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PROFIEL

Voor de Participaties is geen beursnotering 

aangevraagd. De Participaties luiden op naam.

Uitgifte en inkoop van Participaties kan eenmaal 

per jaar plaatsvinden, dit wordt geregeld in het 

Prospectus. 

Indien de normale bedrijfsuitoefening van het Fonds 

het toelaat, zullen het directe resultaat (ontvangen 

huur minus betaalde rente en gemaakte kosten) 

alsmede het aan het Fonds toekomende deel in de 

gerealiseerde winst bij verkoop van onroerend goed 

aan de Participanten worden uitgekeerd.* De overige 

bij verkoop van onroerend goed vrijkomende middelen 

worden zoveel mogelijk herbelegd in onroerend goed 

of aangewend voor aflossing.

De jaarverslagen, waaronder begrepen de 

jaarrekeningen, van het Fonds verschijnen uiterlijk 

binnen vier maanden na afloop van het boekjaar. De 

boekjaren zijn gelijk aan de kalenderjaren.

Dit halfjaarverslag is zoals altijd opgesteld door en 

onder verantwoordelijkheid van de Beheerder. Er is 

geen accountantscontrole toegepast.

* Voorlopig zal het Fonds geen uitkeringen doen aan 

Participanten, mede gelet op de conversie van Participaties 

naar Obligaties en de daaruit voortkomende additionele 

renteverplichtingen.

In de Participantenvergadering van 6 juli 2017 is de 

conversie van (het merendeel van de) Participaties 

naar Obligaties alsmede de Emissie 2017 unaniem 

geaccordeerd door de Participanten (zie ook pagina 9 van dit 

halfjaarverslag).

De waarde van de Participaties in het Fonds wordt, 

voor zover het een belegging betreft, in principe 

belast volgens de bepalingen die gelden voor Box 3. 

Daar waar in het Fonds te omvangrijke activiteiten 

plaatsvinden die door de fiscus beschouwd kunnen 

worden als ondernemingsactiviteiten kan het deel 

van de opbrengsten dat voortkomt uit die activiteiten 

belast worden volgens de regels voor Box 1.

Dergelijke activiteiten hebben overigens in het eerste 

halfjaar 2017 niet plaatsgevonden.

Het Fonds biedt Participanten de mogelijkheid 

rechtstreeks te beleggen in een gespreide portefeuille 

onroerend goed die overwegend bestaat uit verhuurde 

woningen en winkels. Daarnaast kan ook belegd 

worden in kantoren en bedrijfsgebouwen. 

Hypothecaire financieringen kunnen worden 

aangetrokken tot een maximum van 75% 

van de onderhandse verkoopwaarde van de 

onroerendgoedportefeuille van het Fonds. 

Woningen waarbij de huur wordt opgezegd zullen 

in de regel verkocht worden. Het Fonds kan tevens 

woningen in verhuurde staat verkopen. Winkels 

waarbij de huur wordt opgezegd zullen in principe 

opnieuw verhuurd worden. Meer dan 20% van de 

onroerendgoedbeleggingen bestaat uit winkels. 

Maximaal 10% van de totale beleggingen van het 

Fonds kan belegd worden in onroerend goed dat bij 

aankoop voor minder dan 50% verhuurd is. Het Fonds 

belegt uitsluitend in Nederland.

Woon-Winkel Fonds is een Fonds voor gemene rekening en is niet genoteerd op een effectenbeurs. Het Fonds 

is fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat de fiscus door het Fonds heen naar de Participant kijkt. Hierdoor is 

het Fonds in principe niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Aangezien het Fonds voor de 

toepassing van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting transparant is, is niet het Fonds, maar 

zijn de Participanten belastingplichtig. Woon-Winkel Fonds is een closed-end beleggingsinstelling, gevestigd in 

Harderwijk. Het Fonds heeft geen personeel in dienst en is opgenomen in het register van de AFM.
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Resultaten
In het eerste halfjaar van 2017 zijn er één 

woning en twee garages verkocht voor 

een totaalbedrag van € 184.500. Met deze 

verkoop werd een boekwinst van € 46.113 

behaald. Inclusief het netto huurresultaat 

van € 2.5625.000 en overige baten en lasten 

bedroegen de totale opbrengsten 

€ 2.609.000, een daling van € 152.000 

ten opzichte van de eerste helft van 2016. 

Deze daling is het resultaat van iets lagere 

huuropbrengsten, hogere exploitatiekosten 

en een lager verkoopresultaat. Het lagere 

verkoopresultaat is het gevolg van de verkoop 

van één woning en twee garages in de eerste 

helft van 2017 tegenover de verkoop van twee 

woningen en één garage in de eerste helft van 

2016. 

Na aftrek van de beheer-, financierings- 

en overige kosten komt het “Totaal 

beleggingsresultaat” uit op € 14.000 (2016: 

€ 1.132.000). De daling is het gevolg van de 

hiervoor genoemde oorzaken alsmede een 

getroffen voorziening voor de kosten 

van herfinanciering van € 1.200.000. 

Daartegenover staan lagere 

financieringslasten die het gevolg zijn van 

de lage rente alsmede de afloop van twee 

derivaten in de eerste helft 2017. 

De Intrinsieke Waarde per Participatie 

bedraagt per 30 juni 2017 € 43,48. Deze had 

per 31 december 2016 een waarde van 

€ 43,43. Dit betekent dat het directe resultaat 

over het eerste halfjaar 2017 is uitgekomen op 

0,1%.

De leningen hebben een gemiddelde 

contractlooptijd van 3,2 jaar en zijn, op drie 

na, afgesloten tegen een variabele rente. 

Voor de leningen resteert er per 30 juni 2017 

gemiddeld nog een looptijd van 1,6 jaar. 

De hypothecaire leningen bedragen per 30 

juni 2017  € 51,1 miljoen. De rente voor deze 

leningen is variabel, over het eerste halfjaar 

2017 werd een gemiddelde rente betaald van 

2,66% inclusief opslagen. Over het eerste 

halfjaar 2016 was dit 2,77% (zie pagina 13).

Ter fixering van de variabele rente op de 

hypothecaire leningen heeft de Beheerder 

in het verleden een aantal renteswaps 

afgesloten. In april 2017 zijn er twee contracten 

vervallen en heeft de directie van de 

Beheerder besloten geen nieuwe contracten 

te sluiten gezien de huidige lage rentestand. 

Het overgebleven contract is gesloten met een >

VERSLAG VAN DE BEHEERDER
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Financiering
Eind 2015 had het Fonds weer langjarige 

financieringen van 3 jaar met zowel Propertize als FGH 

afgesloten. Daarbij stond het terugbrengen van de 

leverage naar uiteindelijk 70% eind 2018 centraal. De 

huidige leverage voor de gehele portefeuille bedraagt 

77,8% (Ultimo 2016: 79,7%).

Rabobank heeft evenals Propertize te kennen gegeven 

dat zij Woon-Winkel Fonds op termijn niet langer als 

klant wenst. Rabobank wenst geen vastgoedfondsen 

te financieren, waarvan het risicodragend vermogen 

wordt verstrekt door een brede groep particuliere 

beleggers. 

Voorziening
Ten behoeve van de te verwachten 

herfinancieringskosten heeft de Beheerder een 

voorziening getroffen van € 1,2 miljoen. In dit bedrag 

zitten de verwachte kosten voor adviseurs, juridische 

kosten, afsluitprovisie en taxatiekosten.

Aankopen
Mede gelet op de beperkte 

financieringsmogelijkheden hebben er in het eerste 

halfjaar van 2017 geen aankopen plaatsgevonden.

Verkopen
In het eerste halfjaar 2017 zijn er een woning 

(Drachten) en twee garages (Wassenaar en 

Zoetermeer) verkocht. In het tweede helft van 2017 

zijn er al twee woningen (Haarlem en Diemen) 

vaste rente van 4,375%, afloopdatum 1 maart 2018. 

Door het afsluiten van deze contracten was tot 30 juni 

2017 de variabele rente op de hypothecaire leningen 

voor 7,8% afgedekt. Per 30 juni 2017 resteert er nog 

een looptijd van 0,66 jaar.

Ontwikkeling vastgoedportefeuille
De portefeuille bestaat per 30 juni 2017 voor 30% uit 

woningen, 69% winkels en 1% overig onroerend goed. 

Het belegd vermogen op 30 juni 2017 bedraagt € 68,9 

miljoen.

Voor de woningen waarin Woon-Winkel Fonds belegt, 

de niet geliberaliseerde woningen, zijn de huurprijzen 

met ingang van 1 juli 2017 gestegen met 2,8%. Vorig 

jaar bedroeg de maximale huurverhoging 2,1%.

De Beheerder blijft van mening dat de grens van 

minimaal 20% woningen in stand moet blijven 

en streeft naar een verdeling van 50% winkels en 

50% woningen. De Beheerder heeft er daarom voor 

gekozen om de meeste woningen die vrij kwamen van 

huur opnieuw te verhuren.

Leegstand
De leegstand is het afgelopen jaar gedaald. Op 30 

juni 2017 was de leegstand op jaarbasis 5,1% ( 30 

juni 2016 5,3%). De leegstand is ook ten opzichte van 

31 december 2016  (6,0%) gedaald. De verwachting 

is echter dat de leegstand in de tweede helft van 

2017 onder druk zal komen te staan als gevolg van 

opzeggingen van commerciële huurcontracten.  

>

>

VERSLAG VAN DE BEHEERDER
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verkocht (deze moeten nog wel getransporteerd 

worden).

Herstructurering
De Beheerder heeft in de jaarvergadering van 20 

april 2017 meerdere scenario’s gepresenteerd om 

een herfinanciering mogelijk te maken. In deze 

vergadering is door de Participanten besloten dat 

het meest gezonde scenario een combinatie is van 

nieuw eigen vermogen in samenhang met conversie 

van (het merendeel van) het Participantenkapitaal in 

Obligaties. In de vergadering van 6 juli 2017 heeft de 

Beheerder een uitgewerkt plan voor herstructurering 

gepresenteerd waarmee de vergadering unaniem 

akkoord is gegaan. Dit plan behelsde naast conversie 

van Participaties in Obligaties A (1 tot 4 jaar) en 

Obligaties B (tenminste 6 jaar) het aantrekken van 

nieuw kapitaal ter grootte van € 6 miljoen met een 

minimale storting van € 100.000. 

Verhandelbaarheid van Participaties
Per 21 april 2017 was het mogelijk om Participaties 

onderling te verhandelen via de zogenaamde 

toestemmingsvariant. Hier hebben verscheidene 

Participanten gebruik van gemaakt. Er zijn 

10.783 Participaties verhandeld, met een totaal 

transactiebedrag van € 313.241. In de tweede 

verhandelbaarheidsperiode (na de vergadering van 6 

juli 2017) zijn er 4.775 Participaties verhandeld voor 

een totaalbedrag van € 139.088. 

Vooruitzichten
De Beheerder verwacht dat het netto resultaat 

over het tweede halfjaar 2017, zonder rekening 

te houden met de eenmalige voorziening voor 

herfinancieringskosten, gelijk zal zijn aan dat over het 

eerste halfjaar 2017. De redenen daarvoor zijn hogere 

onderhoudskosten alsmede de hogere leegstand.   

Zoals gebruikelijk zullen in 2017 alle panden 

getaxeerd worden. Het totale effect van de 

herwaarderingen op het jaarresultaat van Woon-

Winkel Fonds is moeilijk in te schatten. 

Prognose
Ten opzichte van de prognose afgegeven in de 

jaarvergadering van 20 april 2017 is het resultaat per 

30 juni 2017 licht hoger vooral veroorzaakt door lage 

rente, zonder rekening te houden met de eenmalige 

voorziening voor herfinancieringskosten. 

Hoewel het resultaat beter is dan de prognose, 

handhaaft de directie van de Beheerder zoals 

gebruikelijk de prognose, behoudens de getroffen 

eenmalige voorziening. 

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden en 

zonder rekening te houden met de indexering van de 

woningen per 1 juli 2017 komt het directe resultaat 

over geheel 2017 uit op 8,9%. Hierbij is, net als in de 

prognose afgegeven in de laatste jaarvergadering 

van 20 april 2017, geen rekening gehouden met de 

herwaarderingen (taxaties) aan het eind van het jaar 

en verkopen in het tweede halfjaar 2017. Er is wel 

rekening gehouden met de in het eerste halfjaar 2017 

reeds verkochte woning en garages, alsmede met de 

voorziening voor herfinancieringskosten.

>



Activa 30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016

Beleggingen

Woningen 20.672 20.758 20.533

Winkels 47.389 47.359 48.488

Overige 738 778 458

Vooruitbetaalde termijnen onroerend goed 117 5 5

68.916 68.900 69.484

Vorderingen
Vorderingen en overlopende activa 265 153 427

Overige activa
Liquide middelen 388 326 73

69.569 69.379 69.984

Passiva

Fondsvermogen

Gestort kapitaal 11.787 10.099 10.458

Herwaarderingsreserve 1.779 1.779 1.421

Resultaat lopend boekjaar 14 1.687 1.132

13.580 13.565 13.011

Voorzieningen

Voorziening t.b.v. herfinancieringskosten 1.200 - -

Langlopende schulden

Hypothecaire leningen 49.505 50.321 47.262

Kortlopende schulden

Hypothecaire leningen 1.593 1.629 5.587

Bankiers 2.556 2.715 2.784

Schulden en overlopende passiva 1.235 1.149 1.340

69.569 69.379 69.984

30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016
Gestort kapitaal 11.787 10.099 10.458

Herwaarderingsreserve 1.779 1.779 1.421

Resultaat lopend boekjaar 14 1.687 1.132

13.580 13.565 13.011

Aantal uitstaande Participaties 312.345 312.345 312.345

Waarde per Participatie in euro’s 43,48 43,43 41,66
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Balans (voor winstbestemming, bedragen zijn in duizenden euro’s)

Fondsvermogen (bedragen zijn in duizenden euro’s)

HALFJAARREKENING 2017



Kasstroomoverzicht (bedragen zijn in duizenden euro’s)

30-06-2017 31-12-2016 30-06-2016
Huuropbrengsten 2.926 5.827 2.963

Exploitatiekosten - 364 - 660 - 328

Netto opbrengst onroerend goed 2.562 5.167 2.635

Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen (verkoop O.G.) 46 151 117

Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen - - 501 -

Op- en afslagen - - -

Overige baten en lasten 1 14 9

Som der bedrijfsopbrengsten 2.609 4.831 2.761

Af:
Kosten van beheer van beleggingen 417 840 420

Kosten bewaring 14 27 14

Financieringslasten 918 2.057 1.030

Dotatie voorziening 1.200 - -

Overige bedrijfslasten 46 220 165

Som der bedrijfslasten 2.595 3.144 1.629

Resultaat 14 1.687 1.132

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 30-06-2017 30-06-2016
Direct beleggingsresultaat (resultaat + verkopen OG) 14 1.132

Aankopen van beleggingen/investeringen - 142 36

Verkopen van beleggingen 126 244

Mutatie vorderingen - 112 - 307

Mutatie voorzieningen 1.200 -

Mutatie overige passiva - 13 38

1.073 1.143

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen bij uitgifte nieuwe Participaties - -

Uitkering - -

Betaald bij inkoop Participaties - -

Aflossing hypotheken - 796 - 771

Nieuwe hypotheken - -

Mutaties inzake hypotheken - -

Aflossing hypotheken als gevolg van verkopen - 56 - 360

- 852 - 1.131

Netto Kasstroom 221 12

Aansluiting met banksaldi 2017 2016
Saldo liquide middelen per 1 januari 326 172

Saldo bankkrediet per 1 januari - 2.715 - 2.895

- 2.389 - 2.723

Saldo liquide middelen per 30 juni 388 73

Saldo bankkrediet per 30 juni - 2.556 - 2.784

- 2.168 - 2.711

Kasstroom 221 12

11

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

(herwaardering  O.G.)

HALFJAARREKENING 2017



Overige activa

Liquide middelen
Dit betreft direct opeisbare bank tegoeden.

Toelichting op de balans (bedragen zijn in duizenden euro’s)

Beleggingen

Procentuele verdeling van de waarde van de beleggingen

30% woningen

1% overig
69% winkels

Vorderingen

Verloop van de beleggingen
Woningen Winkels Overig o.g. Vooruitbetaalde 

termijnen o.g.
Totaal

Stand per 1 januari 2017 20.758 47.359 778 5 68.900

Aankopen / Investeringen - 30 - 112 142

Overige mutaties - - - - -

Verkopen* - 86 - - 40 - - 126

Herwaardering (op basis van taxaties) - - - - - 

Stand per 30 juni 2017 20.672 47.389 738 117 68.916

* Dit betreft de invloed van de transporten op de balans van het Fonds

30-06-2017 30-06-2016
Debiteuren 31 139

Vooruitbetaalde bedragen 223 277

Servicekosten 11 11

265 427
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen betreffen de debiteurenpositie alsmede de vooruitbetaalde bedragen inzake de exploitatie van het 

onroerend goed. De onderverdeling is als volgt:

Voorzieningen
Ten behoeve van de te verwachten herfinancieringskosten heeft de Beheerder een voorziening getroffen van € 1,2 

miljoen. In dit bedrag zitten de kosten voor adviseurs, juridische kosten, afsluitprovisie en taxatiekosten.

TOELICHTING OP DE BALANS



Langlopende Schulden
30-06-2017 30-06-2016

Totaal langlopende hypothecaire schulden 49.505 47.262

Hypothecaire leningen met een looptijd > 1 jaar 49.505 47.262

Vervallen tussen 1 en 5 jaar 48.912 46.540

Vervallen > 5 jaar 593 722

Leningen tegen een variabel rentepercentage 48.775 46.389

Leningen tegen een vast rentepercentage 730 873

Gemiddelde variabele rente 2,66% 2,77%

Onroerendgoedbeleggingen met een gezamenlijke boekwaarde van € 68,9 miljoen dienen tot zekerheid van al 

hetgeen Woon-Winkel Fonds uit hoofde van de onderhavige geldleningen aan de desbetreffende financiële 

instellingen verschuldigd is. 

Overzicht leningen
Oorspronkelijke 

hoofdsom 
Verval
datum 

Saldo per 
30 juni 2017

Aflossing
01-01 tot 30-06

FGH Bank € 200.000 1-12-2018 € 136.820 € 7.020

FGH Bank € 418.000 1-1-2019 € 354.610 € 1.920

FGH Bank € 750.000 1-1-2019 € 684.625 € 3.630

FGH Bank € 3.600.000 1-1-2019 € 2.829.105 € 69.990

Propertize € 7.900.000 1-1-2019 € 7.246.107 € 124.191

FGH Bank € 18.940.000 1-1-2019 € 14.523.675 € 82.500

Propertize € 379.361 1-1-2019 € 313.542 € 5.964

Propertize € 20.030.049 1-1-2019 € 15.086.250 € 317.553

Propertize € 1.150.000 1-1-2019 € 476.823 € 8.135

FGH Bank € 9.000.000 1-1-2019 € 7.260.000 € 180.000

FGH Bank € 400.000 1-10-2023 € 292.000 € 24.000

FGH Bank € 425.000 1-10-2023 € 300.969 € 27.563

TOTAAL € 63.192.410 € 49.504.526 € 852.466

De aflossing op lening (€ 20.030.049) van Propertize is voor € 55.843 het gevolg van de verkoop van twee garages 

en voor € 261.710 contractueel vastgelegd. De aflossingen op de overige leningen zijn contractueel vastgelegd, 

het totaal van de contractueel vastgelegde aflossingen in de eerste helft van 2017 bedraagt € 796.623. 

Bij de verkoop van de woning is er niets afgelost. Het bedrag dat normaal afgelost zou worden is in het depot 

gestort ten behoeve van de werkzaamheden in Ettel-Leur (schilderwerk en kunststof kozijnen). 

13TOELICHTING OP DE BALANS



30-06-2017 30-06-2016
Crediteuren 318 224

Nog te betalen kosten 43 426

Vooruitontvangen huren 392 382

Omzetbelasting 43 54

Waarborgsommen 339 254

1.135 1.340

De leningen hebben gemiddeld nog een resterende looptijd van 1,6 jaar. De leningen zijn, op drie na (*), 

afgesloten tegen een variabele rente. Ter fixering van de variabel rentende hypothecaire leningen heeft het Woon-

Winkel Fonds in het verleden een aantal renteswaps afgesloten.

Bankiers
Dit betreft het rekening-courantkrediet met de Rabobank dat qua zekerheidsstelling is gekoppeld aan één van de 

langlopende leningen.

Schulden en overlopende passiva
Dit betreft diverse te betalen kosten inzake het onroerend goed.

De onderverdeling is als volgt:

Kortlopende Schulden 
Hypothecaire leningen

Overzicht leningen
Oorspronkelijke 

hoofdsom
Verval
datum

Aflossing		
01-07-17 tot 

30-06-18
FGH Bank* € 200.000 1-12-2018 € 14.040

FGH Bank € 418.000 1-1-2019 € 3.840

FGH Bank € 750.000 1-1-2019 € 7.260

FGH Bank € 3.600.000 1-1-2019 € 139.980

Propertize € 7.900.000 1-1-2019 € 248.381

FGH Bank € 9.000.000 1-1-2019 € 360.000

FGH Bank € 18.940.000 1-1-2019 € 165.000

Propertize € 20.030.049 1-1-2019 € 523.421

Propertize € 1.150.000 1-1-2019 € 16.271

Propertize € 379.361 1-1-2019 € 11.927

FGH Bank* € 400.000 1-10-2023 € 48.000

FGH Bank* € 425.000 1-10-2023 € 55.125

TOTAAL € 63.192.410 € 1.593.245

* deze leningen hebben een vaste rente.

14TOELICHTING OP DE BALANS
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TOELICHTING WINST-EN VERLIESREKENING

Toelichting op de winst- en verliesrekening

BATEN

Overige baten

Dit betreft resultaten die geen periodiek karakter hebben.

Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen

Dit betreft het gerealiseerde resultaat bij verkoop ten opzichte van de boekwaarde minus de verkoopkosten.

KOSTEN

Kosten van beheer van beleggingen

Dit betreft de vergoeding voor directievoering en administratie alsmede de vergoeding voor de bewaarneming van 

de activa van het Fonds. Deze bedraagt voor directievoering en administratie 0,6% van de waarde van de activa en 

voor bewaarneming ruim € 30.000 per jaar. 

Financieringslasten

Het betreft de rentelasten uit hoofde van de hypothecaire leningen alsmede de rente voor het rekening-courant 

krediet. Inbegrepen zijn ook de rentelasten c.q. rentebaten van de Interest Rate Swaps.

Dotatie voorziening

Ten behoeve van de te verwachten herfinancieringskosten heeft de Beheerder een voorziening getroffen van            

€ 1,2 miljoen. in dit bedrag zitten de kosten voor adviseurs, juridische kosten, afsluitprovisie en taxatiekosten.    

Overige bedrijfslasten

Onder overige bedrijfslasten zijn onder meer begrepen de kosten van de accountantscontrole, honoraria 

adviseurs, kosten publiciteit, drukwerk en de kosten van de Raad van Toezicht.

De door Stichting Vergelegen gemaakte kosten, waaronder begrepen de beloning van het bestuur van de Stichting 

en de Raad van Advies, worden door Beethoven Beheer B.V. gedragen en komen derhalve niet ten laste van het 

Fonds.

Het Fonds heeft geen werknemers in dienst.
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OVERIGE GEGEVENS

AIFMD-VERGUNNING
Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en is derhalve 

onderworpen aan de vergunningseisen en het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wft. 

De Beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht en is 

ingeschreven in het register. Het Fonds valt onder de werking van deze vergunning. Het register ligt ter inzage bij 

de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

BESTUURDERSBELANGEN
De Beheerder (Beethoven Beheer B.V.) van het Fonds en de bestuurders van de Beheerder hebben in de 

verslagperiode geen belangen in de vastgoedbeleggingen van het Fonds gehad. Wel heeft een aan een bestuurder 

gerelateerde onderneming een belang (Participaties) in het Fonds. Ook de andere bestuurder heeft een (klein) 

belang (Participaties) in het Fonds. Het belang van beide bestuurders is in totaal 14,38%.

Noch de Bewaarder (Darwin Depositary Services B.V.) van het Fonds, noch de bestuurders van de Bewaarder, noch 

de bestuurders van de Juridisch Eigenaar (Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf B.V.), noch de leden van de Raad van 

Toezicht hebben in de verslagperiode belangen in de vastgoedbeleggingen van het Fonds gehad.

OVERIGE GEGEVENS
Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar zal een jaarvergadering van Participanten plaatsvinden. De 

Participanten ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.

GROTE BELEGGERS
Het Fonds heeft rechtstreeks geen grote beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In indirecte 

zin heeft Woon-Winkel Fonds twee grote beleggers in de zin van de Wft, zijnde Stichting Vergelegen, die een 100% 

belang heeft in de Beheerder en Stichting Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf, die een 100% belang heeft in de 

Juridisch Eigenaar.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
In de Participantenvergadering op 6 juli 2017 heeft de Beheerder conform de afspraak met de Participanten, 

gemaakt in de jaarvergadering van 20 april 2017, een uitgewerkt voorstel voorgelegd. Dit voorstel behelsde 

conversie van (het merendeel van) de Participaties naar Obligaties A of B (1 tot 4 jaar respectievelijk tenminste 6 

jaar) en een kapitaalstorting met een minimale inleg van € 100.000. De Participantenvergadering, waarin circa 

70% van het Participantenvermogen vertegenwoordigd was, is unaniem met dit voorstel akkoord gegaan. 

De verdeling na conversie is als volgt: Aantal Bedrag
Obligatie A 42.862 €  1.861.496

Obligatie B 166.809 € 7.244.515

Participaties behouden 102.674 €  4.459.132

TOTAAL 312.345 € 13.565.143

Verhandelbaarheid van Participaties

In de tweede verhandelbaarheidsperiode (na de vergadering van 6 juli 2017) zijn er 4.775 Participaties verhandeld 

voor een totaalbedrag van € 139.088.

Harderwijk, augustus 2017

De Beheerder, 

Beethoven Beheer B.V.
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