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01 Opening
De President-commissaris, Prof. Dr. R.A.H. van der Meer, opent de vergadering en heet een ieder
welkom op deze 33e Algemene Vergadering van Stadsherstel Den Haag en Omgeving.Hij stelt vast dat
de oproeping tot de vergadering is geschied in overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de
vennootschap. Naast hem zitten de overige commissarissen behalve de heer Zuure die bericht van
verhindering heeft gegeven.
Aangezien presentielijst en stemvolmachten nog in afwachting zijn, stelt hij voor de vergadering alvast
te beginnen.
02 Mededelingen
Dankzij de gastvrijheid van notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn vindt
de vergadering dit jaar plaats in hun nieuw kantoor New Babylon alwaar zij sinds 1 april jl. gehuisvest
zijn. Zoals al in de uitnodiging was aangegeven, was een spreker vandaag nog ongewis maar gelukkig
is er een gastspreker gevonden in de persoon van notaris mr. C.A de Zeeuw van dit kantoor die ná
sluiting van deze vergadering en vóór de borrel een kort verhaal zal vertellen over “recente
ontwikkelingen met betrekking tot monumentenvrijstelling en de algemeen nut beogende instellingen
(de zgn. anbi’s)”
Voor deze gastvrijheid en alsook voor de borrel spreekt de President-commissaris zijn hartelijke dank
uit. Hij geeft het woord aan notaris mr. R.A. Gallas, ook voorzitter van de Stichting
Monumentenfonds Den Haag en Omgeving, die één der grondleggers was van Stadsherstel Den Haag
en Omgeving in 1977.
De heer Gallas spreekt een welkomstwoord en verhaalt over het ontstaan (landsadvocaat) en de
werkwijze van het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.
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03. Notulen Algemene vergadering d.d. 25 juni 2009
Deze notulen zijn toegestuurd en staan ook vermeld op de website van Stadsherstel.
De President-commissaris stelt de vergadering in de gelegenheid tot het stellen van op- of
aanmerkingen.
De heer Vermeulen komt terug op zijn vraag van vorig jaar over de administratie en of er wel of niet
een eigen administrateur is gekomen.
De directeur antwoordt met verwijzing naar een hierover opgenomen passage in het directieverslag
2009 dat is besloten met het accountants & adviesbureau Driessen door te gaan. De samenwerking
bevalt goed en is efficiënt. Geconstateerd kan worden dat de bedrijfskosten zijn gedaald en de
adviseurskosten niet zijn gestegen.
Aangezien er geen verdere op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen van de 32e Algemene
Vergadering vastgesteld.
04 Bespreking jaarverslag en jaarrekening 2009 (Directie)
De President-commissaris geeft het woord aan de directeur die aan de hand van een power point
presentatie het directieverslag over 2009 zal samenvatten als ”paraplu” op een daarna te geven
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met tot slot een vooruitblik op 2010.
Samenvatting:

Stadsherstel had naar verhouding weinig last van de recessie

Emissie met 2,2 mio euro geslaagd dankzij certificaathouders Fonds 1818, Oranje Fonds en de
gemeente Den Haag

Nieuw project in portefeuille t.w. Sweelinckplein 4-5 Den Haag

In portefeuille het rijksmonument Sweelinckplein 4-5 in de wijk Duinoord dat in gebruik was als
noodopvang voor jongeren en verbouwd zal worden tot 2 x 2 eigentijdse appartementen met tuin
of terras. Aanvang van de restauratie wordt verwacht najaar van 2010 en oplevering 2011

Begrote stichtingskosten € 2,3 mio

Begrote huuropbrengst € 137.000 p.j.

Uit portefeuille Bierstraat 1, woning, ná restauratie en Bakkerstraat 3, bedrijfsruimte, vóór
restauratie. Reden voor verkoop was dat de huurprijzen voor deze locaties dusdanig hoog
zouden zijn dat er geen huurders op af zouden komen, er was geen uitzicht op rendement. De
verkoop heeft een positief resultaat opgeleverd van € 63.300
Vennootschapsbelasting (Vpb)

afschaffing vrijstelling Vpb vanaf 2008

compensatie voor deze afschaffing is verkregen in de vorm van een subsidie van OC & W voor
2009 en 2010, subsidie is bestemd voor aankoop en restauratie

compensatie/subsidie heeft geen invloed op het resultaat (winst- en verlies-rekening) maar wel
op de balans dwz lagere stichtings- en restauratiekosten

compensatie/subsidie ná 2010 is onzeker maar de Vpb zal het resultaat blijven beïnvloeden.
Hierbij zet de directeur nog uiteen dat het onzeker zijn van deze compensatie/subsidie de reden is om
toch de twee Stadsherstel N.V.’s apart te houden en niet samen te voegen. Want stel dat er ná 2010
toch weer compensatie verleend zou worden, dan moeten er weer cijferoverzichten verstrekt worden
over de jaren daaraan voorafgaand zoals dit ook voor de compensatie 2009 en 2010 is gebeurd.
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Voor wat betreft de toelichting op de winst- en verliesrekening is een aantal
kerncijfers 2009 t.o.v. 2008 op een rij gezet.

huuropbrengst (incl. leegstand)
gestegen met 3,8 %

exploitatiekosten
gestegen met 8 %
Hierin zijn dubieuze debiteuren opgenomen alsook nog niet volledig geïnde
servicekosten waarvoor een voorziening is opgenomen op verzoek van de accountants.

Bedrijfskosten
gedaald met 28,5 %

Gemiddelde leegstand
gestegen met 1,8%
Deze leegstand betreft voornamelijk de winkels aan de Raamstraat waarbij het
positief is te kunnen vertellen dat recentelijk één van de winkels is verhuurd.

huurachterstand totaal
gestegen met 3%
waarvan oninbaar
gestegen met 1,78%
saldo
gestegen met 1,5 %
Uitgelegd wordt hierbij dat waar voorheen een incassobureau werd ingeschakeld
nu een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld die meer bevoegdheden heeft tot invorderen van
betalingsachterstanden tot-helaas- aan uitzetting toe.
Desalniettemin:

resultaat vóór belasting
gestegen met 37,5%

resultaat ná belasting
gestegen met 28,6%
N.a.v. het vorenstaande vraagt de heer Hilders of de huurprijzen voor het Sweelinckplein niet te hoog
zijn ingeschat in de huidige markt. Hierop antwoordt de directeur dat gezien de ruimte van zo’n 180
m2 per appartement en daarbij een tuin of terras de huurprijzen bij oplevering haalbaar worden geacht.
Hierna volgt de toelichting op de balans per 31-12-2009.
De hoofdlijnen zijn:

gezonde stabiliteit (verhouding eigen vermogen /totaal vermogen t.w. 60%)

liquide middelen weer op peil: € 739.573
Als vooruitzichten voor het jaar 2010 geeft de directeur aan dat het eerste half jaar geen narigheid
heeft opgeleverd maar dat het tweede half jaar nog ongewis is.
Uit gesprekken met de gemeente Den Haag en de WOM (Wijk Ontwikkeling
Maatschappij) en omgeving zoals Leidschendam-Voorburg en Wassenaar valt er hoop af te leiden op
nieuwe projecten. Een tweetal mogelijkheden zijn de Herderinnestraat en de Beeklaan in Den Haag.
De eerder genoemde kasstroom van ca. € 740.000 kan hiervoor benut worden, als deze projecten
zouden doorgaan.
De in de belangstelling staande restauratie van de Haagse Stadsrijschool ofwel de Manege is nog in
volle gang. Wellicht is het mogelijk de jaarvergadering 2011 aldaar te houden,aldus de directeur maar
nog met een vraagteken.
Op de vraag van de heer Rosenboom naar het percentage van afschrijvingen antwoordt de directeur dat
niet verder afgeschreven wordt dan de WOZ waarde.
Een aantal vragen van de heer Freeke:
Is er over de behaalde winst op verkoop belasting verschuldigd?
Als antwoord geeft de directeur aan dat deze vraag eerder ook is besproken met de fiscaal adviseurs en
dat deze zullen bezien of in de, nog op te stellen, fiscale openingsbalans 2008 een belasting als latentie
dwz uitgestelde belasting kan worden opgenomen.
Wat is de achtergrond van de post “schulden” van Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den
Haag op de passiefzijde van de balans?
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Hierop wordt geantwoord dat dit van doen heeft met nog niet uitgekeerde dividenden. Ná 5 jaar
vervallen deze dividenden aan de vennootschap.
Op dit antwoord inhakend, vraagt de heer Vermeulen of degenen die geen dividend opvragen dat dus
ná 5 jaar vervalt ook gewaarschuwd worden?
De directeur antwoordt dat er in elk geval diverse malen aan wordt herinnerd hetgeen soms wordt
bemoeilijkt door verhuizing van de certificaathouder.
De ervaring heeft geleerd dat na 5 jaren geen dividend meer wordt opgevraagd.
Dan heeft de heer Freeke nog de vraag bij het in andere jaren ook in aandelen uitgekeerde dividend en
is het dan zo dat in het bedrag van € 628.000 voor betaald dividend in het kasstroomoverzicht ook
stock is opgenomen?
Dit wordt bevestigend beantwoord met de toevoeging dat de accountant daartegen geen bezwaar heeft
gemaakt.
06 Voorstel dividend
Als inleiding zet de directeur het volgende uiteen:
In de Algemene Vergadering vorig jaar zijn over het dividendbeleid nadrukkelijk vragen gesteld. In
het preadvies van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld het dividend 2009 uitsluitend in
cash van 4% en geen stockdividend uit te keren.Dit in plaats van de 4,5% dividend cash en 5% stock zoals in de laatste jaren het
geval was. De voornaamste reden hiervoor is het vervallen van de vrijstelling vennootschapsbelasting
die het resultaat zal blijven drukken en dit is onomkeerbaar.Zoals eerder uitgelegd komt de
compensatie voor het vervallen van de vrijstelling vennootschapsbelasting niet terecht in de winst-en
verliesrekening maar in de balans.Ná vennootschapsbelasting van 24,2% resulteert een resultaat van
een kleine € 542.000.Dividend is alleen mogelijk als er winst is en rekenmodellen hebben uitgewezen
dat dan 4% haalbaar is.Andere jaren moest het dividend onttrokken worden uit de post Overige
Reserves maar op een gegeven moment raakt deze po(s)t op.
Ook is gevraagd naar het dividend in de toekomst. De commissie Financiën, bestaande uit 2
commissarissen uit de Raad,heeft zich eveneens hierover beraden en geeft aan bij stabiele
winstverwachtingen naar een dividend van 4% cash te streven.Indien er een hoger resultaat is dan
dienen toch eerst de reserves te worden aangevuld om in de komende jaren 4% mogelijk te maken.
Voorts is het zo dat ingeval van stockdividend dit leidt tot een groter aantal certificaten en dus moet er
steeds meer dividend worden uitgekeerd. Een mogelijk stockdividend in de toekomst valt alleen te
overwegen als er investeringsmogelijkheden zijn met een verwachte winstbijdage van meer dan 4%.
Op de vraag van de heer Vermeulen of het dividend 4% blijft, antwoordt de directeur dat dit een
mogelijk vooruitzicht is zoals wij er nu naar kijken.
Nu gesteld is, aldus de heer Vermeulen, dat bij een hogere winst eerst de reserves worden aangevuld,
kan dan gesteld worden dat bij een lagere winst en bijvoorbeeld 3% dividend de reserves weer worden
aangevuld? Hij zou dat overigens niet erg vinden.
Hierop reageert de President-commissaris dat de vragen gesplitst kunnen worden als
1) het dividendbeleid is het streven naar 4% en is het in enig jaar meer dan gaat dit eerst naar de
reserve
2) is er minder winst en is het dividend lager bijvoorbeeld 3,8% dan is het handzaam beleid om er 4%
van te maken
Er moet naar bevind van zaken gehandeld worden. Kijkend naar de vooruitzichten voor de komende 3
jaren lijkt het er op dat het beleid gehandhaafd kan worden. Het eerste gedeelte van de vraag is wat er
met de reserves gebeurt. Deze kan gebruikt worden als liquiditeit en op deze wijze kunnen restauraties
gefinancierd worden.
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Het tweede gedeelte van de vraag ziet op stockdividend in de toekomst. Afhankelijk van de groei
ontstaan er steeds meer claims op dividend en op enig moment valt daaraan niet meer te voldoen.
De ervaring in andere jaren was dat er ca. 50% in stock werd opgevraagd. Daardoor groeit het
aandelenkapitaal maar moet er ook meer dividend worden uitbetaald.
De heer Vermeulen vindt het toch jammer dat er geen stock meer is waarop de President-commissaris
reageert dat het altijd mogelijk is om aan een emissie mee te doen en dat stock alleen mogelijk is als er
in projecten geïnvesteerd kan worden die hoger renderen dan dividend. Ook een belangrijk nadelig
punt van stock is dat dit tot verwatering van de bestaande aandeelhouders leidt.
Hij besluit dat de jaarlijkse discussie over het jaarlijkse dividend wellicht over een aantal jaren weer
anders is.
De heer Freeke wil graag bij winst op verkopen een waarschuwing meegeven voor de kwaliteit van de
winst. Voorts wil hij er nog op wijzen dat het volgens de statuten geldende maximum van 5% van de
dividenduitkering is gebaseerd op vrijstelling vennootschapsbelasting.
De President-commissaris zegt dat de Raad op de kwaliteit van de winst zal letten en dankt in het
bijzonder voor de tweede opmerking.
Op de vraag van de President-commissaris aan de vergadering of deze ermee
instemt dat de jaarrekening 2009 per acclamatie wordt vastgesteld,geschiedt dit aldus. Tevens wordt
het dividendvoorstel goedgekeurd.
07 Décharge directie
Desgevraagd wordt per acclamatie de directie décharge verleend.
08 Décharge Raad van Commissarissen
Desgevraagd wordt de Raad voor het gehouden toezicht décharge verleend.
De heer Freeke tekent aan dat ingevolge de statuten de keuze van de accountant aan de aandeelhouders
is. De President-commissaris stelt dat volgens de statuten van de Stichting Administratiekantoor Den
Haag (STAK) formeel de accountant telkenjare weer benoemd moet worden en zegt dit in de
governance voor de toekomst te zullen opnemen.Dit kan via een statutenwijziging of via een andere
route bijvoorbeeld delegatie van bevoegdheden,bezien zal worden wat het meest efficiënt is.
Hij dankt de heer Freeke voor zijn alertheid, die nog eens aangeeft ondank alles akkoord te zijn.
09 Rondvraag






De heer Bongers vindt het een leuk jaarverslag maar zou graag bij de plaatjes een tekst zien om
te weten welk project het is. De directeur zegt toe dit voortaan te zullen doen.
De heer Vermeulen vond het een goede vergadering
De heer Freeke vraagt waarom een vastgoedmaatschappij als Stadsherstel in een huurpand is
gehuisvest en niet in een eigen pand bijvoorbeeld de Julianakerk Als antwoord geeft de directeur
dat de Julianakerk al vol verhuurd is.
Mevrouw van Nobelen ziet graag dat in geval van een verkoop de certificaathouders hierop
attent worden gemaakt.
de directeur meldt dat er door een van de bestaande certificaathouders een aantal certificaten ter
overname worden aangeboden en vraagt belangstellenden hiervoor zich na afloop van de
vergadering te melden.

10 Sluiting
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De president-commissaris sluit het officiële gedeelte van de vergadering af onder dankzegging voor
een ieders aanwezigheid en geeft graag het woord aan notaris de Zeeuw over het onderwerp”recente
ontwikkelingen met betrekking tot monumentenvrijstelling en de algemeen nut beogende
instellingen”.Daarna is iedereen uitgenodigd voor de borrel aangeboden door Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn.
Eerst na afloop van de vergadering konden aan de hand van de presentielijst de aanwezige
certificaathouders geteld worden en de stemvolmachten.
Totaal aanwezig was 307.715 aandelen/certificaten, hiervan heeft 47.071
zijnde 15,30% een stemvolmacht ingevuld en afgegeven; 9.115 zijnde 2,96%
was aanwezig maar heeft geen stemvolmacht ingevuld.
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