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Het bestuur van  

Stichting Evertshuis 

Postbus 165 

2410 AD  Bodegraven 

     

 

Everdingen, 21 september 2022  

 

Geacht bestuur,  

Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting Evertshuis te Bodegraven is door ons samengesteld op basis van 

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en 

de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 

is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 

voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze 

standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 

van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 

financiële verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat 

u ons alle relevante informatie aanlevert. 

 

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende 

regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het 

lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam 

met onze kennis van Stichting Evertshuis Wij hebben geen controle- of 

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of 

een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 

(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de 

opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 

dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

Everdingen, 21 september 2022 

 

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 

namens deze, 

 

 

Pieter Kok 
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Resultaten 

Ontwikkeling!resultaat!

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -29.363, tegenover € -25.272 over 

2020. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat 

van baten en lasten. 

  2021   2020   

  
€ % € % 

Netto-omzet 38.898 100,0 88.599 100,0 

Subsidiebaten 414.193 1.064,8 476.292 537,6 

Giften en baten uit fondsenverwerving 932 2,4 3.425 3,9 

Inkoopwaarde van de omzet -48.375 -124,4 -74.188 -83,7 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 405.648 1.042,9 494.128 557,7 

Personeelskosten 
        

Lonen en salarissen 200.474 515,4 194.946 220,0 

Sociale lasten 38.092 97,9 40.078 45,2 

Pensioenlasten 18.532 47,6 16.692 18,8 

Andere personeelskosten 37.912 97,5 43.202 48,8 

          

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
        

Afschrijvingen materiële vaste activa 4.816 12,4 5.732 6,5 

          

Overige bedrijfskosten 
        

Huisvestingskosten 71.471 183,7 149.288 168,5 

Verkoopkosten 7.421 19,1 10.522 11,9 

Kantoorkosten 3.358 8,6 3.365 3,8 

Algemene kosten 11.806 30,4 11.388 12,9 

          

Som der vaste kosten 393.882 1.012,6 475.213 536,4 

Exploitatieresultaat 11.766 30,2 18.915 21,3 

Financiële baten en lasten -41.129 -105,7 -44.187 -49,9 

Resultaat -29.363 -75,5 -25.272 -28,5 
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Ondertekening van het accountantsverslag 

 

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid. 

 

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 

namens deze,  

 

 

Pieter Kok 
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Bestuursverslag 

Referentie naar plaats van beschikbaarheid 

Het bestuursverslag ligt ter inzage op het kantooradres van de stichting. 
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Balans per 31 december 2021 

Activa!

(Na voorstel 

resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  
€ € € € 

Vaste activa 
        

Materiële vaste activa (1)   3.516   8.332 

Vlottende activa 
        

Vorderingen (2) 
        

Handelsdebiteuren 6.231   2.365   

Groepsmaatschappijen 1   1   

Belastingvorderingen 7.223   30.393   

Overige vorderingen 4.213   4.108   

Overlopende activa 6.898   6.318   

    24.566   43.185 

Liquide middelen (3)   201.013   164.338 

     

Totaal 
  

229.095 
  

215.855 
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Passiva!

(Na voorstel 

resultaatbestemming)   31 dec 2021   31 dec 2020 

  
€ € € € 

Eigen vermogen (4) 
        

Stichtingsvermogen 146.007   175.370    

  146.007   175.370 

Kortlopende schulden (5) 
        

Schulden aan leveranciers 

en handelskredieten 

33.174   9.055   

Belastingen en premies 

sociale verzekeringen 

20.860   -244   

Overige schulden 24.770   26.662   

Overlopende passiva 4.284   5.012   

    83.088   40.485 

Totaal 
  

229.095 
  

215.855 
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Staat van baten en lasten over 2021 

  begroting 2021 2020 

  
€ € € 

Netto-omzet 158.250 38.898 88.599 

Subsidiebaten 375.000 414.193 476.292 

Giften en baten uit fondsenverwerving 4.600 932 3.425 

Som der exploitatiebaten (6) 537.850 454.023 568.316 

Inkoopwaarde van de omzet 144.000 48.375 74.188 

Personeelskosten (7) 
      

Lonen en salarissen 265.000 200.474 194.946 

Sociale lasten - 38.092 40.078 

Pensioenlasten - 18.532 16.692 

Andere personeelskosten 13.000 37.912 43.202 

        

Afschrijvingen en waardeverminderingen (8) 
      

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.200 4.816 5.732 

        

Overige bedrijfskosten (9) 
      

Huisvestingskosten 70.000 71.471 149.288 

Verkoopkosten 20.400 7.421 10.522 

Kantoorkosten 8.000 3.358 3.365 

Algemene kosten 9.000 11.806 11.388 

        

Som der exploitatielasten 536.600 442.257 549.401 

Exploitatieresultaat 1.250 11.766 18.915 

Financiële baten en lasten (10) 
      

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 4 - 

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.250 -3 -2.511 

Waardeveranderingen vorderingen vaste 

activa en effecten 

- -41.130 -41.676 

Belastingen - - - 

Resultaat - -29.363 -25.272 

Resultaatbestemming       

Stichtingsvermogen - -29.363 -25.272 

Bestemd resultaat - -29.363 -25.272 
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Kasstroomoverzicht over 2021 

Indirecte methode 2021 2020 

  
€ € 

Exploitatieresultaat 11.766 18.915 

Aanpassing voor afschrijvingen 4.816 5.732 

Mutatie van handelsdebiteuren -44.996 6.700 

Mutatie van overige vorderingen 22.485 411.338 

Mutatie van handelscrediteuren 24.119 -30.059 

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden 

kredietinstellingen) 

18.484 -254.098 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 36.674 158.528 

Ontvangen interest 4 - 

Betaalde interest -3 -2.511 

Kasstroom uit operationele activiteiten 36.675 156.017 

Investeringen in materiële vaste activa - -2.357 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - -2.357 

Netto-kasstroom 36.675 153.660 

Koers- en omrekeningsverschillen - -4 

Mutatie in liquide middelen 36.675 153.656 
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Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Evertshuis, statutair gevestigd te Bodegraven, bestaan 

voornamelijk uit: het bevorderen van een zo breed mogelijke variatie van sociaal-culturele, 

recreatieve, sportieve, educatieve en culturele activiteiten in de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk. Eventuele uitbreiding naar andere beheersactiviteiten dan het 

Evertshuis behoeft de goedkeuring van de Raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Locatie feitelijke activiteiten 

Stichting Evertshuis is feitelijk en statutair gevestigd op Julianastraat 4 te Bodegraven en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41174070. 

  

Stichting Evertshuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig erkend. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen!

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

  

De jaarrekening is opgesteld in euro's; de functionele en rapporteringsvaluta van de stichting. 

In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen waarmee wordt 

verwezen naar de toelichting. 

 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden. 

Stelselwijzigingen 

In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

 

Schattingswijzigingen 

In 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan. 

  

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding van Stichting Evertshuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 

het in artikel 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 

desbetreffende jaarrekeningposten. 

  

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 Stichting Evertshuis of nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 

onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de 

omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 

inzicht. 
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Waardeverminderingen vaste activa 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum 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. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt 

in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het 

betreffende actief. 

Grondslagen!voor!waardering!activa!

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

  

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum 

worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een 

bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

Grondslagen!voor!waardering!passiva!

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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Grondslagen!voor!baten!en!lasten!

Baten 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Personeelskosten 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

de staat van baten en lasten. 

  

Pensioenen  

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds 

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een 

toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie 

van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich 

bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten 

en lasten verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog 

niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. 

  

Stichting Evertshuis heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het 

geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstige hogere 

premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende 

premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

  

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 

toekomstige afschrijvingen aangepast. 

  

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa.  
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Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

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 fiscale winstberekening, en waarbij actieve 

belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie 

daarvan waarschijnlijk is. 

Grondslagen!voor!kasstroomoverzicht!

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een 

looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen 

instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen. 
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Toelichting op balans 

Materiële!vaste!activa!(1)!

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  
€ € 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.516 8.332 

Totaal 3.516 8.332 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar 

weer: 

  

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen 

  
€ 

Boekwaarde 1 januari 2021 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 40.861 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -32.529  

8.332 

Mutaties 2021 
  

Afschrijvingen -4.816  

-4.816 

Boekwaarde 31 december 2021 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 40.861 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -37.345  

3.516 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) 20,0 
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Vorderingen!(2)!

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  
€ € 

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto 6.231 2.365 

Groepsmaatschappijen 
    

Rekening courant Stichting Bij Everts 82.807 41.677 

Af: voorziening in verband met oninbaarheid -82.806 -41.676 

  1 1 

Belastingvorderingen 
    

Omzetbelasting 
    

Omzetbelasting vierde kwartaal boekjaar 7.223 30.393 

      

Overige vorderingen 
    

Nog te ontvangen bedragen 4.213 4.108 

      

Overlopende activa 
    

Vooruitbetaalde bedragen 6.898 6.318 

      

Totaal 24.566 43.185 

Toelichting 

In verband met de slechte vermogenspositie van de Stichting Bij Everts is de vordering in 

rekening courant van de stichting op Stichting Bij Everts ultimo 2021 geheel voorzien. 

Liquide!middelen!(3)!

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  
€ € 

Banktegoeden 200.210 163.218 

Kasmiddelen 803 1.120 

Totaal 201.013 164.338 
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Eigen!vermogen!(4)!

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  
€ € 

Stichtingsvermogen 146.007 175.370 

Totaal 146.007 175.370 

Stichtingsvermogen 2021 2020 

  
€ € 

Stand 1 januari 175.370 200.642 

Resultaat boekjaar -29.363 -25.272  

146.007 175.370 

Stand 31 december 146.007 175.370 

Kortlopende!schulden!(5)!

  31 dec 2021 31 dec 2020 

  
€ € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 33.174 9.055 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
    

Loonheffing- en premieschulden 20.860 -244 

Overige schulden 
    

Vooruitontvangen theaterkaarten 10.531 11.987 

Nog te verzilveren tegoedbonnen 3.395 4.538 

Nog te betalen kosten 10.081 9.412 

Nog te ontvangen ticketgelden 763 725 

  24.770 26.662 

Overlopende passiva 
    

Te betalen vakantiedagen 2.476 2.533 

Loopbaanbudget 1.808 2.431 

Overige overlopende passiva - 48 

  4.284 5.012 

Totaal 83.088 40.485 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten!en!brutomarge!(6)!

  2021 2020 

  
€ € 

Netto-omzet 38.898 88.599 

Subsidiebaten 
    

Reguliere subsidie activiteiten 375.000 445.000 

BRAVO subsidie 24.500 24.500 

Subsidie i.v.m. corona-omstandigheden 31.000 - 

Af: doorbetaalde coronasubsidie -22.545 - 

Overige (subsidie-)bijdragen 6.238 6.792 

  414.193 476.292 

Giften en baten uit fondsenverwerving 932 3.425 

Som der exploitatiebaten 454.023 568.316 

Inkoopwaarde van de omzet 48.375 74.188 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 405.648 494.128 

Personeelskosten!(7)!

  2021 2020 

  
€ € 

Lonen en salarissen 200.474 194.946 

Sociale lasten 38.092 40.078 

Pensioenlasten 18.532 16.692 

Andere personeelskosten 37.912 43.202 

Totaal 295.010 294.918 

Afschrijvingen!en!waardeverminderingen!(8)!

  2021 2020 

  
€ € 

Afschrijving op materiële vaste activa 4.816 5.732 

Totaal 4.816 5.732 
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Overige!bedrijfskosten!(9)!

  2021 2020 

  
€ € 

Huisvestingskosten 
    

Gebruiksvergoeding dorpshuis/theather 70.198 118.000 

Verzekering inventaris 983 1.350 

Kleine inventaris 290 142 

Doorbelaste kosten i.v.m. Corona - 29.796 

  71.471 149.288 

Verkoopkosten 
    

Reclame- en advertentiekosten 6.626 8.773 

Nieuwsbrieven 644 698 

Overige verkoopkosten 151 1.051 

  7.421 10.522 

Kantoorkosten 
    

Kantoorbenodigdheden 418 357 

Abonnementen 1.827 2.089 

Drukwerk- en portikosten 531 549 

Telefoon- en internetkosten 207 - 

Verzekeringskosten 375 370 

  3.358 3.365 

Algemene kosten 
    

Accountantskosten 6.940 7.707 

Administratiekosten 691 1.007 

Bankkosten 1.187 1.398 

Vrijwilligerskosten 762 676 

Bestuurskosten 145 312 

Overige algemene kosten 2.081 288 

  11.806 11.388 

Totaal 94.056 174.563 
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Financiële!baten!en!lasten!(10)!

  2021 2020 

  
€ € 

Rentebaten banken 4 - 

Rentelasten banken -3 -2.511 

Waardeveranderingen vorderingen vaste activa -41.130 -41.676 

Financiële baten en lasten (saldo) -41.129 -44.187 



5t!chting Evertshuis ie Bodegraven

Overige toelichtingen

Werknemers

Het gemiddeide aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Evertshuis bedroeg:

Gemiddeld aanta! werknemers aver periode 2A?1 2020
fro

Werkzaam binnen Nederland 5,7 6,0

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen noemenswàardige gebeurtenissen voorgedaan welke
invloed hebben op de jaarrekening 2021.

0ndertekening

Bodegraven, 21- september 2A?2

Noam Handtekeninq

fte

Handtekening

C. de Raadt

Sa menstel iingsverklari ng afgegeven25


