Burg. Backxlaan / Westerveen

6

6

Nieuw Weerdinge, Eerste Kruisdiep WZ

1

1

Rotterdam, Zwart Janstraat

1

1

Sluiskil, Kerkplein

1

1

Son en Breugel, Ekkersrijt

7

7

Stadskanaal, Van Boekerenweg

1

1

Tiel, Waterstraat

1

1

Utrecht, Australiëlaan

3

3

Venlo, Kleine Beekstraat

1

1

Wagenborgen, Kerkstraat

1

1

Wassenaar, Langstraat

1

1

Wemeldinge, Dorpsplein

1

1

Zaamslag, Plein

1

1

82

Overig
(garages/parkeerplaatsen)
Apeldoorn, De Leien

Stand per
1-1-2018

0

Herrubricering
Splitsing/
Samenvoeging

0

Aankoop

0

Verkoop

82

Stand per
31-12-2018

47

47

Diemen, M.L. Kinglaan

3

3

Etten-leur, Huygenslaan/Brederolaan

2

2

Hoogland, Zandkamp

3

3

Wassenaar, Seringenlaan

6

6

Zoetermeer, Graaf Janstraat

2

2

2
65

2
65

Zoetermeer, Willemstraat

Totaal verloopstaat onroerend goed

VERLOOPSTAAT ONROEREND GOED

342

55

1

0

0

343

BIJLAGE 2
Beleggingsportefeuille
De portefeuille van Woon-Winkel Fonds is voor 63% opgebouwd uit winkels. Een belangrijk deel van deze
winkelruimte betreft winkels in de Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV). Hierna komen de winkels
in wijkwinkelcentra en de negen Spar supermarkten volgen op een kleine afstand van de winkels in
wijkwinkelcentra. Het deel van de portefeuille dat uit woningen bestaat bedraagt 36%. Het merendeel van deze
woningen betreft appartementen in diverse complexen, met name in Noord- en Zuid Holland. Het overige deel
(1%) bestaat over het algemeen uit diverse parkeergelegenheden die ondergeschikt zijn aan de complexen
waartoe zij behoren. Kenmerkend voor de spreiding van het onroerend goed in de portefeuille is de verdeling
van winkelruimten over alle twaalf provincies van Nederland. Indien de individuele woningen behorende bij
de bedrijfsruimte buiten beschouwing worden gelaten dan is het woningbezit verdeeld over acht van de twaalf
provincies. Complexen waarvan de woningen separaat verkocht kunnen worden bevinden zich in vijf van de twaalf
provincies. Dergelijke verkopen hebben plaatsgevonden in twaalf van de twintig complexen binnen het Fonds.
Aduard, Burg. Seinenstraat 32
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1978
Verhuurbaar oppervlakte: 415
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp – Gemeente Zuidhorn

Amsterdam, Frans Halsstraat 63
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1900
Verhuurbaar oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen in het stadsdeel de Pijp, nabij Albert Cuypmarkt

Amsterdam, Ceintuurbaan 117
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1900
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen in stadsdeel de Pijp, nabij Albert Cuypmarkt en Ferdinand Bolstraat

Andel, Burg. van der Schansstraat 18
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1985
Verhuurbare oppervlakte: 650
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp, gemeente Woudrichem

Apeldoorn, de Leien / Nieuwstraat
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1975
Verhuurbare oppervlakte: 3201
Locatie: Gelegen aan de rand van het centrum van Apeldoorn
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Beilen, Kanaalweg 1
Soort object: Perifere detailhandelsvestiging (PDV)
Bouwjaar: 1970
Verhuurbare oppervlakte: 2152
Locatie: Aan de rand van het centrum

Den Haag, Fahrenheitstraat 496-498
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1900
Verhuurbare oppervlakte: 297
Locatie: Gelegen in een buurtwinkelcentrum van Den Haag

Diemen, Martin Luther Kinglaan
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1972
Verhuurbaar oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen nabij buurtwinkelcentra en uitvalswegen

Deventer, Spaarpotstraat 12-14
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 2003
Verhuurbaar oppervlakte: 451
Locatie: Gelegen in een buitenwijk van Deventer

Dordrecht, Mijlweg 49
Soort object: Perifere detailhandelsvestiging (PDV)
Bouwjaar: 2003
Verhuurbaar oppervlakte: 4000
Locatie: Gevestigd naast een woonboulevard, tegen de A16 aan.

Drachten, Raadhuisplein / De Marke
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1965
Verhuurbaar oppervlakte: diverse
Locatie: In het centrum van Drachten

Emmeloord, Lange Nering 69 / De Schalm
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1960
Verhuurbaar oppervlakte: 210
Locatie: Gelegen in de hoofdwinkelstraat van Emmeloord

Etten-Leur, Brederolaan/Vondellaan
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1970
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Nette woonwijk uit de jaren zeventig vlakbij het kernwinkelgebied
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Goor, Höfte 15-27
Soort object: Winkels
Bouwjaar: 2003
Verhuurbare oppervlakte: 1087
Locatie: Gelegen in het winkelcentrum De Mulderij

Haarlem, Edward Jennerstraat
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1960
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen in Schalkwijk, een typische na-oorlogse wijk

Haarlem, Ierlandstraat
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1961
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Rustig gelegen in de Europawijk te Haarlem

Hallum, Mounebuoren 4-6-8-10
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1910
Verhuurbare oppervlakte: 600
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp, gemeente Ferwerderadeel

Hardenberg, Admiraal Helfrichstraat 6, 8
Soort object: Winkels
Bouwjaar: 1990
Verhuurbare oppervlakte: 187
Locatie: Gelegen net buiten het centrum van Hardenberg

Hierden, Zuiderzeestraatweg 143A
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1977
Verhuurbare oppervlakte: 765
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp, gemeente Harderwijk

Hilversum, ‘s Gravenlandseweg 28-32 en 46
Soort object: Winkels
Bouwjaar: 1910
Verhuurbare oppervlakte: 583
Locatie: Gelegen in een winkelstraat aan de rand van het stadscentrum

Hoeven, Winkelcentrum St. Janstraat
Soort object: Winkels
Bouwjaar: 1996
Verhuurbare oppervlakte: 1617
Locatie: Centraal gelegen in de woonwijk
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Hoogeveen, Griendtsveenweg 26-34
Soort object: Perifere detailhandelsvestiging (PDV)
Bouwjaar: 1991
Verhuurbare oppervlakte: 6100
Locatie: Gelegen direct naast de A28

Hoogeveen, Winkelcentrum de Wielewaal
Soort object: Winkels
Bouwjaar: 1971
Verhuurbare oppervlakte: 3332
Locatie: Het winkelcentrum ligt centraal in de woonwijk

Hoogland, Zandkamp
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1970
Verhuurbaar oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen in het groene en ruim opgezette Hoogland

Klazienaveen, Langestraat 144 en 145
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 2007
Verhuurbare oppervlakte: 1953
Locatie: Gelegen in het centrum van Klazienaveen nabij diverse supermarkten

Nieuwleusen, Burgemeester Backxlaan
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1990
Verhuurbare oppervlakte: 1273
Locatie: Gelegen in centrum van Nieuwleusen

Nieuw Weerdinge, Eerste Kruisdiep W Z 12
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1935
Verhuurbare oppervlakte: 400
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp, gemeente Emmen

Roosendaal, Brugstraat 25
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1911
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen in het centrum nabij NS station

Rotterdam, Jacob Catsstraat
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1900
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen om de hoek van winkelstraat Zwart Janstraat en het Noordplein
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Rotterdam, Zwart Janstraat
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1900
Verhuurbare oppervlakte: 340
Locatie: Gelegen in het Noordmolenkwartier

Sluiskil, Kerkplein 1
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1999
Verhuurbare oppervlakte: 600
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp, gemeente Terneuzen

Son en Breugel, Ekkersrijt 4028-4040
Soort object: Perifere detailhandelsvestiging (PDV)
Bouwjaar: 1998
Verhuurbare oppervlakte: 10858
Locatie: Gelegen op goede PDV locatie Ekkersrijt

Stadskanaal, van Boekerenweg 1
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1965
Verhuurbare oppervlakte: 480
Locatie: Gelegen aan de doorgaande weg richting het centrum

Tiel, Waterstraat 99
Soort object: Winkels
Bouwjaar: 1910
Verhuurbare oppervlakte: 220
Locatie: Gelegen in het kernwinkelgebied van Tiel

Utrecht, Australiëlaan 38-40-42
Soort object: Perifere detailhandelsvestiging (PDV)
Bouwjaar: 1980
Verhuurbare oppervlakte: 3854
Locatie: Gelegen op meubelboulevard Kanaleneiland, naast Ikea

Venlo, Kleine Beekstraat/ Aan Cedron
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1930
Verhuurbare oppervlakte: 476
Locatie: Direct gelegen in het centrum van Venlo

Voorschoten, Witte de Withstraat
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1974
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Centrale ligging t.o.v. winkels, openbaar vervoer, natuur en wegen
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Wagenborgen, Kerkstraat 58-60
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 2002
Verhuurbare oppervlakte: 440
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp, gemeente Delfzijl

Wassenaar, Seringenlaan
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1965
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen in het noorden van Wassenaar, nabij winkels en uitvalswegen

Wassenaar, Langstraat/Tuinpad
Soort object: Winkel(s) en woningen
Bouwjaar: 1991
Verhuurbare oppervlakte: 278
Locatie: Gelegen in het winkelgebied van Wassenaar

Wemeldinge, Dorpsplein 23
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1978
Verhuurbare oppervlakte: 641
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp, gemeente Kapelle

Zaamslag, Plein 19-20
Soort object: Supermarkt
Bouwjaar: 1978
Verhuurbare oppervlakte: 310
Locatie: Gelegen in het hart van het dorp, gemeente Terneuzen

Zoetermeer, Graaf Janstraat
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1973
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen nabij station en winkels

Zoetermeer, Willemstraat
Soort object: Woningen
Bouwjaar: 1973
Verhuurbare oppervlakte: diverse
Locatie: Gelegen nabij station en winkels
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BIJLAGE 3
Juridische structuur van het Fonds
In onderstaand schema is de juridische structuur van het Fonds weergegeven.

Beheerder
Beethoven Beheer B.V.
drs. R.H.J.B. Knobben en
mr. F.Y.M. van Zinnicq Bergmann
Participanten

Raad van Toezicht
drs. J. Boogaard en
ing. J.W.G. Sanders

Bewaarder
Darwin Depositary Services B.V.
F.C. Hand en P.H.W.M. van Schaik.

Obligatiehouders A en B
Juridisch Eigenaar
Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf B.V.
D. Overmeer
L. J. Overmeer

JURIDISCHE STRUCTUUR
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Bel ons gerust voor meer
informatie of met vragen
over Woon-Winkel Fonds.
U wordt dan persoonlijk
te woord gestaan door één
van onze medewerkers.

Woon-Winkel Fonds
Stephensonstraat 31A
3846 AK Harderwijk
Postbus 1188
3840 BD Harderwijk
telefoon 0341 43 86 10
e-mail info@woonwinkelfonds.nl
internet www.woonwinkelfonds.nl

