
Overgang van vereniging naar stichting
We zijn nu een woning stichting en hebben 
een bijpassende, nieuwe huisstijl.

Fusie met Woningstichting Kockengen 
voorbereid
Samen met het voormalige bestuur, raad 
van commissarissen en medewerkers 
van Woningstichting Kockengen hebben 
wij de fusie per 1 januari 2021 zorgvuldig 
voorbereid.

belangrijke prestaties
Groot onderhoud en verduurzaming 
L-flats afgerond
Vier L-flats in Breukelen zijn duurzamer 
en comfortabeler gemaakt. 153 apparte-
menten zijn nu geschikt om nog vele jaren 
verhuurd te worden.

Verduurzaming van ‘t Heycop voorbereid
114 appartementen gaan we in 2021 
verduurzamen met nieuwe technieken. 
Bewoners krijgen meer comfort en een 
beter klimaat in huis. 94% van de bewo-
ners gaf akkoord voor uitvoering van de 
plannen.



aantal woningen per bouwjaar

aantal woningen per huurprijsklasse
Bedragen prijspeil 2020

onze kernen
Op 31 december 2020 hadden wij in totaal 2.483 huurwoningen: 2.010 woningen in de gemeente Stichtse Vecht 
en 473 woningen in de gemeente Wijdemeren.
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Stichtse Vecht
Totaal

2.010

Huurprijsklassen

< € 432,51

€ 432,51 - € 663,14

≥ € 663,14

Wijdemeren
Totaal

473

Goed wonen is voor ons meer dan een goede woning voor mensen 
met een klein inkomen. Wij zoeken met onze partners voortdurend naar 
oplossingen om prettig wonen mogelijk te maken. Dat doen we vanuit 
onze kernwaarden: samen, begripvol, oplossingsgericht en duurzaam.

woningstichting vecht en omstreken

Samen - We zijn niet de enige partij 
die zich inzet voor het wonen in wijken 
en buurten. Daarom trekken we graag 
zoveel mogelijk op met partners en 
bondgenoten op lokaal, regionaal en 
landelijk niveau. We doen het samen.



betaalbaarheid

beschikbaarheid

Begripvol - Goed wonen is maatwerk. 
We kennen onze huurders en voelen 
ons betrokken bij hen. We begrijpen de 
wensen en verwachtingen.

Oplossingsgericht - Om ons doel te 
bereiken zijn we open en benader-
baar. We gaan in gesprek met 
mensen die een mening, een idee of 
een plan hebben om samen te komen 
tot de beste aanpak.

Duurzaam - We richten ons op de 
 toekomst. We streven naar een 
energie zuinig woningbezit, een duur-
zame, wendbare organisatie en goed 
wonen voor de lange termijn.
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Gemiddelde huurprijs 
De gemiddelde huurprijs van een 
woning in 2020 was € 576.

Aantal woningen verduurzaamd
We vervingen 89 cv-ketels, plaats-
ten 17 keer zonnepanelen en ver-
duurzaamden 116 woningen. 

Aantal nieuwbouwwoningen
De wooncrisis vraagt om snellere 
oplossingen en vooral om veel 
meer nieuwe bouwlocaties!

Gemiddelde wachttijd
De gemiddelde wachttijd voor 
woningzoekenden in onze regio is 
meer dan tien jaar.

Nieuwe verhuringen
We hebben in 2020 123 nieuwe 
huurcontracten getekend.

Gemiddelde energie-index
Dankzij onze investeringen in 
duurzaamheid hebben we de lan-
delijke doelstelling om gemiddeld 
label B te behalen in 2021 alvast 
gehaald.

Huur/markthuur
De woningen die we in 2020 ver-
huurden hadden een huurprijs van 
67% van de huur die we zouden 
mogen vragen op basis van het 
aantal punten. 

Gemiddelde huurverhoging
Samen met de huurdersbelan-
genorganisatie (HBO) stelden wij 
de huurverhoging voor 2020 vast.

duurzaamheid

2,6
ICR (interest coverage ratio)
Bij een duurzame bedrijfsvoering 
hoort ook dat we de rente op onze 
leningen kunnen blijven betalen. 
Met een interest dekkingsratio van 
2,6 blijven we financieel gezond.



waar gaat uw huur naartoe?

A A
Aedes benchmark onderhoud
We investeren in het onderhoud 
van onze woningen. Dat levert ons 
een A-score op in de benchmark, 
waarmee we koploper zijn in de 
sector.

Aedes benchmark bedrijfslasten
Vergeleken met andere woning-
corporaties geven we minder geld 
uit aan bedrijfslasten. We zetten 
onze financiële middelen maxi-
maal in voor de volkshuisvesting.

De gemiddelde huurprijs van een verhuurde woning 
in 2020 is € 576. Hieronder ziet u hoe wij die huur-
inkomsten besteden.

Investeringen

verhuurdersheffing 
en saneringssteun

woningonderhoud

belastingen 
en verzekeringen

rentelasten

organisatiekosten
€ 73

€ 164

€ 114

€ 154

€ 71

€ 576

Onze volledige jaarstukken leest u op www.vechtenomstreken.nl 
Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. 
Volg ons ook op Facebook en LinkedIn

Investeringen
Wat wij gebruiken voor woning-
verbeteringen en nieuwbouw.

Woningonderhoud
Wat wij uitgeven aan het onderhoud  
van onze woningen.

Belastingen en heffingen
Voorbeelden zijn onroerend zaak-
belasting, verhuurderheffing en 
 vennootschapsbelasting.

Rentelasten en aflossingen
De rente en aflossingen die we betalen  
op uitstaande leningen.

Organisatiekosten
Bijvoorbeeld salarissen, huisvestings-
kosten, kantoorkosten.

Algemene huurderstevredenheid
De gemiddelde tevredenheid van 
onze huurders blijft achter bij onze 
norm (7). Door de beperkingen 
konden wij niet de persoonlijke 
aandacht geven die wij willen. Wij 
pakken de verbeterpunten op.

6,6


