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VOORWOORD
De omzet is met € 248,5 miljoen vrijwel op de 
doelstelling van € 250 miljoen uitgekomen. En was 
daarmee 10% hoger dan de omzet in 2018. Ook het 
brutoresultaat van KlokHolding ligt een stuk hoger in 
2019: ruim € 21 miljoen ten opzichte van € 14 miljoen in 
2018. Een stijgende lijn waar we erg blij mee zijn. Onder 
normale omstandigheden zou de stijgende lijn zich ook 
in 2020 doorzetten, maar het is nu nog niet duidelijk wat 
het effect van de coronacrisis zal zijn op de omzet en 
resultaten van de groep. We hebben inmiddels een aantal 
scenario’s uitgewerkt . Van een gering effect op onze 
geprognosticeerde omzet en resultaat, tot aan een forse 
impact. We monitoren heel strak onze verkoopscores 
van de (net) in verkoop gebrachte projecten en de 
toename van het aantal belangstellenden van projecten 
die binnenkort in verkoop gaan. De gevolgen van deze 
crisis kunnen we op zijn vroegst vertalen in onze 
cijfers van het tweede half jaar van 2020. Pas dan 
hebben we meer inzicht in hoeverre deze crisis ons 
op korte en middellange termijn gaat raken en kunnen 
we de eventueel noodzakelijke (extra) maatregelen 
nemen. Door de opgebouwde buffers en goed gevulde 
orderportefeuille komt ook in het meest negatieve 

scenario de continuïteit van onze onderneming niet in 
het geding.

SLAGVAARDIG EN DAADKRACHTIG
In 2019 was een van onze speerpunten het realiseren van 
goedkopere woningen. We hebben onze plannen daarvoor 
ook waargemaakt. Het lukt ons steeds (beter) om vanuit 
onze concepten kwalitatief hoogstaand, snel en eff iciënt 
woningen te realiseren, met name voor de categorieën 

sociale en middeldure huur en koop. En waar nodig, 
nemen we de woningen via aan ons gelieerde entiteiten 
zelf in portefeuille. Dat geeft ons slag- en daadkracht. 
Daarbij voldoen we uiteraard aan alle gestelde criteria, 
bijvoorbeeld het verhuren van de woningen aan de 
sociale doelgroep voor minimaal 15 jaar. Ook in 2020 
hebben we verschillende van soortgelijke projecten op 
stapel staan. 

2019 is voor KlokHolding een mooi jaar geweest. 
Niet alleen door een forse groei in omzet, winst en 
medewerkers, maar ook door de prachtige projecten 
die we ontwikkeld en gerealiseerd hebben. Hiermee 
onderscheiden we ons nog meer in de markt waarin 
we opereren. Daarnaast werden we in 2019 trotse 
hoofdsponsor van de Nijmeegse voetbalclub N.E.C.

Aangepast doorwerken tijdens de coronacrisis
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Met onze bouwconcepten sluiten we goed aan op 
de veranderende vraag vanuit de woningmarkt. We 
hebben inmiddels diverse varianten van de BaseHome 
ontwikkeld, waaronder een type met een beukmaat van 
4,2 meter. 
Ons nieuwe concept Optimaat, een geheel 
geprefabriceerde woning, hebben we samen met onze 
partner Emergo doorontwikkeld en hier gaan we zoals 
het er nu naar uitziet in 2020 de eerste projecten mee 
starten. 
Bouwconcept Wonivo - waar we komend jaar onder 
andere complexen in Tiel en Houten mee realiseren 
- sluit aan bij vragen uit de markt voor de bouw van 
appartementen. Dit concept is met onze vaste partners 
modulair opgezet, dus snel en eff iciënt en daardoor 
goedkoper. 

Een andere lijn die we graag doortrekken is die op het 
gebied van circulariteit en duurzaamheid. Inmiddels 
hebben we binnen onze organisatie specialisten die zich 
alleen met deze vraagstukken bezighouden. Hiermee 
willen wij ons verder onderscheiden. Wij hebben 
een pand in Nijmegen in eigendom, waar materialen 
opgeslagen worden die uit renovaties afkomstig zijn. 
Deze materialen kunnen naar wens bij andere projecten 
opnieuw duurzaam en circulair worden ingezet. Vanuit 
opdrachtgevers vernemen wij dat wij hierin vooroplopen.

We zijn krachtig in het goed in de markt zetten van onze 
(nieuw)bouwprojecten en zetten sterk in op de toekomst. 
Innovaties houden we goed in de gaten. Als deze na een 
QuickScan en toegepast in een pilot hun meerwaarde 
hebben bewezen, implementeren we ze in de hele 
organisatie. Zo voeren we op dit moment de buitengevels 
van 85 woningen bij het Nijmeegse project ‘Wonen 
op de Set’ uit met prefab geïsoleerde HSB-elementen 
(houtskeletbouw) voorzien van minerale steenstrips. Eén 
van de voordelen is dat binnen drie weken de buitenschil 
van een woonblok gereed is. 

Ook met Novaform stonden we niet stil in 2019, onder 
meer door de introductie van ‘de Novaform vierkante 
meter’ (de Novaform2), die we in 2020 verder uitrollen. 
Meer en meer ligt het accent op binnenstedelijke 
plannen waarbij we invulling geven aan de forse 
hoogbouwopgave in stedelijk gebied waar we voor staan. 
Momenteel hebben we dergelijke plannen in Tilburg en 
Rotterdam in verkoop en in Delft en Capelle aan de IJssel 
in voorbereiding. Alle Novaform-vestigingen laten een 
gezonde omzet- en winstgroei zien, waarbij we met name 
trots zijn op de successen die in Duitsland en Polen 
behaald worden.  

De enorme groei en de veranderde marktomstandigheden 
vragen veel van onze onderneming. Nieuwe medewerkers 
moeten ingewerkt worden, waarbij we ze ook kennis 
laten maken met onze bedrijfscultuur. Daarnaast 
verwachten we van collega’s die al jaren werken binnen 
onze organisatie dat zij zich doorontwikkelen en nieuwe 
technieken en processen eigen maken. Om onze klanten 
ook in de toekomst optimaal te bedienen hebben we een 
verandertraject ingezet, dat we (onder begeleiding van 
coaches) in 2020 verder doorzetten. Daarmee blijven we 
ook op lange termijn de betrouwbare en professionele 
partner voor opdrachtgevers, partners, co-makers en 
kopers van onze woningen. Onze missie is daarbij het 
uitgangspunt, want dat is wie wij zijn: “Een familiebedrijf 
met lef dat toekomstbestendige leefomgevingen creëert”.
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1. ONTWIKKELINGEN KLOKHOLDING
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VERDER KIJKEN
DAN 2020 
In de tamelijk turbulente markt waarin we met 
KlokHolding opereren hebben we in 2019 een 
recordomzet gerealiseerd. Dat komt mede dankzij 
onze mentaliteit van no nonsense en doorpakken. 
Maar ook doordat wij voortdurend anticiperen op 
veranderingen, in combinatie met onze gezonde 
f inanciële positie. Het afgelopen jaar hebben we 
vanuit ons beleid doelstellingen geformuleerd, 
die we in de jaarplannen omzetten naar concrete 
taakstellingen per divisie. Intern zijn nieuwe 
systemen steeds beter geïntegreerd en brengen 
daarmee een meerwaarde voor onze organisatie. In 
2018 zijn wij overgestapt naar een ander ERP-pakket 
(4PS). Door deze implementatie hebben we al veel 
standaardprocessen geoptimaliseerd, waar we in 
2019 de vruchten van plukten. Samen met 4PS zijn 
wij continu bezig om de processen verder door te 
ontwikkelen.

Corporaties zijn voorzichtig met nieuwbouw, in 
afwachting totdat de markt meer betaalbare huizen 
gaat aanbieden. Ook op het gebied van renovatie en 
verduurzaming zijn ze terughoudend met investeren. Dit 
heeft zowel te maken met de hoge kostprijs, als met 
de vraag hoe de verduurzaming (gasloos, CO2-reductie) 
structureel in te zetten. Pilots te over, maar (nog) geen 
grootschalige eenduidige oplossingen. Mede omdat de 
politiek geen duidelijke richting aangeeft .

Op het gebied van circulariteit en de groeiende vraag naar 
goedkopere woningen zijn we onze interne organisatie 
aan het aanpassen. Sowieso is onze organisatie volop 
in ontwikkeling, met de focus op het investeren in 
medewerkers, het (door)ontwikkelen van concepten, het 
duurzaamheidsprincipe en het verder centraal stellen van 
de klant. We kijken daarbij verder dan 2020.

CO-MAKERSHIP  
In 2019 is het co-makership verder versterkt. Met al 

onze co-makers hebben we een co-makersovereenkomst 
afgesloten. Daarin is opgenomen hoe we samenwerken, wat 
we van elkaar verwachten, hoe we elkaar versterken en hoe 

we met elkaar tot een hoogwaardig product komen. Voor 
een periode van drie jaar. In afzonderlijke projectbladen 
leggen we vervolgens de projectspecifieke afspraken vast. 

Co-makersoverleg in LIV 
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Per project zoeken we de juiste co-makers. We 
organiseren regelmatig co-makersbijeenkomsten om van 
gedachten te wisselen over ‘slimmere samenwerking’. 

Voor de lange termijn moeten we samen tot structureel 
andere oplossingen komen, om de mismatch op de markt 
te verkleinen; er worden veel dure woningen gebouwd, 

terwijl er juist behoefte is aan goedkopere woningen. 
Niet alle co-makers en aannemers kunnen echter mee 
in onze veranderingen c.q. zijn toegespitst op de nieuwe 
markt. Mede daarom houden we ook onze ogen open 
voor nieuwe, innovatieve co-makers. 

Een mooi voorbeeld van samenwerking is ‘Nieuw 
Nachtegaalplein’ in Nijmegen. Een wijk met een mix 
aan sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen en 
koopwoningen. Deze wijk is mogelijk geworden dankzij 
een samenwerking tussen woningcorporatie Portaal, 
institutioneel belegger Bouwinvest en KlokGroep. Een 
samenwerking die van deze partijen best vaker mag 
plaatsvinden.

DOORONTWIKKELING CONCEPTEN
We hebben gemerkt dat de markt uit balans lijkt te 
raken. Weliswaar blijf t de vraag naar huisvesting 
groot, maar de discrepantie tussen de behoefte naar 
kleiner en goedkoper en het aanbod van traditionele 
woningen tegen hoge prijzen is (te) groot. De markt 
roept hard om andersoortige producten: goedkoper en 
energiezuinig. Onze concepten BaseHome, Optimaat, 
Wonivo en Ecoveren zijn een antwoord daarop en staan 
daarom steeds sterker in de markt . Met onze innovatieve 
leveranciers en co-makers blijven we op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden en gaan we verder met het 
(door)ontwikkelen van concepten.

Nachtegaalplein, Nijmegen

MET PLEZIER OP TERUGKIJKEN  
“We kunnen zo plekken aanpakken die anders misschien niet helemaal van de grond komen. Nachtegaalplein 
is een gemêleerde wijk geworden. De samenstelling van het woningaanbod is veranderd en in dat soort 
gebieden geloven wij. Daar wordt de leefbaarheid een stuk beter van. Voor ons was het mooi om samen met 
de ontwikkelende bouwer en corporatie dit project voor elkaar te krijgen. Daar kijk ik heel goed op terug. 
We zijn er echt samen voor gegaan. Terwijl er ook best wel hobbels zijn genomen, want de regels bij een 
beleggingsmaatschappij, een woningcorporatie en zelfs het ministerie matchen niet altijd. KlokGroep heeft 
daar goed op ingesprongen”, aldus Henk van Kleij, ontwikkelmanager bij Bouwinvest en Robert Hendriks, 
projectmanager bij Portaal.
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LIV
De keuzemogelijkheden binnen woonbelevingscentrum 
LIV zijn verder uitgebreid, onder meer met het 
Tuinklaar-concept. Dit concept is toegepast in de 
‘Stadstuin’. Een project waar meer dan 80% van de 
woningen momenteel wordt opgeleverd met een 
volledig ingerichte tuin. Hierdoor ziet de wijk er direct 
‘af ’ uit en bieden we bewoners vanaf de oplevering 
een prettige woonomgeving. Ook de kopers in de 
Veenendaalse nieuwbouwwijk ‘Eiland F’, konden door dit 
concept meteen na hun verhuizing al genieten van een 
fantastisch aangelegde tuin.

NOVAFORM
Novaform kijkt op wijk- en projectniveau naar thema’s 
als klimaatadaptatie, biodiversiteit , circulariteit en 
duurzaamheid. Als ontwikkelaar zoekt Novaform in een 
steeds vroeger stadium de verbinding met co-makers. 
Dit vanuit de gedachte dat de gehele bouwketen erg aan 
het veranderen is en gebouwen in toenemende mate 
worden samengesteld vanuit gebouwcomponenten. 
Deze ontwikkelingen wil Novaform bovendien verder 
stimuleren, bijvoorbeeld door in het ontwerpstadium al 
uit te gaan van een grote mate van prefabricage.

STIKSTOF EN PFAS
De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft in 
Nederland veel stof doen opwaaien. Wij ondervinden hier 
echter weinig tot geen last van bij onze onderhanden 
projecten. Ook projecten in de orderportefeuille 
zijn getoetst en lijken geen hinder te hebben van 
de stikstofuitspraak. Uiteraard zijn we afhankelijk 
van eventuele nieuwe landelijke regelgeving op 
stikstofgebied. Per project zullen we een nieuwe analyse 
maken, mocht de regelgeving aangepast worden.

Sinds november 2019 geldt een nieuwe, landelijke 
norm voor het hergebruik van PFAS in landbouw en 
natuur. Deze ligt hoger dan de oude grens en geeft 
bouwbedrijven meer mogelijkheden om grond te 
verzetten, zonder dat de gezondheid of het milieu in 
gevaar komt. PFAS raakt onze projecten momenteel 
minimaal, zodat deze niet of nauwelijks vertragen.

WELKOME VERRASSING  
Corine en Gert kochten een hoekhuis in de straat. Ze wonen er met hun twee kinderen. “Het Tuinklaar-concept 
was een welkome verrassing’’, zegt Gert . “Het was ideaal dat de tuin al was aangelegd toen we verhuisden. 
Want je wilt niet dat je maanden tegen bergen zand aan kijkt . Of dat je je nieuwe vloer meteen beschadigt met 
zand dat met je schoenen mee naar binnen komt. Hier lagen het straatwerk, het gras en het terras er al keurig 
in toen we verhuisden. De planten in de borders stonden zelfs al in bloei.’’ 

MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING  
Naast het feit dat de bewoners van Eiland F direct kunnen genieten van hun tuin, is ook de gemeente 
Veenendaal erg blij met het Tuinklaar-concept. Er wordt geen grond gedumpt op plekken waar dat niet mag en 
ook het bouwverkeer wordt tot een minimum beperkt . Er hoeft bijvoorbeeld maar één graafmachine door de 
wijk om de tuinen af te graven. Dat komt de aangelegde bestrating in de wijk uiteraard ten goede en is ook nog 
eens veel beter voor het milieu. Een win-winsituatie voor alles en iedereen.

LIV-Tuinklaar Eiland F, Veenendaal
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2. DE ORGANISATIE EN HAAR DIVISIES 
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EEN FAMILIEBEDRIJF
MET LEF 
KlokGroep en zusteronderneming Novaform zijn 
onderdeel van KlokHolding, een familiebedrijf met 
bijna een eeuw ervaring in de vastgoedbranche. Onder 
KlokGroep vallen de divisies: Bouw & Ontwikkeling, 
Wonen, Milieu, Totaalonderhoud, Service & Beheer 
en Materieel. KlokGroep werkt intensief samen 
met opdrachtgevers en co-makers voor de aanpak 
van (grootschalige) projecten en het creëren van 
toekomstbestendige leefomgevingen. KlokGroep heeft 
verschillende specialismen in huis: initiëren, ontwikkelen, 
realiseren, wonen, onderhouden en beheren. Novaform 
is gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke 
ontwikkelingen. Als vastgoedontwikkelaars voelen zĳ de 
verantwoordelĳkheid om vooruitstrevend na te denken 
over de invulling van iedere beschikbare vierkante meter. 
Novaform heeft vestigingen in Eindhoven, Rotterdam, 
Düsseldorf en Poznan. 

KlokHolding wordt al vanaf de oprichting in 1922 door 
de familie Van de Klok bestuurd. Het huidige bestuur 
berust bij A .C.M. (Ton) van de Klok, inmiddels de 
derde generatie sinds de oprichting. Ton van de Klok 
heeft de intentie het bedrijf op (lange) termijn over te 
dragen aan de volgende generatie van de familie. Het 
beleid van KlokHolding is erop gericht dit mogelijk te 
maken. Het dagelijks bestuur van KlokHolding wordt 
gecomplementeerd door Jeroen van der Bron (f inancieel 
directeur), Edwin Kolkhuis Tanke (algemeen directeur 
Novaform Holding) en Harold van Rooijen (algemeen 
directeur KlokGroep).

Dankzij de sterke f inanciële basis van de holding en de 
bereikte schaalgrootte zijn KlokGroep en Novaform in 
staat grote (huisvestings-)vraagstukken goed in te vullen 
en risico’s van opdrachtgevers over te nemen. Binnen de 
holding functioneren de afdelingen Financiën, Marketing 
& Communicatie, HRM, ICT en Juridische Zaken. 

DIVISIE WONEN  
De ontwikkeling, realisatie en verkoop van grondgebonden 
woningen zijn ondergebracht bij KlokGroep Wonen. Waarbij 
met name gebruik wordt gemaakt van het bouw- en 
ontwikkelconcept BaseHome. Hierdoor kunnen wij onze 
opdrachtgevers - waaronder corporaties en beleggers - 
al in een vroeg stadium concrete aanbiedingen doen en 
volledig ontzorgen in het ontwikkelproces. 

BaseHome
Onze BaseHome-woning heeft in 2019 verder een vlucht 
genomen. Een flexibel concept, zowel in uitvoering 
als in architectuur. Hiermee ontwerpt onze divisie 
Wonen moeiteloos ieder stedenbouwkundig plan dat 
bestaat uit rijwoningen, tweekappers, vrijstaande- en 
levensloopbestendige woningen, met veel vrijheid voor 
maatwerkoplossingen. Het concept is volledig uitgewerkt 
in BIM en snel en gemakkelijk toepasbaar. Niet alleen voor 
eigen ontwikkelingen, maar ook voor woningcorporaties en 
beleggers. Het is nu deels gebaseerd op prefabricage en 

deels traditioneel, met een bouwtijd van slechts enkele 
maanden. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid of 
we nog meer traditionele onderdelen kunnen inwisselen 
voor geprefabriceerd. 

Optimaat
Naast Basehome gaat KlokGroep Wonen haar nieuwe 
concept Optimaat in de markt zetten. De oorspronkelijk 
vierkante plattegrond (6 bij 6) van de Optimaat maakte 
het lastig om het prefab-concept te verkavelen. 
Daardoor kwam dit concept niet goed van de grond, 
terwijl er zeker interesse voor was. In 2019 hebben we 
de Optimaat doorontwikkeld met onze partner Emergo. 
De prefab woning kent nu meerdere maatvoeringen; 
een behoefte die duidelijk werd na inventarisatie onder 
een aantal corporaties. Hierdoor zal het gemakkelijker 
zijn om het concept succesvol in de markt te zetten. 
De eerste projecten worden waarschijnlijk in 2020 
gerealiseerd.
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Zoals verwacht is de omzet van KlokGroep Wonen 
wederom gestegen; van bijna € 79 miljoen in 2018 naar 
bijna € 86 miljoen in 2019. De divisie realiseerde mooie 
nieuwbouwprojecten. Onder andere in Nijmegen, waar ‘De 
Stadstuin’ voor een groot deel al opgeleverd is. Maar ook 
in Velddriel, Haarsteeg, Veenendaal, Arnhem, Leerdam en 
Zevenaar. Daarnaast is in 2019 de derde en laatste fase 
van ‘Buitenhof Oost’ in Tilburg gestart met 41 BaseHome-
woningen die onlangs zijn opgeleverd. De orderportefeuille 
voor 2020 is wederom goed gevuld en is flexibel in te 
vullen, waardoor wij ondanks de coronacrisis in 2020 een 
omzetniveau verwachten van ca. € 60 miljoen.

DIVISIE TOTAALONDERHOUD
KlokGroep Totaalonderhoud richt zich voornamelijk op 
groot onderhoud, transformatie- en renovatieprojecten, 
vooral voor woningcorporaties en enkele vaste 
opdrachtgevers. De divisie Totaalonderhoud werkt 
nauw samen met co-makers, om projecten zo ef f iciënt 
en lean mogelijk te realiseren en zo opdrachtgevers te 
ontzorgen.
De divisie Totaalonderhoud is in 2019 bijvoorbeeld 
gestart met de transformatie van een kantoorpand 
naar 90 appartementen aan de Tramsingel in Breda 
en de renovatie van een kantoorpand in opdracht van 
Novaform aan de St . Jacobsstraat in hartje Utrecht . 
Hier was het oorspronkelijke plan een woongebouw 

te creëren. Toen zich echter een kandidaat-huurder 
meldde die het gehele gebouw als kantoorpand wilde 
huren, werden de plannen aangepast . Het compleet 
gerenoveerde kantoor - waar de Kamer van Koophandel 
in komt - is in april 2020 opgeleverd. Bijzonder zijn de 
talloze glasmozaïektegels met verschillende kleurtinten 

in de gevel, die het gebouw een unieke uitstraling geven. 
Geen vierkante meter mozaïek is hetzelfde!
Voor de transformatie en restauratie van de oude 
ambachtsschool in Arnhem, het project De Boulevard 
dat begin 2019 werd opgeleverd, won KlokGroep 
Totaalonderhoud de architectuur publieksprijs. 

High Park Arnhem tijdens Nacht van de architectuur

DE BOULEVARD WINNAAR PUBLIEKSPRIJS 
TIJDENS NACHT VAN DE ARCHITECTUUR  
Op 6 juni werd tijdens de achttiende Nacht 
van de Architectuur de Willem Diehlprijs 2019 
uitgereikt, de tweejaarlijkse architectuurprijs 
voor het beste project op het gebied van 
restauratie en transformatie in Arnhem. 
Publiekswinnaar was De Boulevard, de 
transformatie van Arnhems oude ambachtsschool 
naar een appartementencomplex, een ontwerp 
van opZoom architecten in opdracht van SPF 
Beheer en gerealiseerd door KlokGroep in 
samenwerking met Draisma. De Boulevard 
was met 530 van de 1417 stemmen duidelijk 
de publieksfavoriet en is een deel van project 
Avenu1895.

De historie van het gebouw is nog terug 
te vinden door het behoud van markante 
herkenningspunten van de oude ambachtsschool. 
Waar vroeger klaslokalen waren, zijn nu stijlvolle, 
duurzaam gebouwde lofts gerealiseerd die 
voldoen aan de eisen van deze tijd, maar die 
tegelijkertijd de herinnering aan de school 
levend houden.
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Ecoveren 
Ecoveren is het verduurzamingsconcept van KlokGroep 
Totaalonderhoud voor de bestaande vastgoedvoorraad in 
Nederland. We hebben het bestaande concept aangepast 
aan de veranderde behoeftes uit de markt, waaronder 
de CO2-reductie; een opgave waar corporaties de 
komende jaren voor staan. Dat betekent concreet dat 
we wijken, complexen, woningen en/of appartementen 
in stappen richting CO2-neutraal kunnen brengen én 
tegelijkertijd ook afstemmen op de woningbehoefte van 
kopers en huurders. Een mooi onderdeel van Ecoveren 
is de kwadrantwoning, waarbij een bestaande, grote 
woning wordt gesplitst in twee eenheden (begane 
grond en verdieping). Dit maakt het voor een corporatie 
mogelijk te voldoen aan de behoefte aan een- of 
tweepersoonshuishoudens. Het concept is toegepast 
aan de Nicolaas Beetsstraat in Tiel, waar we van 4 
naar 8 woningen gingen, inclusief extra kantoor- en 
verblijfsruimte voor de ondersteunende zorginstantie. 
Een soortgelijk project zijn we nu ook aan het ontwerpen 
in Malden aan de Broeksingel. 

Zoals verwacht bereik te de divisie Totaalonderhoud in 
2019 een forse omzetgroei ten opzichte van 2018. Van 
€ 22 miljoen in 2018 naar bijna € 45 miljoen in 2019 
kun je zelfs spreken van een verdubbeling. Dat kwam 
mede door projec t ‘High Park ’; de transformatie 

van het oude ING-complex in Arnhem naar 281 
appar tementen.

DIVISIE BOUW & ONTWIKKELING
De activiteiten van KlokGroep Bouw & Ontwikkeling 
richten zich op nieuwbouw van met name 
appartementen- en zorgcomplexen in de bebouwde 
woonomgeving. Een mooi voorbeeld daarvan is 
zorgcomplex ‘Hart van Mook’. Een project dat KlokGroep 
ontwikkelde en realiseerde in samenwerking met ZZG en 
FAME Groep. Het project bevat woonzorgappartementen 
voor mensen met dementie (beschermd wonen) en enkele 
grondgebonden woningen.

De divisie Bouw & Ontwikkeling is in 2019 druk bezig 
geweest met de ontwikkeling van spraakmakende 
projecten, waarmee we in 2020 en 2021 starten. 
Voorbeelden zijn ‘Hof van Nijmegen’, ‘Havenkade’, ‘Park 
Avenue en ‘Lloyd’ in Nijmegen en Lingedijk in Tiel. De 
verwachting is dat het omzetniveau rond € 60 miljoen 
blijf t . 

Beekstraat, Arnhem
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Wonivo
Binnen KlokGroep Bouw & Ontwikkeling zijn we in 2018 
en 2019 volop bezig geweest om ons concept Wonivo 
gestalte te geven. Wonivo is onze maatwerkoplossing 
met vaste bouwstenen voor appartementen op iedere 
locatie. Hét antwoord op de vraag naar betaalbare 
appartementen voor een- en meerpersoonshuishoudens 
in verschillende segmenten: koop, huur (sociaal- en 
middensegment) en zorg. Een voorbeeld daarvan in 2019 

is de realisatie van 31 duurzame huurappartementen 
aan de Tooropstraat in Nijmegen, in samenwerking met 
woningcorporatie Woonwaarts.

MOOIE MATCH  
Conceptmatig bouwen is iets wat goed past bij dit soort opgaven, ondertussen waren er op dat moment 
wel veel concepten voor grondgebonden woningen, maar nog niet voor appartementen. “Toen bleek dat 
KlokGroep bezig was een concept voor appartementen te ontwikkelen”, aldus Mark de Wit, projectmanager bij 
Woonwaarts. Een mooie match, want de woningcorporatie en KlokGroep hebben al een jarenlange werkrelatie.

EFFICIËNT EN BETAALBAAR  
“Met Wonivo kunnen we eff iciënter werken dan met traditionele bouwmethodes, en daarmee de bouw- en 
voorbereidingskosten reduceren”, aldus Ferry Schreven, projectmanager planontwikkeling bij KlokGroep.  
“Het concept is modulair uitgewerkt in de BIM-bibliotheek. De intelligentie van onze vaste Wonivo  
co-makers hebben we toegevoegd aan deze bibliotheek. Prijsvorming- en engineeringstrajecten worden 
hierdoor sterk verkort . En doordat we steeds met dezelfde mensen werken, zowel op kantoor als op de 
bouwplaats, ontstaat een positieve flow. Iedereen weet precies wat hij moet doen en wanneer. Dit levert 
tijdswinst en kwaliteitsverbetering op. Het doel van KlokGroep is om hiermee straks samen met de co-makers 
een trein van Wonivo-projecten te realiseren.”

DUURZAAM  
Mark: “Met de kleine appartementen komen we tegemoet aan de woningbehoefte van jongeren die op basis 
van hun inschrijfduur nooit voor een woning in Nijmegen-Oost in aanmerking zouden komen. Op die manier 
ontstaat er ook weer meer diversiteit in de wijk.” In het voorjaar van 2020 kunnen de nieuwe bewoners er 
waarschijnlijk in.

Mark de Wit, Woonwaarts en Ferry Schreven, KlokGroep 
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Belvedère, Hilversum

PROJECT BELVEDÈRE WINT ARCHITECTUURPRIJS EN BETONPRIJS  
Het opmerkelijke, naar boven uitlopende appartementengebouw ‘Belvedère’ van architect René van Zuuk heeft
donderdag 11 april 2019 de Hilversumse architectuurprijs gewonnen. Maar om het nog mooier te maken; op 
14 november jl. viel de Belvedère wederom in de prijzen. Ditmaal sleepte het project de Betonprijs mee in de 
wacht.
 
Novaform ontwikkelde het 10 verdiepingen tellende complex met 55 appartementen voor belegger Altera
Vastgoed. De projectnaam Belvedère verwijst naar het fenomenale uitzicht over Hilversum en de bosrijke
omgeving.
 
Tijdens de uitreiking van de architectuurprijs in het Hilversumse raadhuis roemde de vakjury het spectaculaire 
ontwerp. Voorzitter van de vakjury Rudy Uytenhaak noemde Belvedère een “spannend en innovatief gebouw 
dat een beeld geeft van de architectuur van de toekomst”. Er werd ook stilgestaan bij de vaasvorm van het 
gebouw, een bijzonder creatief antwoord op de verdichtingsopgave in combinatie met de vraag om 85% van het 
maaiveld vrij te houden binnen de toegestane hoogte.
  
De vakjury bleek eensgezind. Het juryrapport bevatte woorden als “slim, gewaagd, spannend, markant en
energiek”. Lovende opstekers voor dit prestigieuze project . Het juryrapport bevatte woorden als “slim, 
gewaagd, spannend, markant en energiek”.

BETONPRIJS
Tijdens de uitreiking van de 21e editie van de Betonprijs, die plaats vond in de iconische Van Nelle Fabriek, 
sprak juryvoorzitter Henri van der Kamp eveneens mooie woorden uit het juryrapport : “De uitkragingen zijn 
bijzonder gedurfd, er is veel lef getoond. Een markant gebouw met kwaliteit”.
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NOVAFORM
Novaform is gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke 
ontwikkelingen met een vooruitstrevende invulling 
van iedere beschikbare vierkante meter. In Nederland 
heeft Novaform vestigingen in Eindhoven en Rotterdam. 
Daarnaast is het actief over de grens, met een vestiging 
in Duitsland en in Polen. Vooral de vestigingen in  
Rotterdam, Düsseldorf en Poznan groeiden in 2019 
flink. Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn: 
‘Noorderkwartier’ in Hoofddorp, ‘De Kruidenmeester’ 
in Barendrecht, ‘Vennenkwartier’ in Zaandam, ‘Sechs-
Seen-Platte’ in Duisburg en ‘Novy Olendry’ in het Poolse 
Naramowice. 

Maatschappelijke ontwikkelingen
Circulariteit, urbanisatie en mobiliteit, maar ook 
klimaatadaptatie, biodiversiteit en inclusiviteit zijn 
belangrijke thema’s bij Novaform, voor nu en in de 
toekomst. Daar past hun nieuwe marketingconcept de 
Novaform2 perfect bij. 

Zoals verwacht realiseerde Novaform in 2019 wederom 
een recordomzet van boven de € 68 miljoen (ten opzichte 
van ruim € 62 miljoen in 2018). Met name de vestiging in 
Rotterdam liet een forse omzetgroei zien, van bijna € 6 
miljoen in 2018 naar ruim € 14 miljoen in 2019. In Polen 
groeide de omzet door naar ruim € 8 miljoen en in Duitsland 
kwam de omzet ruim boven de € 10 miljoen uit. We 
verwachten dat deze stijgende lijn doorzet de komende jaren.

NOVAFORM LANCEERT DE NOVAFORM VIERKANTE METER   
In een tijd waarin veel bouwprojecten stil komen te liggen, mede door het strenge stikstofbeleid en PFAS, ziet 
Novaform juist nieuwe kansen in beschikbare ruimtes. Daarom lanceert Novaform vandaag de Novaform2.
Met deze ‘eigen’ vierkante meter worden unieke mogelijkheden uitgelicht binnen projecten van Novaform. De 
vierkante meter is de meest gebruikte meeteenheid in onze branche en de Novaform2 gebruiken we daarbij als 
metafoor om uit te leggen waar Novaform voor staat. Het doel is bewustwording te creëren om echt iedere 
vierkante meter die ontwikkeld wordt optimaal te benutten. Zo kan Novaform nóg daadkrachtiger opereren 
richting de toekomst. Niet alleen in Nederland, maar ook in Polen en Duitsland.
De Novaform2 stelt ons in staat om te vertellen waarom bepaalde projecten, mensen en technieken zo bijzonder 
zijn en hoe deze bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen en specif ieke wensen vanuit de markt.
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3. MENS, MILIEU EN ECONOMIE 
De Stadstuin, Nijm

egen
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DUURZAAM DNA KLOKGROEP 
VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES 
Duurzaamheid. Een woord dat te pas, maar vaak ook 
te onpas wordt gebruikt. Want wanneer ben je als 
persoon of organisatie duurzaam bezig? De Verenigde 
Naties heeft het als volgt geformuleerd: “Duurzame 
ontwikkeling is díe ontwikkeling die aansluit op de 
behoeften van het heden, zonder dat het vermogen 
van de toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien gevaar lopen.” 
Met inmiddels de derde generatie aan het roer van ons 
familiebedrijf, kunnen wij niet anders dan ons hierbij 
volmondig aansluiten. Wij hebben ons MVO-beleid in 
2019 wederom ondergebracht onder de drie pijlers: 
Mens & Maatschappij, Milieu & Leefomgeving en 
Bedrijfsvoering & Klantwaarde. 

MENS & MAATSCHAPPIJ
Met het Novafonds geeft Novaform haar 
maatschappelijke betrokkenheid vorm en ondersteunt 
van daaruit lokale initiatieven rond bouwprojecten die 
wij ontwikkelen. Zo reikten we in 2019 een cheque uit aan 
lunchroom Het Tuinhuis bij ‘De Kruidenmeester’ in het 
centrum van Barendrecht.  

In de lunchroom werken mensen die niet in een reguliere 
baan kunnen meedraaien.

KlokGroep werd in 2019 trotse hoofdsponsor van N.E.C. 
Met name door de maatschappelijke rol die N.E.C. in 
Nijmegen en omgeving vervult enorm bij ons past.

Ondertekening contract hoofdsponsorschap met 
Wilco van Schaik en Harold van Rooijen

KLOKGROEP HOOFDSPONSOR N.E.C.  
Harold van Rooijen, algemeen directeur van KlokGroep: “Wij zijn zeer enthousiast en vereerd dat wij de nieuwe 
hoofdsponsor zijn van N.E.C. Het is een ambitieuze club, die goed past bij onze organisatie. Nijmegen heeft ons 
veel gebracht de laatste jaren en er staan nog verschillende mooie projecten op stapel. Onze naam zal ook de 
komende jaren volop aanwezig zijn in het Nijmeegse straatbeeld. Door ons de komende twee jaar te verbinden 
met N.E.C. geven we ook iets terug aan de regio, tonen we onze betrokkenheid bij Nijmegen en hebben we 
de mogelijkheid om samen met de voetbalclub op te trekken bij maatschappelijke projecten. Wij dragen daar 
graag een steentje aan bij en bouwen graag samen met N.E.C. aan een mooie toekomst.”
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Daarnaast ondersteunden we twee wielerploegen, diverse 
lokale en internationale initiatieven, verenigingen en 
(sport)evenementen. We sponsoren ook al jaren Appelpop 
en de Arnhemse ‘Nacht van de Architectuur’, die 
afgelopen jaar gehouden werd op de bouwplaats van ons 
transformatieproject ‘High Park ’. Verder ondersteunden 
we Buzz India en Buzz Gambia, een mobiele school om 
vrouwen die geen toegang hebben tot onderwijs te 
trainen, om ze op weg te helpen naar een eigen bedrijf. 
We steunen ook initiatieven van medewerkers, zoals 
deelname aan Alpe d’Huzes en het weeshuis dat collega 
Jos Jansen met zijn vrouw ondersteunen in Tanzania. Het 
gereedschap dat we gezamenlijk sparen bij leverancier 
Stiho doneren we ook ieder jaar aan dit initiatief. 
Diverse collega’s ondersteunen het weeshuis zelf ook; 
met goederen, gif ten of hulp bij de bouw. Mooi om te 
zien.

Als organisatie streven we ernaar onze werknemers 
gezond naar hun pensioengerechtigde leeftijd te brengen. 
Dat doen we met ons programma ‘Fit de Klok rond’, 
waarin we onze medewerkers stimuleren gezond te eten, 
te bewegen en veilig te werken. Niks moet, alles mag. We 
bieden vers fruit aan op onze werklocaties - ook op de 
bouwplaatsen - en we geven medewerkers de mogelijkheid 
om ook staand of zelfs f ietsend op een deskbike aan hun 
laptop te werken. Daarnaast organiseren wij - en ook onze 

medewerkers zelf - regelmatig sportieve evenementen en 
hebben we een wielerteam en Zevenheuvelenloopteam. 
Bovendien bieden we workshops aan rondom thema’s die 
passen bij gezonder leven, zoals stoppen met roken en 
gezond koken. In september 2019 organiseerden we de 
‘Gezonde maand’. 

Ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
krijgen binnen onze organisatie een plek en helpen 

mee om onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 
Daarnaast zijn er leerwerkplekken op kantoor en op onze 
bouwplaatsen. 

MILIEU & LEEFOMGEVING
2019 was in de bouw ‘het jaar van de PFAS- en 
stikstofcrisis’. Wat daarvan de consequenties precies zijn, 
is nog steeds niet geheel duidelijk. Vooralsnog worden 
wij er slechts minimaal door geraakt.  

Door slimmer en zuiniger om te gaan met energie is 
onze CO2-uitstoot al flink verminderd, ook op onze 
bouwplaatsen. 

Niet alleen op onze bouwplaats, maar ook in het woon-
werkverkeer van onze medewerkers kijken we hoe we 
kunnen bijdragen aan een beter milieu. Daarvoor hebben 
we in 2019 medewerkers als pilot elektrische f ietsen en 
Speedelecs laten testen om mee naar het werk te komen.  

FIT DE KLOK ROND: GEZONDE MAAND WEER VAN START    
Het hoofdsponsorschap van N.E.C. biedt dit jaar extra mogelijkheden. Zo heeft algemeen directeur Wilco van 
Schaik van N.E.C. een videoboodschap om de Gezonde maand af te trappen, probeert N.E.C.-keeper Mattijs 
Branderhorst tijdens de penalty shootouts zijn doel schoon te houden op het grasveld bij het kantoor van 
KlokGroep en gaan onze dames met de N.E.C.-selectie op de foto. In de pauzes wordt er getafeltennist en er komt 
vers fruit op de bouwplaatsen. Verder gaan we nog trainen met studentenwielervereniging Mercurius en wordt het 
‘Rondje met de Klok mee’ weer verreden door de heuvels rond Nijmegen. De échte klimgeiten kunnen hun hart 
ophalen in de klimhal, onder leiding van twee collega’s.

Naast sporten en bewegen bieden we veel meer mogelijkheden om fit te worden of vitaal te blijven: onder meer 
met een workshop mindfulness. Zelfs vanuit de bouwplaatsen is hier verrassend veel animo voor. We besteden 
ook aandacht aan bioritme en beter slapen, er zijn zitinstructies voor de autostoel, kookworkshops bij LIV en er 
komen binnenkort health checks voor iedereen die wil.
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Speedelecs zijn elektrische f ietsen waarmee je tot 
45km per uur kunt f ietsen. Ook breiden we het aantal 
elektrische auto’s in ons wagenpark verder uit .

Bovendien heeft ons eigen kantoorpand in Nijmegen qua 
duurzaamheid een BREEAM-excellent certif icaat. Met 
diverse ecologische voorzieningen, waaronder nestkasten 
en insectenhotels. De elektriciteitsvoorziening wordt 
geleverd door zonnepanelen op het dak, het regenwater 
wordt gebruikt voor de toiletten en we werken vrijwel 

papierloos. Gasloos (ook in de bestaande bouw), 
BENG, NOM, CO2-neutraal en circulair worden steeds 
meer gemeengoed. Wie hier goed op acteert, heeft 
een voorsprong. Die hebben we de afgelopen jaren 
opgebouwd en willen we graag behouden.

BEDRIJFSVOERING & KLANTWAARDE 
We helpen mee om Nederland van het gas af te 
krijgen. Dat doen we door te investeren in onze eigen 
woonconcepten met duurzame innovaties, zoals 
BaseHome, Optimaat, Wonivo en Ecoveren. Circulair 
bouwen krijgt daarbij volop aandacht. Het door 
ontwikkelen van deze concepten is een continu proces, 
waarbij we ook kijken naar nieuwe innovaties en welke 
voor ons interessant zijn. Om dat goed te kanaliseren, 
is in 2019 een start gemaakt met het inrichten van een 
speciaal daarvoor bedoelde structuur. Onder aansturing 
van onze nieuwe ‘innovatie expert’ wordt deze in 2020 
verder geprofessionaliseerd.   

We streven ernaar om volgens de regels van de Stichting 
Bewuste Bouwers te werken, zodat omwonenden rond 
onze bouwplaatsen zo min mogelijk last hebben van 
onze bouwactiviteiten. Een goed instrument voor de 
communicatie met omwonenden is de bouwapp, die we 
steeds vaker inzetten. We houden hiermee de buurt op 
de hoogte van de voortgang, eventuele wegafsluitingen 
of extra werkzaamheden. Omwonenden kunnen op hun 
beurt hinder melden of vragen stellen. 
Bovendien hebben we voor de communicatie rond nieuwe 
‘gevoelige’ locaties een omgevingsmanager aangenomen.

KLOKGROEP ONDERTEKENT MANIFEST 
OM REGIO NIJMEGEN KLIMAATBESTENDIG 
TE MAKEN  
Woensdag 12 juni 2019 heeft Harold van Rooijen 
tijdens het RAS-regiocongres (Regionale 
AdaptieStrategie) namens KlokGroep, in het 
bijzijn van de landelijke deltacommissaris het 
Manifest klimaatbestendig Rijk van Nijmegen en 
Maas & Waal ondertekend. 

In het manifest staat beschreven op welke 
wijze de regio op de korte en lange termijn 
gaat werken aan een klimaatbestendige 
en waterrobuuste inrichting. Kortom, een 
regio die bestand is tegen de gevolgen van 
klimaatverandering.

In het manifest staat dat de betrokken partijen 
zich committeren aan het nut en de noodzaak 
van het klimaatbestendig maken van de regio 
en dat men zich inspant om dit de komende 
jaren te realiseren. KlokGroep is een van de 
weinige marktpartijen en de enige partij uit de 
bouwkolom die het manifest in Groesbeek heeft 
ondertekend.
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4. PERSONEEL EN ORGANISATIE 
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INVESTEREN IN MEDEWERKERS: 
HÉT KAPITAAL VAN KLOKHOLDING 
In ons bijna 100-jarig bestaan is de betrokkenheid van 
onze medewerkers altijd onze grote kracht geweest. 
KlokHolding is de afgelopen jaren flink gegroeid, 
zo ook in 2019. We mochten 28 nieuwe medewerkers 
verwelkomen, 17 vertrokken er. In totaal hebben we 
momenteel 240 medewerkers in dienst.  

Onze medewerkers zijn ons kapitaal, waar we continu 
op de juiste manier in moeten investeren. Daartoe zijn 
we in 2019 in samenwerking met organisatiebureau EY 
een verandertraject gestart . Hierin kijken we kritisch 
naar onszelf en onderzoeken en benoemen we wat er 
moet veranderen. Uit de eerste sessies met management 

en een twintigtal medewerkers – een doorsnede van 
onze organisatie – kwamen de volgende kenmerken 
naar voren: familiebedrijf, lef, spraakmakende projecten 
en bouwen voor alle doelgroepen. Op grond hiervan 
hebben we onze missie geformuleerd waarin al deze 
elementen samenkomen: “Een familiebedrijf met lef dat 

toekomstbestendige leefomgevingen creëert”. Deze is 
vervolgens vertaald in een aantal doelstellingen en een 
visie: “We volgen marktveranderingen op de voet en 
passen onze organisatie, dienstverlening en producten 
daar snel en doordacht op aan. Daarbij stimuleren we 
medewerkers zichzelf te ontwikkelen en van elkaar te 
leren. Samen met duurzame partners grijpen we kansen 
en realiseren we met trots toekomstbestendige woon- 
en werkomgevingen. Ons gemeenschappelijke doel: 
tevreden opdrachtgevers en eindgebruikers.” In 2020 
gaan we samen met onze medewerkers verder in dit 
verandertraject .  

NIEUWE MEDEWERKERS
Elke nieuwe medewerker krijgt bij ons een inwerkcoach 
als vast aanspreekpunt, die hem of haar wegwijs 
maakt in onze manier van werken en systemen. We 
willen dat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen in onze 
organisatie. Dat doen we onder meer met onze jaarlijkse 
introductiedag.

Management en nieuwe medewerkers bij N.E.C.

FTE
194,9

OMZET PER FTE
1.155.000

FTE
210,4

OMZET PER FTE
1.181.000

GEMIDDELD AANTAL
FTE’S 2019

GEMIDDELD AANTAL
FTE’S 2018
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
De markt waarin wij acteren is voortdurend in beweging. 
Dat vraagt wat van ons als organisatie, maar ook van 
onze medewerkers. Voor hun persoonlijke ontwikkeling 
is continu aandacht. Onder meer via ons intern 
opleidingsinstituut KlokSchool. Hierbij stemmen we de 
behoefte die wij intern als organisatie signaleren af 
op expliciete vragen van medewerkers. Aan de hand 
daarvan faciliteren we intern trainingen, workshops en 
scholingen voor en door collega’s (en waar nodig externe 
trainers). Daarbij kan het gaan over BIM-vraagstukken, 
het nieuwe ERP-systeem 4PS, communicatietrainingen, 
coachend leidinggeven en nog veel meer. Zo kunnen 
medewerkers aan hun persoonlijke en professionele 
ontwikkeling werken en wij aan de verbetering van 
de kwaliteit van onze organisatie. De belangstelling 
voor ons trainingsaanbod is onverminderd groot. Ook 
hebben we aandacht voor onze oudere medewerkers, 
die mogelijkerwijs wat minder weerbaar zijn. Als 
iemand moeite heeft met digitalisering, dan kijken we 
bijvoorbeeld of we er een maatje aan kunnen koppelen. 
Bij ons leren we met én van elkaar.

AUTOMATISERING EN INNOVATIE: 
EEN CONTINU PROCES
KlokHolding stelt de klant centraal. Dat laten onze 
grote stappen in de afgelopen jaren op het gebied van 

automatisering en digitalisering van het bouwproces zien. 
Wij willen kopers niet alleen zo optimaal mogelijk fysiek 
ondersteunen met LIV, maar ook digitaal. In 2019 stapten 
we over op een nieuw CRM-systeem: Nieuwbouw Off ice. 
Hier komen de leads voor de woningverkoop binnen. 
Vanuit Nieuwbouw Off ice houden we bijvoorbeeld 
belangstellenden en kopers op de hoogte van het 
verkoopproces en de vorderingen van het project . Ook 
makelaars hebben toegang tot dit systeem. Bij een aantal 
projecten werken we ook met een woningconfigurator. 
Hiermee kunnen bezoekers van de site zelf opties zoals 
een dakkapel of aanbouw toevoegen aan ‘hun’ woning. Ze 

zien dan direct hoe de woning eruit komt te zien in 3D, 
en de applicatie geeft een overzicht van de extra kosten. 

Wij blijven investeren in nieuwe software en hardware om 
de processen te optimaliseren. Het afgelopen jaar hebben 
we volop gewerkt met het nieuw ERP-systeem 4PS en onze 
werkprocessen efficiënter gemaakt. Dat biedt ons snel 
inzicht in cijfers en een efficiëntere werkmethode op het 
administratieve vlak. We kijken echter onverminderd wat 
nog beter kan en voegen gefaseerd modules toe, zoals 
HOOMCTRL in 2019. Dit is een module waarin kopers via 
een eigen portal kunnen kiezen voor meer- en minderwerk 

SPORTIEVE INTRODUCTIEMIDDAG NIEUWE 
COLLEGA’S IN DE GOFFERT
Het wordt al bijna een traditie: 1 oktober 
organiseerden we voor de derde keer 
een introductiemiddag voor alle nieuwe 
medewerkers. Dit jaar waren er maar liefst 36! 
Ook de directie was aanwezig bij deze gezellige, 
maar vooral ook sportieve middag.
Het Goffertstadion was dit jaar het toneel voor 
de introductiemiddag voor nieuwe medewerkers 
van KlokGroep, Novaform en de holding. Met 
KlokGroep als hoofdsponsor van N.E.C. was De 
Goffert natuurlijk een prachtige locatie om 
zowel de nieuwe werkgever, als de voetbalclub 
beter te leren kennen. Na een welkomstrondje 
begon de middag met een quiz over onze 
organisatie.

Toen alle quizvragen behandeld waren, trok 
iedereen de sportkleding aan en volgde een 
pittige voetbalclinic, die gegeven werd door de 
jeugdsectie (onder 17) van N.E.C. De deelnemers 
wilden niet voor elkaar onder doen, dus er werd 
fanatiek meegedaan met de beloftes van N.E.C.

Henry van Haren en Joris Geutjes van afdeling ICT
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en bijvoorbeeld contracten kunnen inzien. De koper 
krijgt dan direct een orderbevestiging, die vervolgens 
rechtstreeks in ons ERP-systeem wordt ingeschoten. 
Daarin zit dan de bewaking voor het bestellen van de 
juiste opties en het op de juiste manier factureren. 

Ook op de bouwplaatsen is automatisering belangrijk. 
Een goed netwerk is voor de projectteams essentieel 
om eff iciënt te kunnen werken. Ons ketenpark wordt 
daarom ingericht met vaste ‘modules’ om eenvoudig een 
(wif i)netwerk te realiseren en de units met elkaar te 
kunnen koppelen. Met co-makers hebben we afspraken 
over het vastleggen en delen van data. We willen 

niet alleen data vastleggen, maar er ook van leren. 
Een voorbeeld daarvan - en waarmee we in 2019 zijn 
gestart - is KYP. Een softwareprogramma voor integrale 
projectcommunicatie, dat de wijze van plannen en 
communiceren in een project vereenvoudigt . Dit soort 
innovaties helpen ons in de toekomst om projecten 
eff iciënter te realiseren en faalkosten te reduceren. 

Dankzij onze flexibele werkplekken en sterke 
netwerkstructuur lukt het ons bovendien om zonder 
problemen de medewerkers vanuit eigen huis te laten 
werken en met elkaar te communiceren via Skype. 

VEILIGHEID
KlokHolding stelt veiligheid op de eerste plaats. Een 
veilige werkomgeving creëer je niet alleen. Het is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen 
op de bouwplaats. Wij hebben hier echter wel een 
leidende rol in. Doordat er steeds meer co-makers 
op de bouwplaatsen actief zijn met medewerkers 
uit verschillende landen - die soms elkaars taal niet 
spreken - is het belangrijk om nog een extra stap 
te zetten. Daarom zijn er inmiddels diverse acties in 
gang gezet. Zo hebben wij een lidmaatschap bij Aboma 
afgesloten. Aboma helpt met adviezen op het gebied 
van bijvoorbeeld steigers, traptorens, bouwliften, 
veilig inrichten van bouwplaatsen en dergelijke, 

voert inspecties uit op bouwplaatsen en houdt 
toolboxmeetings. Daarnaast is een veiligheidsmanager 
aangetrokken die projectteams ondersteunt op 
veiligheidsgebied in het voortraject en in de 
realisatiefase van onze bouwprojecten. 

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Door zijn onafhankelijke status vormt de Raad 
van Commissarissen (RvC) een goede en kritische 

sparringpartner voor het bestuur en de directie van de 
divisies. Het afgelopen jaar is de RvC uitgebreid met de 
komst van Cécile van Oppen en bestaat daarmee met 
Gerard Jacobs en John van de Klok nu uit drie leden. 
Met haar expertise op het gebied van circulariteit en 
duurzaamheid vormt Cécile een uitstekende aanvulling 
en kan ze KlokHolding goed adviseren hoe vervolg te 
geven aan de reeds genomen stappen op deze gebieden.  

“Ruim 6 jaar leid ik een 
onderneming op het gebied van 
duurzaamheid en circulariteit, 
ook op de bouw. Vanuit mijn 

commissarisrol kan ik een 
andere invloed uitoefenen op 
de sector en KlokGroep heeft 

daarin echt een open houding.”

Cécile van Oppen

vlnr: John van de Klok, Gerard Jacobs en Cécile van Oppen
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5. RISICOMANAGEMENT
No 75 Coolsingel, Rotterdam
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DE BELANGRIJKSTE RISICO’S  
ONDERKEND 
KlokHolding onderkent de volgende belangrijke 
risico’s: prijs- en marktrisico’s, kredietrisico’s, 
kasstroomrisico’s en liquiditeitsrisico’s.

PRIJSRISICO
De verkopen en aankopen van KlokHolding zijn aan 
inflatie onderhevig. De markt waarin KlokHolding actief 
is en de producten die wij maken zijn zeer klantspecif iek, 
waardoor KlokHolding geen prijsrisico loopt en dit ook 
niet verwacht voor de komende jaren.

LIQUIDITEITSRISICO
KlokHolding houdt voldoende liquide middelen aan 
om de operationele uitgaven voor een periode van 
90 dagen te kunnen dekken. Onze kaspositie is 
voldoende om al onze kortlopende schulden te dekken. 
Rekening houdend met de huidige liquiditeitspositie, 
kasstromen, begroting 2020 en de plannen voor de 
komende jaren, is het management van mening dat er 
voldoende gelden beschikbaar zijn om de continuïteit 
van de activiteiten van KlokHolding veilig te stellen. 
Zoals uit de jaarrekening blijkt , is KlokHolding qua 
f inanciering gezond te noemen. KlokHolding loopt 
een laag liquiditeitsrisico (het risico niet aan je Victoria, Haarsteeg
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verplichtingen te kunnen voldoen). KlokHolding beheert 
haar liquiditeitsbehoeftes door aflossingsverplichtingen 
van langlopende schulden te monitoren en door 
forecasts van de inkomende en uitgaande kasstromen 
als gevolg van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten op te 
stellen. De liquiditeitsbehoefte wordt in verschillende 
perioden bewaakt, zowel dagelijks en wekelijks als 
op basis van perioden van 30 dagen. Maandelijks 
bepalen we de liquiditeitsbehoefte op lange termijn 
over de perioden van 180 en 360 dagen. De netto-
liquiditeitsbehoefte vergelijken we met de beschikbare 
kredietfaciliteiten om vast te stellen of er een tekort 
dan wel een overschot is. Uit deze analyse blijkt dat 
de beschikbare kredietfaciliteiten voldoende zijn voor 
de komende periode. De doelstelling van KlokHolding 
is om voldoende liquide middelen aan te houden om 
voor minimaal 30 dagen aan de liquiditeitsbehoeften 
te kunnen voldoen. Tijdens deze verslaggevingsperiode 
is de doelstelling behaald. De basis voor de 
liquiditeitsbehoefte op de lange termijn wordt 
gevormd door een toereikend bedrag aan beschikbare 
kredietfaciliteiten en de mogelijkheid om f inanciële 
vaste activa te verkopen.

KASSTROOMRISICO
Het bedrag van onze debiteuren en crediteuren is stabiel. 
Derhalve voorzien we geen kasstroomrisico.

VALUTARISICO
KlokHolding is beperkt blootgesteld aan valutarisico’s 
op verkopen, inkopen en leningen, omdat er een beperkt 
aantal transacties in vreemde valuta’s wordt uitgevoerd. 
Het merendeel van de transacties van KlokHolding wordt 
uitgevoerd in euro. Valutarisico‘s ontstaan door aan- 
en verkopen uit het buitenland, voornamelijk in Poolse 
Zloty. Om deze valutarisico’s te beperken, monitoren 
we de niet-EUR kasstromen en sluiten we indien nodig 
valutatermijncontracten af in overeenstemming met het 
risicobeleid van KlokHolding.

In het algemeen onderscheiden de 
riskmanagementprocedures van KlokHolding korte 
termijn kasstromen in vreemde valuta (ten hoogste 6 
maanden) van lange termijn kasstromen (ten minste 
6 maanden). Als de te betalen en de te ontvangen 

bedragen in een specif ieke valuta elkaar grotendeels 
compenseren, worden deze bedragen niet gehedged. Het 
aantal transacties in vreemde valuta is zeer beperkt qua 
omvang. Het valutarisico is hierdoor beperkt .

KREDIETRISICO
KlokHolding hanteert strenge richtlijnen en procedures 
met betrekking tot debiteurenbeheer. KlokHolding 
onderkent geen signif icant kredietrisico, omdat 
KlokHolding voldoende rechtsmiddelen en garanties heeft 
die het kredietrisico dekken. De kredietrisico’s op liquide 
middelen zijn niet signif icant, omdat de tegenpartijen 
banken zijn met een hoge reputatie en kredietwaardigheid. 
KlokHolding loopt een beperkt kredietrisico (het risico dat 
een tegenpartij een verplichting niet nakomt). Het risico 
wordt door KlokHolding zelf gedragen, de vorderingen zijn 
niet verzekerd.
KlokHolding onderkent dit risico voor verschillende 
financiële instrumenten, bijvoorbeeld het verstrekken 
van leningen en vorderingen aan klanten, het plaatsen 
van deposito’s, beleggingen in obligaties, enzovoorts. 
KlokHolding controleert continu defaults van klanten 
en andere tegenpartijen en neemt deze informatie mee 
in haar kredietrisicocontroles. Indien deze tegen een 
redelijke kostprijs beschikbaar zijn, worden externe 
credit ratings en/of rapporten over klanten en andere 
tegenpartijen verkregen en gebruikt. Het beleid is om 

alleen te handelen met kredietwaardige en integere 
tegenpartijen. KlokHolding onderkent geen signif icant 
kredietrisico aan een enkele tegenpartij of een groep van 
tegenpartijen. De handelsvorderingen bestaan uit een 
groot aantal klanten in diverse branches en geografische 
gebieden. Op basis van historische informatie over onze 
default rates is de inbaarheid van de handelsvorderingen 
goed te noemen.

RENTERISICO
Het renterisico is het risico op fluctuaties in de saldi van 
de rentedragende leningen, als gevolg van veranderingen 
in de marktrente. Volgens het beleid van KlokHolding 
wordt (een deel van) de interestpercentages op de 
beschikbare kredietfaciliteiten gebaseerd op een vaste 
rentevoet.
Het ondernemingsbeleid is om het renterisico en 
kasstroomrisico op langlopende schulden te minimaliseren. 
Langlopende schulden sluiten we dan ook meestal tegen 
een vaste rente. Op 31 december 2019 had KlokHolding 
diverse doorlopende kredieten tegen een variabele rente. 
De overige leningen zijn afgesloten tegen een vaste rente. 
De verhouding variabele en vaste rente is hierdoor volgens 
beleid van KlokHolding in evenwicht. Het renterisico wordt 
door KlokHolding als te verwaarlozen beschouwd.

“Daadkracht zit in ons DNA en 
wordt mede mogelijk gemaakt 

door onze solide financiële 
positie.”

Ton van de Klok
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6. RESULTATEN EN ANALYSES 
Boulevard Heuvelink, Arnhem
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OPNIEUW EEN RECORDOMZET   
VOOR KLOKHOLDING  
De groepsomzet steeg in 2019 wederom naar een 
recordhoogte en bedroeg maar liefst € 248 miljoen. 
Dit is een stijging van meer dan 10% ten opzichte van 
2018 en het zesde jaar op rij dat de omzet stijgt. De 
stijging van deze omzet is vooral gerealiseerd in de 
woningbouw, zowel bij KlokGroep als Novaform. In 
2020 ligt de focus meer op de verdere uitontwikkeling 
en realisatie van  reeds verworven plangebieden. 

De orderportefeuilles van de diverse divisies zijn goed 
gevuld en naar verwachting realiseren we in 2020 een 
omzet tussen de € 190 en € 245 miljoen. Hoe hoog de 
omzet uiteindelijk zal uitvallen is mede afhankelijk van 
de coronacrisis die momenteel ons land ook economisch 
vrijwel stillegt . Voor de lopende projecten ondervinden 
wij nauwelijks hinder, alleen enige vertraging. De nieuw 
op te starten projecten zijn met name afhankelijk van 
hoe lang de crisis duurt en hoe snel de woningmarkt 
herstelt . De omzet komt naar verwachting door de crisis 
op een lager niveau uit dan in 2019. Daarnaast leveren 
wij - met name bij Novaform - bij een substantieel 
deel van de projecten alleen de grond. De externe 
aannemer contracteert voor de bouw rechtstreeks 
met de opdrachtgevers. Met andere woorden, voor 
deze projecten sluiten wij alleen koopovereenkomsten. 
De aannemingsovereenkomsten met kopers van de 
woningen worden rechtstreeks gecontracteerd tussen 
de koper en de gecontracteerde aannemer. Dit is mede 
ingegeven door de nieuwe Wet kwaliteitsborging. Door 

de contracten te splitsen, lig t de verantwoordelijkheid 
ook direct bij de partij die het werk uitvoert en de 
garanties af kan geven.

RESULTATEN
Door de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt 
stegen ook in 2019 de verkoopprijzen van de woningen. 
We hadden te maken met een landelijk sterke stijging 
van de bouwproductie en daarmee tegelijkertijd 
krapte op de markt . Het tekort aan personeel en 
materialen zorgde voor stijgende materiaalprijzen, 
hogere inkoopprijzen en langere levertijden. Door het 
samenwerkingsmodel met co-makers kunnen wij de 
stijging van de prijzen en de levertijden nog dempen. 
De krapte op de woningmarkt is ongewijzigd gebleven, 
evenals de grote vraag naar nieuwe leefomgevingen. 
Het aantal potentiële grondposities waar woningbouw 
op wordt gerealiseerd lijkt steeds beperkter. De krapte 
op de woningmarkt drijf t de grondprijzen van potentiële 
locaties dan ook steeds verder op. 

OMZET
225,1

BEDRIJFS-
RESULTAAT

20,7
BEDRIJFS-
RESULTAAT

14,2

OMZET
248,5

2019
IN MILJOENEN EURO’S

2018
IN MILJOENEN EURO’S

2019 2018 2017

in mln. € in mln. € in mln. €

Geconsolideerde omzet 248,5 225,1 194,7

Bruto marge exclusief 20,8 15,6 16,3
herwaarderingen

  
Bruto marge na  21,2 15,5 18,4
herwaardering

Bedrijfsresultaat  20,7 14,2  15,5 
 

Netto resultaat 14,8 10,2 11,4

Solvabiliteit (eigen 44% 47% 44%
vermogen: totaal
vermogen)

Liquiditeitsratio 2,85 2,35 2,54
(current ratio)
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Mede daardoor blijven de marges onder druk staan en 
stijgen de verkoopprijzen van de woningen, terwijl de 
woningmarkt juist nu behoefte heeft aan betaalbare 
huisvesting voor één- of tweepersoonshuishoudens. Daar 
proberen wij door middel van onze concepten de komende 
jaren in te voorzien. 
KlokHolding denkt met de reeds verworven locaties 
een stabiele omzet in de aankomende jaren te kunnen 
realiseren. De brutomarge steeg in 2019 naar 8,5% (dit was 

6,9% in 2018). Het nettoresultaat steeg in 2019 en kwam uit 
op € 14,8 miljoen (dit was in 2018 € 10,1 miljoen). Uitgedrukt 
in percentage van de omzet was het nettoresultaat 
6,0% (tegenover 4,5% in 2018). Wij verwachten dat het 
nettoresultaat voor 2020 uitkomt tussen de 4% en 8% van 
de omzet. Het resultaat van 2020 is wel sterk afhankelijk van 
hoe lang de coronacrisis voortduurt en hoe snel de markt 
zich weer zal herstellen. Wij houden rekening met diverse 
scenario’s. Ook in het meest negatieve scenario verwachten 
wij nog een (sterk gereduceerd) positief resultaat.

STERKE FINANCIËLE POSITIE
De vermogenspositie van KlokHolding blijft onveranderd 
sterk. De solvabiliteit is 44% (dit was 47% in 2018) bij een 
balanstotaal van bijna € 158 miljoen (dit was € 118 miljoen 
in 2018). In absolute zin is het eigen vermogen met € 
13,7 miljoen toegenomen naar bijna 70 miljoen. Ook de 
liquiditeitsratio’s blijven sterk.

Wij hebben ons enkele jaren geleden ten doel gesteld 
om - met name voor investeringen - minder afhankelijk 
te zijn van kredietinstellingen. Dit heeft ertoe geleid dat 
we ons krediet bij onze huisbankier hebben ingeperkt. Bij 
enkele private partijen (fondsen) hebben wij wel enkele 
projectfinancieringen afgesloten.

KlokHolding beschikt over voldoende liquiditeiten om 

eventuele tegenvallers op te vangen en om op korte 
termijn te kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen of 
uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. We blijven sterk op 
liquiditeit sturen, zodat wij niet voor verrassingen komen 
te staan. Ons balanstotaal steeg de afgelopen jaren, 
door meer te investeren in bestemde (kapitaalintensieve) 
binnenstedelijke locaties en dus minder investeringen 
in (goedkopere) uitbreidingsgebieden. De investeringen 
hebben over het algemeen een doorlooptijd van circa 2 
tot 3 jaar. Bij grote locaties is op voorhand een belangrijk 
deel van de afzet gegarandeerd, via contracten met 
(institutionele) beleggers en/of woningcorporaties.

Voor komend jaar staan ook enkele (grote) investeringen 
in binnen- en buitenland voor nieuwe projecten op de 
kalender. In het buitenland werken we samen met lokale 
banken om de projecten te financieren. In Nederland 
werken we zowel met projectfinancieringen via de bank 
(bijvoorbeeld ‘Landgoed in den Houte’ in Noordwijkerhout) 
als met financiering via private partijen (bijvoorbeeld ‘De 
Staal’ in Delft). Daarnaast financieren we een belangrijk 
deel van de investeringen uit eigen middelen. Door de 
sterke solvabiliteit en liquiditeit onderscheidt KlokHolding 
zich in de huidige markt als financieel sterke en 
betrouwbare partner.

Nove Olendry Naromowice, Polen

Avenu 1895 en Boulevard Heuvelink, Arnhem
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7. VOORUITZICHTEN 2020
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EEN VISIE 
MET MAXIMALE AANPASSINGEN 
De vooruitzichten voor 2020 zijn positief, met de 
ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis als 
kanttekening. Onze orderportefeuille is goed gevuld. 
We hebben onszelf als doel gesteld om de komende 
jaren door te groeien naar een omzet richting de € 300 
miljoen.

AMBITIES EN DOELSTELLINGEN 
In januari 2020 presenteerden we de jaarplannen met 
onze ambities en doelstellingen voor de komende vijf 
jaar. We steken daarbij vol in op verdere autonome 
groei, de doorontwikkeling van huidige concepten en 
ontwikkeling van nieuwe concepten, onze medewerkers 
en organisatie en het (nog) meer centraal stellen van 
onze klant . Vanuit deze visie focussen we maximaal 
op aanpassing en versterking van alle divisies 
binnen KlokGroep en Novaform. Dat doen we met 
behulp van coaches en werkgroepen. In de tweede 
helft van dit jaar gaan we kopersenquêtes, een 
tevredenheidsonderzoek bij onze professionele klanten 
en een medewerkerstevredenheidsonderzoek houden. 
Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zetten we hier 
vanaf 2021 acties op uit . 

VEEL MOOIE PROJECTEN IN 2020
We hebben een goed gevulde orderportefeuille met veel 
mooie nieuwbouwprojecten die dit jaar opstarten. Zoals 

‘Hof van Nijmegen’ waarin ook 114 BaseHome-woningen 
komen, ‘De Heerlijkheden’ in Leerdam, ‘Parklanen’ 
in Rosmalen en projecten in Tiel, Zetten, Opmeer, 

Haarsteeg, Veenendaal, Didam en Zevenaar. De divisie 
Totaalonderhoud is onder meer aan de slag met ABN 
AMRO- en ING-gebouwen.

ABN AMRO, Zeist 
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Ook voor Novaform staan prachtige projecten op stapel, 
in binnen- en buitenland. Bijzonder te noemen is ‘De 
Bankier’ in Tilburg, waarbij zowel de dragende wanden 
en vloeren, als de gevelelementen – inclusief kozijnen 
– vooraf in de fabriek worden geproduceerd. In hartje 
Rotterdam verrijst een volledig nieuw complex met 
commerciële ruimtes en 113 luxe appartementen en 
penthouses; een belangrijke nieuwe eyecatcher voor de 
Coolsingel. Daarnaast lopen er projecten in Valkenswaard, 
Halsteren, Rotterdam, Valburg, Berkel-Enschot, Poeldijk 
en Noordwijkerhout. Dit is ook het geval in Duitsland en 
Polen. Onder meer in Poznan, waar in de fases 2 en 3 van 
‘Naramowice’ circa 350 appartementen en een supermarkt 
in uitvoering gaan. 

BLIJVEN ANTICIPEREN OP WONINGMARKT
Nog steeds heerst er krapte op de woningmarkt. De 
vraag naar koopwoningen blijft hoog. Met de stijgende 
bouwkosten en de toepassing van duurzame installaties 
die kostprijsverhogend zijn, staan echter ook in 
2020 de marges nog steeds onder druk. Daarnaast 
groeit de noodzaak om duurzaam en stikstofarm te 
bouwen. Bedrijven die prefab en modulair bouwen zijn 
toekomstbestendiger. Zij zijn beter in staat om stabiele 
inkomsten te realiseren, doordat milieumaatregelen 
hun werk minder belemmeren. Met onze huidige 
bouwconcepten anticiperen wij daar al prima op.  

Ons doorontwikkelde concept Optimaat gaan we in 2020 
verder uitrollen. 

Ook zetten we in 2020 weer een volgende stap in de 
transitie naar circulaire bouw.

ABN AMRO, Greene concept

ABN AMRO INVESTEERT IN VERDERE DALING EIGEN ENERGIEVERBRUIK
ABN AMRO versnelt het tempo van de eigen CO2-footprint . Voor de komende 10 jaar is er budget gereserveerd 
om gebouwen en systemen nog energiezuiniger te maken. Deze week tekende ABN AMRO een contract met BAM 
Bouw en Techniek en KlokGroep, die een belangrijke rol spelen in dit proces. 

GREENE CONCEPT VOLGENS CIRCULAIRE PRINCIPE 
Alle kantoren worden ingericht volgens het Greene concept. Panden worden zo duurzaam en circulair mogelijk 
verbouwd. Dat wil zeggen dat grondstoffen en materialen zo veel en zo lang mogelijk worden hergebruikt . Dat 
draagt bij aan een oplossing voor het probleem van de slinkende voorraad grondstoffen én het zorgt voor 
reductie van CO2-emissie. 

DOOR SAMENWERKING MET MADASTER 
ZETTEN WE CONCRETE STAPPEN RICHTING 
EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
KlokGroep heeft zich aangesloten bij het 
Madaster partnernetwerk . Rob Jans en 
Thijs Pleijhuis tekenden namens KlokGroep 
de partnerovereenkomst, om samen met 
een materialenpaspoort te integreren in het 
ontwikkelproces.

Grondstoffen worden steeds schaarser, dus moet 
er nagedacht worden over hoe we het gebruik 
hiervan kunnen reduceren. Thijs Pleijhuis vertelt: 
“KlokGroep kan én wil - als ontwikkelaar en 
realisator van grootschalige bouwprojecten - 
echt een verschil maken. De samenwerking met 
Madaster beidt ons de mogelijkheid om materialen 
een identiteit te geven, waardoor grondstoffen 
steeds weer hergebruikt kunnen worden.”
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Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als 
doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren 
en zou op 1 januari 2021 off icieel ingevoerd worden. 
Het is echter nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk 
gaat gebeuren. De kans is groot dat de invoerdatum 
uitgesteld gaat worden. Wij zijn echter drie jaar geleden 
al gaan anticiperen op de nieuwe wet en inmiddels 
werken alle projecten van KlokGroep daarvoor met het 
softwareprogramma ED-Controls. Hierin leggen we per 
project vast wat er is gebouwd, van de fundering tot en 
met het installeren van bijvoorbeeld de warmtepomp. 
In 2020 gaan we verder met het optimaliseren van dit 
softwareprogramma. Met of zonder wet: digitalisering 
past bij onze bedrijfsvoering, dus wij gaan ermee door.

Met behulp van een aparte structuur onder aansturing 
van onze ‘innovatie expert’ leiden we al deze (door)
ontwikkelingen van onze huidige en nieuwe concepten 
in goede banen. Deze wordt in 2020 verder ingericht en 
geactualiseerd. 

In al deze ontwikkelingen blijf t onze omzet- en 
winstverwachting op niveau.

Namens het bestuur van KlokHolding
A.C.M. van de Klok

INRICHTING ED-CONTROLS PER PROJECT 
Dit jaar heeft KlokGroep zich ten doel gesteld om zelf nog beter te leren werken met ED-Controls. Het systeem 
wordt per project helemaal op maat ingericht voor onze realisatiemanagers op de verschillende bouwprojecten. 
Binnen het systeem wordt er gewerkt met verschillende templates, waarin bijvoorbeeld staat vermeld met 
welke materialen er wordt gebouwd. Niet elk project heeft bijvoorbeeld als bouwelement kalkzandsteen. 
Belangrijk dus dat ED-Controls met de juiste gegevens wordt ingericht, om de gebruiksvriendelijkheid van het 
systeem te optimaliseren. Aan de hand van de templates wordt er een kwaliteitscontrole (audits) gelopen op 
de bouw door de realisatiemanagers of de -assistenten van KlokGroep en worden de gegevens vastgelegd.

TOEKOMSTIGE INZET SOFTWAREPROGRAMMA’S 
Naast de implementatie van ED-Controls, is de werkgroep ‘Slimmer Bouwen’ ook bezig met een aantal pilotprojecten 
waar de software van 12Build Evaluator wordt ingezet. Met deze tool kun je alle partijen, waarmee binnen een 
project wordt samengewerkt, evalueren. Alle gegevens worden digitaal verzameld en vastgelegd, zodat we beter 
weten waar zaken misgaan en er met elkaar van kunnen leren voor volgende projecten.
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FINANCIEEL
2019 2018 2017

FINANCIËLE POSITIE

Voor een inzicht in de financiële positie kunnen de balansen van de laatste 
3 jaren als volgt worden samengevat (in € 1.000):

vlottende activa 147.592 111.536 98.729
vlottende passiva 51.805 47.438 38.912

werkkapitaal 95.787 64.098 59.817
vastgelegde middelen 10.184 7.166 7.864

op lange termijn gefinancierd 105.971 71.264 67.681

De financiering hiervan vond plaats met:

eigen vermogen 69.882 56.064 47.431
voorzieningen 3.554 3.792 4.154
schulden op lange termijn 32.535 11.408 16.096

105.971 71.264 67.681

2019 2018 2017

KENGETALLEN

De navolgende ratio’s ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit kunnen aan de 
balansen worden afgeleid:

SOLVABILITEITSRATIO'S
eigen vermogen: vreemd vermogen  0,83  0,95  0,86 
eigen vermogen: totaal vermogen  0,44  0,47  0,44 

LIQUIDITEITSRATIO'S
vlottende activa: vlottende passiva  2,85  2,35  2,54 
vorderingen en liquide middelen: vlottende passiva  0,63  0,77  0,78 

PRODUCTIE

De omzet is gebaseerd op basis van de productiewaarde.
De afgelopen 3 jaren is als volgt weer te geven (in € 1.000): 248.529 225.056 194.692
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Activa 2019 2018

VASTE ACTIVA € € € €

MATERIËLE VASTE ACTIVA
andere vaste bedrijfsmiddelen §1  1.344.067  1.639.328 
bedrijfsgebouwen en -terreinen §2  874.712  669.712 

2.218.779 2.309.040

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
andere deelnemingen §3  7.673.926  4.532.122 
overige vorderingen §4  291.253  324.460 

7.965.179 4.856.582

VLOTTENDE ACTIVA

voorraden §5 112.310.827 75.162.156
onderhanden projecten §5 2.849.755  -   

VORDERINGEN
debiteuren §6  12.193.713  18.276.410 
belastingen en premies sociale verzekeringen §7  -    732.816 
overige vorderingen §8  6.322.524  7.154.857 

18.516.237 26.164.083

LIQUIDE MIDDELEN §9 13.914.762 10.209.648

157.775.539 118.701.509

Passiva 2019 2018

GROEPSVERMOGEN € € € €
groepsvermogen §10  68.592.990  55.096.958 
aandeel derden in groepsvermogen §11  1.288.871  967.087 

 69.881.861    56.064.045
    

VOORZIENINGEN
voorziening deelnemingen §12  1.080  146.035 
garantievoorzieningen §13  2.739.697  2.304.244 
overige voorzieningen §14  813.481  1.341.648 

 3.554.258 3.791.927

LANGLOPENDE SCHULDEN
kredietinstellingen §15  24.598.928  9.675.000 
onderhandse leningen §16  7.000.000  -   
overige leningen §17  935.934  1.732.731 

 32.534.862  11.407.731 

KORTLOPENDE SCHULDEN       
kredietinstellingen §18  1.690.000  -   
onderhandse leningen §19  5.000.000  -   
aflossingsverplichtingen  7.560.000  1.525.000 
onderhanden projecten §20  -    3.389.763 
crediteuren §21  15.321.432     14.899.400  
belastingen en premies sociale verzekeringen §22  2.032.315  6.217.926 
overige schulden §23  20.200.811  21.405.717 

 51.804.558 47.437.806

 157.775.539 118.701.509

GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019 voor resultaatbestemming

J A A R R E K E N I N G
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GECONSOLIDEERDE
WINST- EN 
VERLIESREKENING Over 2019

2019 2018

€ € € €
netto-omzet §24  248.529.093 225.056.494
kostprijs van de omzet §25  227.285.751 209.590.321
Bruto-omzetresultaat     21.243.342  15.466.173
     
BEDRIJFSLASTEN      
personeelskosten §26  17.900.457 16.430.896
huisvestingskosten  1.491.225    1.397.525  
materieelkosten  2.132.359 1.887.166
verkoopkosten  984.397 473.150
algemene kosten §27  2.277.139 2.068.884
afschrijvingskosten §28  474.069 418.126
garantiekosten  732.083 463.924

 25.991.729    23.139.671  
aan werken toegerekend  23.877.559 20.571.278

 2.114.170 2.568.393
 
Netto-omzetresultaat     19.129.172  12.897.780
     
overige bedrijfslasten en -opbrengsten §29  1.589.328 1.290.170
     
BEDRIJFSRESULTAAT  20.718.500 14.187.950
     
resultaat deelnemingen voor belasting  568.240    351.585  
rentebaten  333.149  -   
rentelasten  248.716 258.021
Saldo der financiële baten en lasten  652.673  93.564

    
RESULTAAT VÓÓR VENNOOTSCHAPSBELASTING  21.371.173 14.281.514

    
vennootschapsbelasting  5.592.358 3.431.557

RESULTAAT NÁ VENNOOTSCHAPSBELASTING  15.778.815 10.849.957

resultaat deelnemingen na belasting  30.868- 2.880
resultaat aandeel derden in groepsresultaat  977.957- -625.200

NETTO-RESULTAAT  14.769.990 10.227.637

Tooropstraat, Nijmegen
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KASSTROOMOVERZICHT 2019 2018

€ € € €
BEDRIJFSRESULTAAT 20.718.500 14.187.950
 
Aanpassingen voor:   
 -afschrijvingen  479.840  462.036 
 -mutatie voorzieningen ( excl. latente belastingen)  -237.669     -361.849    
     242.171     100.187 
Veranderingen in werkkapitaal:             
 -handelsdebiteuren  6.082.697 -9.315.943
 -overige vorderingen (excl vpb)  -124.736 -1.763.670
 -voorraden  -37.148.671  -13.032.901
- onderhanden projecten  -6.239.518  9.737.544 
 -handelscrediteuren  422.032  -4.203.665
- kredietinstellingen  1.690.000  -   
- onderhandse leningen  5.000.000  -   
 -overige schulden (excl vpb)  -530.975  13.659.537 
     -30.849.171     -4.919.098
       
KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES  -9.888.500  9.369.039 
             
ontvangen / betaalde intrest  73.612  -268.842
ontvangen / betaalde winstbelasting  -4.859.542  -4.144.369
     -4.785.930     -4.413.211
       
Kasstroom uit operationele activiteiten     -14.674.430     4.955.828 
       
verwerving groepsmaatschappijen  537.372  354.465 
(des)investeringen in financiële vaste activa  -3.108.597  925.998 
investeringen in materiële vaste activa  -389.579     -872.713    
desinvesteringen in materiële vaste activa  -       183.255    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -2.960.804  591.005 
       
toename/ afname langlopende schulden  27.162.131  -4.863.642
ontvangen / betaald dividend  -5.821.783     -6.842.253    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  21.340.348  -11.705.895

NETTO - KASSTROOM  3.705.114  -6.159.062

beginstand liquide middelen  10.209.648  16.368.710 
eindstand liquide middelen  13.914.762  10.209.648 

TOTAAL MUTATIES  3.705.114  -6.159.062

Lage Heide, Valkenswaard
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ALGEMENE TOELICHTING 
Algemeen

VESTIGINGSPLAATS
KlokHolding BV is gevestigd aan de Kanaalstraat 200 te 
Nijmegen. KvK nummer: 10025990.

AARD DER BEDRIJFSACTIVITEITEN
De werkmaatschappijen van KlokHolding kennen ieder 
hun eigen specialisme. Zo ontwikkelen KlokGroep Bouw 
& Ontwikkeling, Novaform Vastgoedontwikkelaars, 
Novaform Polska en Novaform Deutschland 
vastgoedprojecten voor zowel binnenstedelijke- als 
uitbreidingslocaties. De bouwactiviteiten van KlokGroep 
Bouw & Ontwikkeling richten zich op nieuwbouw. De 
ontwikkeling, realisatie en verkoop van grondgebonden 
woningen zijn ondergebracht bij KlokGroep Wonen. 
KlokGroep Totaalonderhoud richt zich op renovatie, 
verduurzaming, transformatie en onderhoud in diverse 
segmenten.

Ter ondersteuning van al deze activiteiten vallen onder 
KlokHolding ook werkmaatschappijen die actief zijn 
op het gebied van milieuadvies, duurzame energie en 
grondexploitatie. 

CONSOLIDATIE
Geconsolideerd worden die vennootschappen waarover 
KlokHolding BV de zeggenschap heeft door het bezit van 
de meerderheid van de aandelen of op andere wijze.

Koningsdaal, Nijmegen
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ALGEMENE TOELICHTING Vervolg

Naast de vennootschap zelf worden in de consolidatie de 
volgende vennootschappen begrepen (de gepresenteerde 
percentages hebben betrekking op het indirect belang dat de 
vennootschap heeft in deze vennootschappen, deze kunnen 
afwijken van het daadwerkelijke deelnemingspercentage):
-  KlokGroep BV te Nijmegen (95,1%)

-  KlokGroep Bouw & Ontwikkeling BV te Nijmegen (95,1%)
-  KlokGroep Bouw BV te Nijmegen (95,1%)
-  KBO-TW V.O.F. te Nijmegen (47,6%)
-  Bouwcombinatie Trebbe-Klok te Enschede (47,6%)
-  V.O.F. BPD Klok te Nijmegen (47,6%)
-  V.O.F. DraismaKlok te Nijmegen (47,6%)
- Combinatie Klok Van Arnhem Bouw, te Nijmegen (47,6%)
-  V.O.F. USP-Klok te Nijmegen (47,6%)
-  Parczoom BV, te Druten (69,8%)
- O.B.A.C. CV te Huissen (47,6%)
-  O.B.A.C. BV te Huissen (47,6%)
- Ontwikkelingsmaatschappij Koolhoven V.O.F. 

te Druten (52,7%)
-  KlokGroep Wonen BV te Nijmegen (85,6%)

-  V.O.F. Heumen Noord te Nijmegen (47,6%)
-  V.O.F. Zetten-Zuid te Nijmegen (47,6%)
-  V.O.F. Victoria Haarsteeg te Nijmegen (47,6%)

-  KlokGroep Totaalonderhoud BV te Nijmegen (85,6%)
-  Keten Integratie Centrum BV te Nijmegen (47,6%)

- KlokGroep Materieel BV te Druten (95,1%)
-  KlokGroep Service & Beheer BV te Nijmegen (95,1%)
-  LIV Exploitatie BV te Nijmegen (95,1%)
-  M1 B.V. te Arnhem (47,6%)

-  Novaform Holding te Eindhoven (95,1%)
- Novaform Vastgoedontwikkelaars BV te Best (95,1%) 

-  V.O.F. Bouw- en ontwikkelingsmij. Zuid te 
Eindhoven (47,6%)

-  V.O.F. Spoorlaan te Tilburg (47,6%)
-  Novaform Vastgoedontwikkelaars West B.V. te 

Rotterdam (95,1%)
-  Combinatie Novaform Trebbe B.V. te 

Rotterdam(47,6%)
-  Ontwikkelingsmaatschappij Poeldijk V.O.F. te

Eindhoven (47,6%)
-  Novaform Deutschland GmbH te Düsseldorf (95,1%)

-  Wilhelmshöhe projektentwicklungen GmbH te 
Düsseldorf (61,8%)

-  Novaform Polska SPZOO te Poznan, Polen (95,1%)
-  Novaform Koninko SPZOO te Poznan, Polen (47,6%)

-  Novaform Naramowice SPZOO te Poznan, Polen (95,1%)

- KlokGrondexploitatie BV te Druten (100%)
- KDG Hoogezand BV te Druten (100%)
- KDG Assen BV te Druten (100%)
- KDG Koolhoven BV te Druten (100%)
- KDG Gronden BV te Druten (100%)
-  KlokGarant BV te Druten (100%)

- Overige vennootschappen onder KlokHolding BV
-  KlokGroep Milieu BV te Druten (95,1%)
-  KlokEnergie BV te Druten (100%)
- KlokVastgoed BV te Druten (100%)

Buiten de consolidatie blijf t , wegens het ontbreken van 
overwegende zeggenschap:
- V.O.F. De Lierseweg te Druten (47,6%)
- Trebbe -Klok Projecten V.O.F. te Druten (50%)
- Ontwikkelingsmaatschappij Wijchen West V.O.F. te 
 Druten (33 1/3%)
- Molenwaard CV te Hoogezand (25%)
-  LIV Wonen B.V. (23,8%)
-  V.O.F. Spoorbuurt (28,5%)

-  Molenwaard Beheer B.V. (25%)
- GEM Koolhoven Beheer BV en GEM Koolhoven CV te 
 Tilburg (19,96%)
- Passewaay 7 CV te Druten (16,87%)
- Passewaay 7 BV te Druten (16,87%)
-  VOF Passewaay60 te Druten (26,7%)
-  Klimopweg BV te Eindhoven (31,1%)
-  SE Holding BV te Nijmegen(28,5%)
-  Klok Investeringen Groep BV (60%)

Buiten de consolidatie blijf t vanwege een te 
verwaarlozen betekenis:
-  AHZ Holding BV te Nijmegen (52,3%).

VERBONDEN PARTIJEN
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen 
aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt 
als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management van de 
rechtspersonen en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
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ALGEMENE TOELICHTING Vervolg

Grondslagen voor de 
consolidatie

ALGEMEEN
In de geconsolideerde jaarrekening van KlokHolding 
BV zijn de f inanciële gegevens verwerkt van de tot de 
groep behorende maatschappijen. Deelnemingen met 
een direct of indirect belang van 50% of meer die wel in 
de consolidatie worden meegenomen, zijn proportioneel 
in de consolidatie verwerkt . Onderlinge verhoudingen 
en transacties zijn in de geconsolideerde jaarrekening 
geëlimineerd. Belangen van derden in het vermogen en in 
het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk 
in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking 
gebracht. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld 
met toepassing van de hierna te noemen grondslagen 
voor de waardering en resultaatbepaling van 
KlokHolding BV.

SCHATTINGEN
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van KlokHolding BV zich over verschillende zaken 

een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 
het in art . 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

Grondslagen voor de 
waardering van activa en 
passiva
 
ALGEMEEN
Voor zover niet anders is vermeld, zijn 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. 

Laatste fase De Weezenlanden, Zwolle
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ALGEMENE TOELICHTING Vervolg

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.
 
De jaarrekening is opgesteld volgens BW 2 Titel 9.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN 
VASTE ACTIVA
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er 
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet 
mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het 
actief behoort . Van een bijzondere waardevermindering 
is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan 
de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de 
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
 

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen aanschaff ingswaarde respectievelijk 
voortbrengingswaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur 
of tegen taxatiewaarde.
 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin 
invloed van betekenis op het zakelijke en f inanciële 
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de 
nettovermogenswaarde, maar niet lager dan nihil. Deze 
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de 
grondslagen van KlokHolding BV.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde 
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap 
geheel of ten dele instaat voor de schulden van de 
betreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, 
primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming 
en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte 
van het aandeel in de door de deelneming geleden 
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de 
vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op 
het zakelijke en f inanciële beleid wordt uitgeoefend, 
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en 
indien van toepassing onder aftrek van bijzondere 
waardeverminderingen.

N.B. Van dit laatste is sprake wanneer de realiseerbare 
waarde lager is dan de boekwaarde.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen 
alsmede de overige vorderingen worden opgenomen 
tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen.

Voorraden
 
MATERIALEN EN GEREED PRODUCT
Deze worden gewaardeerd tegen inkoopprijs op basis van 
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, rekening houdend 
met een voorziening voor incourantheid.
Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen 
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald 
door individuele beoordeling van de voorraden. De 
vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, 
de directe loon- en machinekosten, de overige 
kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend en een opslag voor indirecte 
fabricagekosten.
  
De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een 
verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken 
kosten voor voltooiing en verkoop.

ONDERHANDEN PROJECTEN 
De onderhanden projecten in opdracht van derden 
worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde 
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst 
en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde 
termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden 
project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat 
wordt geen winst toegerekend. 
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ALGEMENE TOELICHTING Vervolg

De projectkosten omvatten de direct op het project 
betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar 
zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en 
toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die 
contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden 
toegerekend.
 
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen 
de uit projectontwikkeling voortkomende projecten 
indien en voor zover voor eenheden van het project 
vóór of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke 
verkoopovereenkomst is afgesloten.
 
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van 
de onderhanden projecten worden als opbrengsten en 
kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato 
van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate 
waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis 
van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in 
verhouding tot de geschatte totale projectkosten.
 
Indien het totaal van alle onderhanden projecten 
een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo 

gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het 
totaal van alle onderhanden projecten een creditsaldo 
vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de 
kortlopende schulden.

VORDERINGEN
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.
 
Onder de overige vorderingen zijn actieve 
belastinglatenties opgenomen indien en voor zover het 
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te 
zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties 
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben 
overwegend een kortlopend karakter.
 

VOORZIENINGEN
Voor deelnemingen waarbij de nettovermogenswaarde 
negatief is wordt een voorziening getroffen voor zover 
KlokHolding BV aansprakelijk is.

Ten behoeve van mogelijke claims inzake opgeleverde 
werken is een garantievoorziening opgenomen waaraan 

jaarlijks een vast percentage van de omzet in dat jaar 
wordt gedoteerd, waarbij op basis van individuele 
beoordeling de volledigheid wordt vastgesteld. 
Gehonoreerde claims worden ten laste van de 
voorziening gebracht. Individuele claims van € 25.000 
of hoger worden separaat voorzien onder de overige 
voorzieningen.

De Brink, Nijmegen
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Voorzieningen voor 
personeelsbeloningen
 
PENSIOENVERPLICHTINGEN
De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen. 
De regelingen worden gef inancierd door afdrachten 
aan pensioenuitvoerders, te weten verzekerings-
maatschappijen en bedrijfstakpensioenfondsen. De 
pensioenverplichtingen uit de regelingen worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering 
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 
als last in de winst-en verliesrekening verantwoord. 
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt 
beoordeeld of, en zo ja welke verplichtingen naast de 
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde premie op balansdatum bestaan. 
Deze additionele verplichtingen, waaronder 
eventuele verplichtingen uit herstelplannen van 
de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de 
vennootschap en worden in de balans opgenomen in een 
voorziening. Ultimo 2019 (en 2018) waren er voor de groep 
geen pensioenvorderingen en -verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde premie.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 
2019 114,1% (2018: 113,6%).
 
LANGLOPENDE SCHULDEN
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 
Grondslagen voor 
resultaatbepaling
 
BRUTO-OMZETRESULTAAT
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de opbrengst van 
de in het boekjaar gerealiseerde en verkochte productie 
minus de kostprijs daarvan. 
Daarbij worden resultaten genomen op basis van de 
gerealiseerde productie, rekening houdend met de nog 
te realiseren opbrengst en de nog te besteden kosten tot 
voltooiing van het werk. Verliezen worden genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn. De Bankier, Tilburg
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ALGEMENE TOELICHTING Vervolg

De kostprijs bestaat uit de bestede materialen, kosten 
van onderaannemers, bestede lonen en overige kosten 
(inclusief een opslag voor indirecte kosten) en een naar 
evenredigheid van de stand van het werk berekende 
winstopslag.
 
ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING 
Er wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling tot het 
opstellen van een verkorte winst- en verliesrekening 
ingevolge artikel 402.

AFSCHRIJVINGEN
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden 
berekend door middel van vaste percentages van 
de aanschaff ingswaarde respectievelijk bestede 
kosten op basis van de verwachte economische 
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 
materiële vaste activa worden onder de afschrijvingen 
verantwoord.
 
 

Aandeel in het resultaat 
van niet-geconsolideerde 
ondernemingen
 
Als resultaat van deelnemingen, waarin invloed 
van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke 
en f inanciële beleid, wordt opgenomen het aan de 
vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van 
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis 
van de bij KlokHolding BV geldende grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling.
 
Bij deelnemingen, waarin geen invloed van betekenis 
op het zakelijke en f inanciële beleid wordt uitgeoefend, 
wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking 
hiervan vindt plaats onder de f inanciële baten en lasten.
 
BELASTINGEN
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het 
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 
waarbij rekening wordt gehouden met permanente 
verschillen tussen de winstberekening volgens de 
jaarrekening en de f iscale winstberekening en waarbij 

actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts 
worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan 
waarschijnlijk is.
Het effectieve belastingtarief is een samengesteld 
Nederlands, Pools en Duits tarief en wijkt derhalve af 
van het toepasselijke belastingtarief.
 
 
Grondslagen voor de opstelling 
van het geconsolideerde 
Kasstroomoverzicht
 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens 
de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen 
en de schulden aan kredietinstellingen. Betaalde 
en ontvangen winstbelastingen en interest worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen 
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investerings-
activiteiten. 

Rittenburg, Middelburg
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Materiële vaste activa 2019 2018

1) ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN € €

De boekwaarde is als volgt te specificeren:
 

boekwaarde per 1 januari 1.639.328 1.949.118
investeringen 184.579 203.001
desinvesteringen 0 -50.755
afschrijvingen -479.840 -462.036
 
boekwaarde per 31 december 1.344.067 1.639.328
 
De afschrijvingen bedragen tussen 16,67% en 20% per jaar en worden naar tijdsgelang vanaf 
het moment van in gebruikname van het actief berekend over de aanschaffingswaarden.

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt:

aanschaffingswaarden 3.511.257 3.326.676
aanschaffingswaarde desinvesteringen 0 50.755
cumulatieve afschrijving deinvesteringen 0 -50.755
afschrijvingen -2.167.190 -1.687.348

boekwaarde per 31 december 1.344.067 1.639.328

2019 2018

2) BEDRIJFSGEBOUWEN EN -TERREINEN € €

De boekwaarde is als volgt te specificeren:
 
boekwaarde per 1 januari 669.712 0
investeringen 205.000 669.712
desinvesteringen 0 0
afschrijvingen 0 0
 
boekwaarde per 31 december 874.712 669.712

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt:

aanschaffingswaarden 874.712 669.712
aanschaffingswaarde desinvesteringen 0 0
cumulatieve afschrijving deinvesteringen 0 0
afschrijvingen 0 0
boekwaarde per 31 december 874.712 669.712

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
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Financiële vaste activa 2019 2018

3) ANDERE DEELNEMINGEN € €

KlokHolding BV, of één der dochtermaatschappijen, participeert in diverse (aannemers-) combinaties
gericht op de realisatie van diverse grote bouwprojecten. De deelnemingen staan gewaardeerd tegen de 
nettovermogenswaarde.         
Het verloop van de deelnemingen is als volgt te specificeren:

 

beginsaldo 1 januari 4.532.122 5.430.003
overheveling deelneming -144.959 131
verwerving -739.754 0
stortingen/ opname kapitaal/ dividend 3.489.141 -1.205.912
herwaardering 0 0
resultaat deelneming 537.376 307.900

eindsaldo 31 december 7.673.926 4.532.122

Deelnemingen die ultimo boekjaar een negatieve nettovermogenswaarde hebben worden overgeheveld
naar de voorzieningen. 

4) OVERIGE VORDERINGEN

Het verloop van de overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd:

beginsaldo 1 januari 324.460 352.577
aflossing -33.207 -28.117

eindsaldo 31 december 291.253 324.460

De vorderingen zijn over het algemeen als langlopend te beschouwen. 
Verkregen zekerheden zijn hypotheekrecht en verpanding van huurovereenkomsten, voorraden, 
inventaris en machines. 

2019 2018

5) VOORRADEN € €

De specificatie hiervan luidt als volgt:

strategische voorraden 108.952.214 71.018.452
gereed product 3.358.613 4.143.704

112.310.827 75.162.156

STRATEGISCHE VOORRADEN
De afwaardering in verband met de geschatte lagere opbrengstwaarde bedraagt 
ultimo 2019 € 18.461.764 (2018: € 18.940.055).

GEREED PRODUCT
Dit betreft de voorraad onverkochte woningen en/ of onverkochte commerciële eenheden.

ONDERHANDEN PROJECTEN
De specificatie van de onderhanden projecten luidt als volgt:

kostprijs 247.240.400 0
gefactureerde termijnen -264.287.824 0
cumulatief resultaat op het onderhanden projecten -4.415.188 0
afwaardering in verband met geschatte lagere opbrengstwaarde 24.312.367 0

2.849.755 0

Per ultimo boekjaar is voor een bedrag van € 21.633.058 (2018: € 25.009.282) aan projecten opgenomen
waarvan de gedeclareerde termijnen de kosten overschrijden.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Vervolg
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6) DEBITEUREN

Op het nominale debiteurenbedrag is wegens vermoedelijke oninbaarheid een bedrag van € 55.528
(2018: € 55.528) in mindering gebracht.

2019 2018

7) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN € €

vennootschapsbelasting (gewerbesteuer) 0 732.816

0 732.816

8) OVERIGE VORDERINGEN

De specificatie luidt als volgt:
rekening courant partners samenwerkingsverbanden 3.428.383 3.693.579
rekening courant gelieerde vennootschappen 659.591 0
latente vordering vennootschapsbelasting verrekenbare verliezen 0 106.857
nog te factureren inzake onderhanden projecten 338.093 262.515
nog te factureren inzake opgeleverde projecten 1.104.008 2.079.548
personeelsleningen 0 19.368
vooruitbetaalde bedragen 510.584 619.245
overigen 281.865 373.745

6.322.524 7.154.857

Over de rekening courant vorderingen wordt rente berekend. Het rentepercentage varieert tussen 
2% en 6%.

9) LIQUIDE MIDDELEN

De saldi op de geblokkeerde rekeningen bedraagt € 763.944 (2018: € 199.397). 
De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

10) GROEPSVERMOGEN

Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen 
naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

2019 2018

11) AANDEEL VAN DERDEN IN HET GROEPSVERMOGEN € €

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

stand per 1 januari 967.087 1.124.835
mutatie aandeel derden 0 0
aandeel derden in resultaat 977.958 625.199
dividenduitkeringen -656.174 -782.947

stand per 31 december 1.288.871 967.087

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Vervolg
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Voorzieningen 2019

ALGEMEEN
De voorzieningen zijn in overwegende mate als langlopend te beschouwen.

2019 2018

12) VOORZIENING DEELNEMINGEN € €

Deze post bestaat uit deelnemingen waarvan de nettovermogenswaarde
per ultimo boekjaar negatief is, het verloop is als volgt:

beginsaldo 1 januari 146.035 228.196
overheveling deelneming -144.959 131
verwerving 0 0
stortingen/ opname kapitaal/ dividend 0 -84.350
resultaat deelneming 4 2.058

saldo 31 december 1.080 146.035

Deelnemingen met een positieve nettovermogenswaarde ultimo boekjaar zijn overgeheveld naar de
post andere deelnemingen onder de financiële vaste activa.

2019 2018

13) GARANTIEVOORZIENINGEN € €

Ten behoeve van mogelijke claims inzake opgeleverde werken is een garantievoorziening
gevormd. Deze voorzieningen muteerden als volgt:

stand per 1 januari 2.304.244 2.255.671
af: claims -671.072 -621.788
bij: dotaties 1.376.543 715.676
af: vrijval -270.018 -45.315

stand per 31 december 2.739.697 2.304.244

14) OVERIGE VOORZIENINGEN

Het verloop van deze rekening is als volgt:

stand per 1 januari 1.341.648 1.669.909
af: gemaakte kosten/ vrijval voorzieningen -1.133.167 -1.083.261
bij: dotatie nieuwe claims 605.000 755.000

stand per 31 december 813.481 1.341.648

De overige voorzieningen hebben betrekking op vermoedelijke claims en zijn over het algemeen 
kortlopend van aard.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Vervolg
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Langlopende schulden 2019 2018

15) KREDIETINSTELLINGEN € €

Het verloop was als volgt:

stand per 1 januari 9.675.000 13.525.000
bij: nieuwe leningen 23.078.928 0
af: aflossing lening tijdens boekjaar -595.000 -2.325.000
af: aflossing lening komend boekjaar (opgenomen onder kortlopende schulden) -7.560.000 -1.525.000

stand per 31 december 24.598.928 9.675.000

De rente op diverse financieringen is grotendeels variabel en varieert tussen de  1-maands Euribor met 
een opslag van 1,95% en de 3-maands Euribor meteen opslag van 2,65%. Daarnaast is er een financiering 
aanwezig met een variabele rente gebaseerd op de 1-maands WIBOR met een opslag van 3,0%.
De leningen worden binnen vijf jaar volledig afgelost.
Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden kredietinstellingen. Daarnaast is op een 
aantal grondposities een eerste hypotheekrecht gevestigd.

2019 2018

16) ONDERHANDSE LENINGEN € €

Het verloop was als volgt:

stand per 1 januari 0 0
bij: nieuwe leningen 7.000.000 0
af: aflossing lening tijdens boekjaar 0 0
af: aflossing lening komend boekjaar (opgenomen onder kortlopende schulden) 0 0

stand per 31 december 7.000.000 0

De rente op de financiering is 3,5% vast per jaar. De leningen wordt uiterlijk 1 februari 2022 volledig 
afgelost.
Als zekerheid is een eerste hypotheekrecht gevestigd op een grondpositie alsmede een pos/neg 
hypotheekbelofte op toekomstig te verwerven onroerende zaken.

17) OVERIGE LENINGEN

Het verloop was als volgt:
stand per 1 januari 1.732.731 2.571.373
aflossingen -796.797 -838.642
aflossingen komend boekjaar verantwoord onder kortlopende schulden 0 0

stand per 31 december 935.934 1.732.731

De lening heeft een looptijd korter dan 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,5%
De lening dient gedeeltelijk per kwartaal te worden afgelost, het restant in één keer aan het einde van 
de looptijd. Als zekerheid is gesteld een eerste hypothecaire inschrijving op enkele grondposities. 
Hiernaast is door KlokHolding BV een rentegarantie afgegeven.
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Kortlopende schulden
KREDIETINSTELLINGEN

Voor de overige door de banken gestelde kredieten gelden de volgende zekerheden:
-hypotheek op de grondportefeuille;
-verpanding van de overige (bedrijfs)vorderingen die betrekking hebben op rechten uit  
 samenwerkingsverbanden en grondposities c.q. bouwclaims en de aan deze vorderingen verbonden 
 rechten en zekerheden;
-pari-passu-verklaring met betrekking tot de activa;
-afgifte van een vermogensverklaring der aandeelhouders van 32,5%;
-voldoen aan een gestelde InterestCoverageRatio;
-verpanding van huurpenningen;
-akte beëindiging huurovereenkomst intercompany huurders.

KlokHolding BV en haar dochtermaatschappijen met een belang groter dan 95%, zijn ieder 
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de bank verleende kredietfaciliteiten.

2019 2018

18) KREDIETINSTELLINGEN € €

Het verloop was als volgt:  
stand per 1 januari 0 0
bij: nieuwe leningen 1.690.000 0
aflossingen 0 0

stand per 31 december 1.690.000 0

De lening heeft een looptijd korter dan 1 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,75%.  De geldlening dient 
geheel te worden afgelost, in één keer aan het einde van de looptijd. Als zekerheid is een eerste 
hypotheekrecht gevestigd op de aangekochte grondpositie.

2019 2018

19) ONDERHANDSE LENINGEN € €

Het verloop was als volgt:
stand per 1 januari 0 0
bij: nieuwe leningen 5.000.000 0
aflossingen 0 0

stand per 31 december 5.000.000 0

De lening heeft een looptijd korter dan 1 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,5%.  
De geldlening dient geheel te worden afgelost, in één keer aan het einde van de looptijd. 
Als zekerheid is een positieve/negatieve hypotheekbelofte op enkele gronsposities verstrekt.

2019 2018

20) ONDERHANDEN PROJECTEN € €

De specificatie van de onderhanden projecten luidt als volgt:

kostprijs 0 -173.017.644
gefactureerde termijnen 0 185.831.380
cumulatief resultaat op de onderhanden projecten 0 3.233.617
afwaardering in verband met geschatte lagere opbrengstwaarde 0 -12.657.590

0 3.389.763

De onderhanden projecten vertonen ultimo 2019 een debetsaldo en worden derhalve gepresenteerd
bij de kortlopende vorderingen.
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21) CREDITEUREN
Dit betreft het nominaal verschuldigd bedrag aan crediteuren per balansdatum.

2019 2018

22) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN € €

Deze post omvat:  

omzetbelasting 1.131.404 5.743.068
vennootschapsbelasting 437.270 0
loonheffing 443.749 447.054
sociale lasten 19.892 27.804

2.032.315 6.217.926

23) OVERIGE SCHULDEN

De specificatie luidt als volgt:

rekening courant partners samenwerkingsverbanden 11.913.718 15.072.457
te betalen accountants- en advieskosten 54.573 58.536
nabetalingsverplichting onderhanden projecten 1.592.317 770.965
te betalen kosten inzake opgeleverde projecten 3.322.492 3.308.631
te betalen lonen en salarissen 688 20.427
te betalen rente 0 4.313
verplichting vakantietoeslag en vakantiedagen 994.052 842.558
vooruitontvangen bedragen 1.189.777 231.119
overige schulden 1.133.194 1.096.711

20.200.811 21.405.717

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
BELASTINGEN
KlokHolding BV vormt voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid met haar dochtermaatschappijen met een belang groter dan 95%.
Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de vennootschap en alle binnen de fiscale eenheid gevoegde maatschappijen ieder hoofdelijk aansprakelijk 
voor ter zake door de fiscale eenheid verschuldigde belasting.

BANKGARANTIES
Per 31 december 2019 was voor een bedrag van € 11.251.053 (2018: € 13.813.547) aan bankgaranties afgegeven.

OVERIGE VERPLICHTINGEN
Ten aanzien van de strategische grondposities heeft KlokHolding BV, cq. één van haar dochterondernemingen, een mogelijke nabetalingsverplichting bij 
bestemmingsplanwijziging.
De nabetalingsverplichting kan oplopen tot een maximum bedrag van € 2.844.765 (2018: € 9.468.800).
De verwachte nabetalingsveplichting voor aankomend jaar bedraagt € nihil en voor de 5 jaren daarna € 2.844.765.

De huurverplichting vanuit de huur van bedrijfsgebouwen bedraagt tot einde huurcontract € 4.816.862. De huurverplichting voor het komend jaar
bedraagt € 668.959.

De leaseverplichting vanuit de lease van bedrijfswagens bedraagt tot einde contract € 2.590.689. De leaseverplichting voor het komend jaar bedraagt 
€ 872.617.

De bovengenoemde verplichtingen hebben alle een looptijd korter dan vijf jaar.

KlokHolding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van vennootschappen onder firma waarin zij direct of indirect participeert.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS Vervolg

51KLOKHOLDING  JA ARVERSL AG 2019



2019 2018

24) NETTO-OMZET € €

De netto-omzet kan als volgt over de segmenten worden verdeeld:
omzet uit projectontwikkeling 184.741.881 180.556.361
omzet uit aanneming voor derden 62.042.878 43.439.840
overige omzet 1.744.334 1.060.293

248.529.093 225.056.494

De omzet uit aanneming ten behoeve van de eigen projectontwikkeling  is in de rubriek “omzet uit 
projectontwikkeling“ verwerkt. De omzet uit aanneming voor derden wordt afzonderlijk vermeld.

25) KOSTPRIJS VAN DE OMZET

De specificatie luidt als volgt:
bestede kosten 225.556.094 205.486.296
mutatie voorraad strategische grondposities 1.997.352 2.598.265
nagekomen resultaat opgeleverde werken voorgaande jaren -267.695 1.505.760

227.285.751 209.590.321

2019 2018

26) PERSONEELSKOSTEN € €

Deze post omvat:
lonen en salarissen 13.787.832 12.680.171
pensioenlasten 1.187.490 1.071.158
sociale lasten 2.084.111 1.902.178
overige personeelskosten 841.024 777.389

17.900.457 16.430.896

27) ALGEMENE KOSTEN

Deze post omvat:
kantoorbenodigdheden en automatiseringskosten 902.312 1.043.677
accountantskosten 111.927 90.647
advieskosten 393.000 468.258
porti-, telefoon- en bankkosten 256.535 197.462
verzekeringen 309.245 251.438
contributies en abonnementen 56.278 56.980
overig 247.842 -39.578

2.277.139 2.068.884
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2019 2018

28) AFSCHRIJVINGSKOSTEN € €

Dit betreft:
afschrijvingen op materiële vaste activa 479.919 462.038
bij/af: boekresultaat desinvesteringen -5.850 -43.912

474.069 418.126

HONORARIA ACCOUNTANTSKOSTEN
Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden 
van de externe accountant bedragen € 73.500. De in rekening gebrachte werkzaamheden betreffen alleen 
werkzaamheden in het kader van de controle op de jaarrekening.

29) OVERIGE BEDRIJFSLASTEN EN -OPBRENGSTEN

Deze post omvat:

kortingen en omzetbonussen 670.630 361.998
overige opbrengsten 918.698 928.172

1.589.328 1.290.170

BELONING BESTUURDERS
De beloning van de bestuurders bedraagt € 1.185.151 (2018: € 1.161.823).

2019 2018

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS fte fte
Het gemiddeld aantal werknemers is als volgt te splitsen naar aard van de activiteiten.

realisatie 168,4 156,9
projectontwikkeling 18,4 14,5
overig 23,6 23,5

210,4 194,9

EFFECTIEVE BELASTINGDRUK
In de consolidatie van KlokHolding B.V. zijn de buitenlandse vennootschappen geconsolideerd 
meegenomen.
De belastingdruk in Polen en Duitsland is niet gelijk aan de Nederlandse. Hierdoor wijkt de effectieve 
belastingdruk  af van de nominale belastingdruk. De effectieve belastingdruk van KlokHolding BV bedraagt 
26,17% (2018: 25,85%).
Vennootschappen met een belang van minder dan 95,1% zijn niet gevoegd in de fiscale eennheid 
vennootschapsbelasting KlokHolding.
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Activa 2019 2018

VASTE ACTIVA € € € €

MATERIËLE VASTE ACTIVA
andere vaste bedrijfsmiddelen §1 492.117 672.059

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
deelnemingen in groepsmaatschappijen §2 19.230.642 12.362.517
vorderingen op groepsmaatschappijen §3 53.954.146 50.578.515
overige vorderingen §4 291.253 291.253

73.476.041 63.232.285

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN
debiteuren §5 35.717 60.565
groepsmaatschappijen §6 2.761.590 1.710.987
belastingen en premies sociale verzekeringen §7 106.843 324.954
overige vorderingen §8 147.378 511.625

3.051.528 2.608.131

LIQUIDE MIDDELEN 0 47.075

77.019.686 66.559.550

Passiva 2019 2018

EIGEN VERMOGEN € € € €
geplaatst kapitaal §9  477.907 477.907
agioreserve §9  9.931.088 5.705.046
overige reserves §10  43.414.005 38.686.368
resultaat boekjaar  14.769.990 10.227.637
    68.592.990 55.096.958

VOORZIENINGEN
latente vennootschapsbelasting §11  464.141 469.588

LANGLOPENDE SCHULDEN
kredietinstellingen §12 4.320.000 3.675.000

KORTLOPENDE SCHULDEN    
aflossingsverplichtingen  1.560.000 1.525.000
kredietinstellingen  1.222.346 4.981.148
crediteuren  105.304  204.926
groepsmaatschappijen §13  25.628 233.309
belastingen en premies sociale verzekeringen §14  200.836 44.125
overige schulden §15  528.441 329.496

3.642.555 7.318.004

77.019.686 66.559.550

VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS per 31 december 2019 voor resultaatbestemming
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2019 2018

€ €

RESULTAAT UIT DEELNEMINGEN NÁ AFTREK VAN BELASTING DAAROVER  12.847.822 8.656.556
 

EIGEN RESULTAAT NÁ BELASTING  1.922.168 1.571.081

RESULTAAT NÁ BELASTING  14.769.990 10.227.637

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige en geconsolideerde
jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling
van het resultaat wordt verwezen naar de opgenomen algemene toelichting op de geconsolideerde 
balans en winst- en verliesrekening.

Materiële vaste activa 2019 2018

1) ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN € €

De boekwaarde is als volgt te specificeren:
 
boekwaarde per 1 januari 672.059 920.637
investeringen 33.109 0
boekwaarde desinvesteringen 0 0
afschrijvingen -213.051 -248.578
 
boekwaarde per 31 december 492.117 672.059
 
De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt:

aanschaffingswaarden 1.089.873 1.056.764
afschrijvingen -597.756 -384.705

boekwaarde per 31 december 492.117 672.059

De afschrijvingen worden naar tijdsgelang vanaf het moment van ingebruikname van het actief 
berekend over de aanschaffingswaarden. Afschrijvingspercentage is 20% van de aanschafwaarde.

VENNOOTSCHAPPELIJKE
WINST- EN
VERLIESREKENING Over 2019

TOELICHTING
OP DE BALANS
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Financiele vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze 
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van KlokHolding BV.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de 
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een 
voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder 
de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan 
wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

2019 2018

2) DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN € €

De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Het verloop 
van de deelnemingen  is als volgt:

balans per 1 januari 12.362.517 15.772.401
aan-/verkoop deelneming 2.400.000 0
aandeel resultaat 13.397.317 8.098.363
dividenduitkering -8.929.192 -11.508.247

balans per 31 december 19.230.642 12.362.517

TOELICHTING OP DE BALANS Vervolg

2019 2018

3) VORDERINGEN OP GROEPSMAATSCHAPPIJEN € €

Dit betreft door de vennootschap beschikbaar gestelde gelden aan haar dochterondernemingen in 
de vorm van leningen u/g. De leningen zijn gesaldeerd met de eventuele negatieve 
nettovermogenswaarde van de deelneming. Het verloop van de vorderingen is als volgt:

balans per 1 januari 50.578.515 36.246.485
afgelost/overboeking -108.849.763 -53.888.000
aandeel resultaat, cq. saldering -549.496 555.230
verstrekt in boekjaar 112.774.890 67.664.800

balans per 31 december 53.954.146 50.578.515

Ter zekerheid voor de uitstaande vorderingen zijn alle bezittingen en vorderingen van de deelnemingen 
verpand aan KlokHolding BV. Het gehanteerde rentepercentage over de uitstaande leningen bedroeg 
3,4% op jaarbasis.

4) OVERIGE VORDERINGEN

De overige vorderingen bestaan uit leningen u/g, het verloop was als volgt:

balans per 1 januari 291.253 282.981
afgelost 0 -748
verstrekt in boekjaar 0 9.020

balans per 31 december 291.253 291.253

Ter dekking van de vorderingen heeft KlokHolding BV een hypotheekrecht op enkele grondposities. 
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Vorderingen
5) DEBITEUREN
Dit betreft het nominaal bedrag te vorderen van debiteuren.
Hieronder is opgenomen een bedrag van € 6.553 (2018: € 34.862) aan vorderingen op 
groepsmaatschappijen en voor een bedrag van € 26.593 (2018: € 25.883) op gelieerde maatschappijen.

2019 2018

6) GROEPSMAATSCHAPPIJEN € €

De specificatie luidt als volgt:

vennootschapsbelasting groepsmaatschappijen 2.734.996 1.521.735
rekening-courant groepsmaatschappijen 26.594 189.252

2.761.590 1.710.987

Over de rekening-courantverhoudingen wordt een rente van 3,40% op jaarbasis berekend, jaarlijks wordt de 
rente opnieuw vastgesteld.

7) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

De post belastingen en premies sociale verzekeringen omvat het volgende:

omzetbelasting 0 62.656
vennootschapsbelasting 106.843 262.298

106.843 324.954

TOELICHTING OP DE BALANS Vervolg

2019 2018

8) OVERIGE VORDERINGEN € €

De specificatie luidt als volgt:

vooruitbetaalde bedragen 130.431 199.403
nog te ontvangen bedragen 0 16.752
overig 16.947 295.470

147.378 511.625
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Eigen vermogen
9) GEPLAATST KAPITAAL
Er zijn 477.907 gewone aandelen, met een nominale waarde van € 1,-, geplaatst en volgestort.
Er hebben in het verslagjaar geen mutaties plaatsgevonden in het geplaatste kapitaal.

2019 2018

AGIO € €
Het verloop hiervan was als volgt:

stand per 1 januari 5.705.046 142.284
bij: beschikbaar gesteld, niet uitgekeerd dividend 4.226.042 5.562.762

stand per 31 december 9.931.088 5.705.046

10) OVERIGE RESERVES

Het verloop hiervan was als volgt:

stand per 1 januari 38.686.368 34.321.247
af: dividenduitkering -5.500.000 -7.000.000
af: correcties resultaat deelnemingen vorig boekjaar 0 0
bij: resultaat vorig boekjaar 10.227.637 11.365.121

stand per 31 december 43.414.005 38.686.368

RESULTAATBESTEMMING 2018
Het resultaat over het boekjaar 2018 is conform het besluit van de Algemene Vergadering
toegevoegd aan de overige reserves.

RESULTAAT BOEKJAAR
Het resultaat over het boekjaar is separaat in de balans opgenomen.

TOELICHTING OP DE BALANS Vervolg

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Met betrekking tot de resultaatverdeling is in artikel 29 van de statuten bepaald dat de bestemming
van het resultaat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.

2019 2018

11) VOORZIENING LATENTE BELASTINGEN € €

Het verloop hiervan was als volgt:

stand per 1 januari 469.588 608.049
bij/af: dotatie/onttrekking -5.447 -138.461

stand per 31 december 464.141 469.588

Voor het verschil tussen de geconsolideerde waardering van de grondposities en de waardering in de
werkmaatschappijen is een voorziening latente vennootschapsbelasting opgenomen tegen nominaal
tarief van 25%.
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TOELICHTING OP DE BALANS Vervolg

2019 2018

13) GROEPSMAATSCHAPPIJEN € €

De specificatie luidt als volgt:

rekening-courant KlokGroep Totaalonderhoud BV 0 48.783
rekening-courant KlokGroep Materieel BV 510 180.000
rekening-courant KlokGroep Service & Beheer BV 0 4.526
rekening-courant KlokGroep Mileu BV 25.118 0

25.628 233.309

14) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

De post belastingen en premies sociale verzekering omvat het volgende:

loonheffing 54.300 44.125
omzetbelasting 146.536 0

200.836 44.125

15) OVERIGE SCHULDEN

De specificatie hiervan luidt:

vakantiegeld en -dagen, inclusief sociale lasten 132.026 89.244
accountants- en advieskosten 52.500 50.000
te betalen bankrente 23.314 4.146
overig 320.601 186.106

528.441 329.496

Langlopende schulden 2019 2018

12) KREDIETINSTELLINGEN € €

Het verloop hiervan was als volgt:

stand per 1 januari 3.675.000 7.525.000
bij: nieuwe leningen 2.800.000 0
af: aflossing lening tijdens boekjaar -595.000 -2.325.000
af: aflossing lening komend boekjaar (opgenomen onder kortlopende schulden) -1.560.000 -1.525.000

stand per 31 december 4.320.000 3.675.000

De rente is variabel en wordt als volgt bepaald: 
De rente op de financiering van de grondposities is variabel en gebaseerd op de 1-maands Euribor met 
een opslag van 1,95% punt. De rente op de nieuw afgesloten leningen is gebaseerd op de 3-maands 
Euribor met een opslag van 2,35%.
De leningen worden binnen vijf jaar volledig afgelost.
Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden kredietinstellingen.
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TOELICHTING OP DE BALANS Vervolg

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
BANKGARANTIES
Per balansdatum waren er geen bankgaranties afgegeven (2018: nihil).

OVERIGE VERPLICHTINGEN
KlokHolding BV heeft zich hoofdelijk garant gesteld voor de nakoming van de verplichtingen
jegens derden door een of enkele van haar dochtermaatschappijen tot een maximaal bedrag van 
€ 35.405.062. (2018: € 16.399.035)

De leaseverplichting voor het wagenpark bedraagt tot einde leasecontract € 156.123.

De leaseverplichting voor het komend jaar bedraagt € 88.812.

De bovengenoemde verplichtingen hebben allen een looptijd korter dan vijf jaar.

Hoge Wei, Oosterhout
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
Resultatenrekening
Binnen de eigen resultatenrekening van de vennootschap zijn de volgende posten
te onderscheiden waarin resultaten vanuit interactie met groepsmaatschappijen zijn te onderkennen.

2019 2018

OPBRENGSTEN € €

doorbelaste diensten naar groepsmaatschappijen 4.312.707 3.631.299
overige opbrengsten 84.229 85.937

4.396.936 3.717.236

RENTEBATEN € €

rentebaten groepsmaatschappijen 2.402.730 2.358.936
overige rentebaten 0 -2.602

2.402.730 2.356.334

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS fte fte

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg:

directie 1,0 1,0
overige ondersteuning 24,7 21,2

25,7 22,2

BELONING BESTUURDERS
De beloning van de bestuurders bedraagt € 381.966 (2018: € 370.260).

New24, Arnhem

61KLOKHOLDING  JA ARVERSL AG 2019



OVERIGE GEGEVENS
DESKUNDIGENONDERZOEK
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Met betrekking tot de resultaatverdeling is in artikel 29 van de statuten bepaald dat de bestemming van 
het resultaat door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
 
 
Druten, 18 mei 2020

Was getekend, de directie,

Holding A.C.M. van de Klok BV
A.C.M. van de Klok

De Martinus, Arnhem
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de directie, aandeelhouders en raad van 
commissarissen van KlokHolding B.V.

A. 
Verklaring over de in het 
jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2019

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van KlokHolding B.V. te 
Druten gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van KlokHolding B.V. 
per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit :

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 
december 2019;

2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en 
verliesrekening over 2019; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor f inanciële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van KlokHolding B.V. en haar 
groepsmaatschappijen zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta),  de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
 
B. 
Verklaring over de in het 
jaarverslag opgenomen andere 
informatie

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

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 

BW vereist is.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen 
van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Vervolg

C. 
Beschrijving van 
verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTIE 
VOOR DE JAARREKENING
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken 
en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is 
de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die de directie noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie 
afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond 
van genoemd

verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij de directie het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 
te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE 
CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar 

geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 
en fraude ontdekken.

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast 
in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit :

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

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

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Vervolg

grondslagen voor f inanciële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan:

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

continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en 

inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen;

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

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel 
zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In 
dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. 
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprof iel 
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond 
hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd 
waarbij een controle of beoordeling van de volledige 
f inanciële informatie of specif ieke posten noodzakelijk 
was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen 
onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de signif icante bevindingen die 
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele signif icante tekortkomingen in de interne 
beheersing.

Nijmegen, 18 mei 2020

Crowe Peak Audit & Assurance B.V.

Was getekend, 

S.J. Wolberink RA
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