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Aan het bestuur van
Stichting De Ontmoeting Almelo  
Marke Volthe 13  
7603 GM Almelo

 
 

kenmerk 41793
behandeld door Ü. Özkan
datum 7 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting opgesteld, waarin de balans met tellingen
van € 417.113 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 701, zijn opgenomen.

2                Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting De Ontmoeting Almelo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Ontmoeting Almelo.

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.



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Almelo, 7 mei 2021

Bordan Accountants & Adviseurs

was getekend  
               

G.D. van den Berg AA

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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3                Algemeen

3.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door voorzitter N.W. Kamp, penningmeester N. Oosterhuis-Pastoor,
secretaris A. Kroeskamp en de overige bestuursleden T. Schepers en H. Podt.

3.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 2 november 2012 is opgericht de Stichting De Ontmoeting Almelo. De activiteiten worden
met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting De Ontmoeting Almelo. 

3.3                Inrichtingseisen jaarrekening

Op grond van de daarvoor geldende groottecriteria is uw stichting in de zin van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen voor C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven aan te
merken als kleine rechtspersoon. Voor deze rechtspersoon bestaan bepaalde vrijstellingen met betrekking tot de
inrichtingseisen van de jaarrekening.
Van deze vrijstellingen is, waar mogelijk en wenselijk, gebruik gemaakt.

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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Bestuursverslag over 2020

Algemeen

De Stichting De Ontmoeting (SDO) heeft ten doel: 
De gemeente De Ontmoeting (hetzij als wijkgemeente, hetzij als zelfstandige gemeente) te Almelo en zijn leden
middelen ter beschikking te stellen, waaronder een gebouw, van waaruit zij gestalte kunnen geven aan hun
missionaire opdracht.

Het SDO-bestuur heeft dit jaar 4 reguliere fysieke vergaderingen gehouden. Daarnaast was er via de mail
regelmatig contact met het moderamen
De agendapunten betreffen voornamelijk de onderwerpen:
-    Wijziging statuten;
-    Verhuur, beheer en onderhoud van het gebouw De Ontmoeting; 
-    Verbetering voorzieningen van het gebouw; 
-    Geldwerving door acties en werving van donateurs.
Eenmaal is in dit jaar een vergadering gehouden met de technische werkgroep en de kerkrentmeesters van De
Ontmoeting. 

Het bestuur van de Stichting De Ontmoeting (SDO) bestaat uit de leden:
Nico Kamp: voorzitter, einde zittingstermijn: 1-6-2023
Aart Kroeskamp: secretaris, einde zittingstermijn: 2-11-2024
Nel Oosterhuis: penningmeester, einde zittingstermijn: 1-6-2023
Henk Podt: algemeen bestuurslid, einde zittingstermijn: 1-6-2023
Thom Schepers: algemeen bestuurslid, einde zittingstermijn: 2-11-2024

Thom Schepers en Aart Kroeskamp waren per 1 november 2020 aftredend.
In de vergadering van 16 juli 2020 zijn beiden opnieuw benoemd. Beiden hebben de benoeming aanvaard en
aangegeven dat zij akkoord gaan met de verlenging van hun zittingstermijn (4 jaren) in het bestuur van de
Stichting De Ontmoeting Almelo.

Missie, visie en beleid

Het creëren van extra zaalruimte met goede voorzieningen (o.m.ventilatie) biedt de wijkgemeente De Ontmoeting
meer mogelijkheden om haar missionaire opdracht te vervullen. Daarnaast wordt de kans om  zaalruimte
structureel te verhuren aan derden groter. Het gebouw wordt aantrekkelijker en "zichtbaarder" in de wijk en de
financiële basis van de SDO wordt versterkt. 

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Verhuur en beheer van het gebouw

Verhuur
De wijkgemeente "De Ontmoeting" is de hoofdhuurder van het gebouw. Verhuur aan derden wordt namens de SDO
door Petra Kamp in overleg met het kostersteam gecoördineerd.
In 2020 werd de kerkzaal incidenteel en structureel verhuurd (o.m. aan het Budakcollege en aan een
dagbestedingsactiviteit (quiltgroep) overgenomen van het Dienstencentrum).
Door de coronamaatregelen is de incidentele vraag om zaalverhuur gestagneerd.

Beheer
Het kostersteam, aangevuld met enkele specialisten voor geluid, orgel en timmerwerkzaamheden beheert het
gebouw. De tuinploeg onderhoudt de parkeerplaats, de tuin en de heg.
Er ligt een werklijst voor klein onderhoud opgesteld door de technische werkgroep. De uitvoering van kleine
klussen wordt in samenspraak met de technische werkgroep uitgevoerd.

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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Toekomstgerichte informatie

Verbouwing en onderhoud van "De Ontmoeting"
Nico Kamp en de technische werkgroep coördineren namens de SDO i.o.m. het kostersteam het onderhoud van het
gebouw.
De afronding van de verbouwing is dit jaar gerealiseerd.
De schade ontstaan door verstopping van het riool met als gevolg lekkage in de nieuwe zaal en de toiletgroep.is
verholpen. De onkosten heeft de stichting kunnen verhalen op de verzekering.
Op initiatief van de technische werkgroep is het buitenschilderwerk en het sauzen van de noordmuur in de
kerkzaal gerealiseerd. Het resultaat van dit praktische gemeentewerk is fantastisch.

Ventilatie kerkzaal 
Het rondwarende coronavirus COVID-19 maakte duidelijk dat de ventilatie in de kerkzaal onvoldoende was
Om toch met een kleine groep gemeenteleden fysiek de kerkdienst te beleven is een aantal noodmaatregelen 
(ventilatieroosters, uitzetraam) getroffen.
De ventilatie is met deze maatregelen onvoldoende voor een volle kerkzaal en bovendien niet comfortabel.
In overleg met de kerkrentmeesters en de technische werkgroep wordt besloten om in 2021 de kerkzaal t.a.v. de
ventilatie toekomstbestendig te maken en over te gaan tot de aanschaf van een geavanceerd ventilatiesysteem.
Dit betekent dat voor een volle kerkzaal de luchtverververing moet voldoen aan het meest recente bouwbesluit en
dat de ingelaten verse lucht verwarmd kan worden indien nodig. 
Daarnaast liggen er ook plannen om de ventilatie in de nieuwe zaal en in de toiletgroep te verbeteren.

Wijziging statuten

Gelet op de ontwikkelingen binnen de PGA waarbij de autonomie van de wijkgemeente De Ontmoeting in het
geding is, is het zinvol om als stichting een meer onafhankelijke positie in te nemen t.o.v. de AK. Om die
onafhankelijkheid te borgen is het nodig om de statuten te wijzigen. Inmiddels staan de gewijzigde statuten op de
site van de stichting De Ontmoeting Almelo

Financiën

De financiële middelen die de SDO nodig heeft om de wijkgemeente een onderdak te kunnen bieden worden
verkregen door
-    verhuur van het gebouw aan de wijkgemeente en aan derden;
-    individuele- en periodieke giften en het werven van donateurs.
-    Financiële acties
Financiële acties zoals, de oliebollenactie en het sponsordiner konden in 2020 vanwege
de coronamaatregelen geen doorgang vinden.
De oud papier actie was niet meer rendabel vanwege de lage papierprijs en is stopgezet
Het financiële jaarverslag van 2020 treft u onder "Financieel" op de site van de Stichting De Ontmoeting Almelo.

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Almelo, 7 mei 2021

  
was getekend was getekend

  
N.W. Kamp (voorzitter) N. Oosterhuis-Pastoor (penningmeester)

  
was getekend was getekend

  
A. Kroeskamp (secretaris) H. Podt

  
was getekend  

 
T. Schepers
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1                Balans per 31 december 2020
(na exploitatiebestemming)

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 324.009 328.908
Inventaris - 11.025

324.009 339.933

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen en overlopende activa - 40

Liquide middelen  (3) 93.104 26.991

 417.113 366.964

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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31 december
2020

€

31 december
2019

€

Passiva

Stichtingsvermogen  (4)

Bestemmingsreserves 25.000 15.000
Overige reserves 104.863 115.564

129.863 130.564

Voorzieningen  (5)

Overige voorzieningen 7.500 1.500

Langlopende schulden  (6)

Onderhandse leningen 42.000 48.000
Overige schulden 180.000 180.000

222.000 228.000

Kortlopende schulden  (7)

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 6.000 6.000
Overlopende passiva 51.750 900

57.750 6.900

 417.113 366.964
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2                Staat van baten en lasten over 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten  (8) 24.875 34.219
Baten van andere organisaties zonder winststreven  (9) 10.000 -

Som der baten 34.875 34.219

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen materiële vaste activa  (10) 15.924 19.599
Huisvestingslasten  (11) 8.000 -13.783
Exploitatielasten  (12) 1.039 2.247
Algemene lasten  (13) 4.880 2.995

29.843 11.058

Saldo voor financiële baten en lasten 5.032 23.161
Financiële baten en lasten  (14) -5.733 -6.698

Exploitatie -701 16.463

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves 10.000 -
Overige reserves -10.701 16.463

-701 16.463

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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3                Kasstroomoverzicht 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 5.032 23.161
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 15.924 19.599
Mutatie voorzieningen 6.000 -13.500
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 40 -40
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden
aan kredietinstellingen) 50.850 -3.350

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 77.846 25.870

Ontvangen interest - 3
Betaalde interest -5.733 -6.701

-5.733 -6.698

Kasstroom uit operationele activiteiten 72.113 19.172

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - -5.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing obligatie- en onderhandse leningen -6.000 -6.000

66.113 8.172

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 26.991 18.819

Mutatie liquide middelen 66.113 8.172

Geldmiddelen per 31 december 93.104 26.991

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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4                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Ontmoeting Almelo bestaan voornamelijk uit het beschikbaar stellen van de kerk
aan wijkgemeente De Ontmoeting te Almelo en overige christelijke groeperingen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Ontmoeting Almelo is feitelijk en statutair gevestigd op Marke Volthe 13  te Almelo en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 56450648.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
voor C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen
naar de toelichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

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. 

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis
van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde
onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
meestal gelijk aan de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geworven giften en baten uit georganiseerde
activiteiten.

Kosten

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

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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5                Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en -

terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 350.750 73.500 424.250
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -21.842 -62.475 -84.317

328.908 11.025 339.933

Mutaties 
Afschrijvingen -4.899 -11.025 -15.924

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 350.750 73.500 424.250
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -26.741 -73.500 -100.241

324.009 - 324.009

Op het pand rust een hypotheekrecht.

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  3
Inventaris  20

Vlottende activa

2. Vorderingen

Overlopende activa

Nog te ontvangen huuropbrengsten - 40

3. Liquide middelen

Rabobank 78.104 11.991
Rabobank Bedrijfsspaarrekening 15.000 15.000

93.104 26.991

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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Passiva

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

4. Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 25.000 15.000
Overige reserves 104.863 115.564

129.863 130.564

Bestemmingsreserves

2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve dak

Stand per 1 januari 15.000 15.000

Stand per 31 december 15.000 15.000

Bestemmingsreserve ventilatie

Stand per 1 januari - -
Resultaatbestemming 10.000 -

Stand per 31 december 10.000 -

Overige reserves

Stand per 1 januari 115.564 99.101
Resultaatbestemming -10.701 16.463

Stand per 31 december 104.863 115.564

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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5. Voorzieningen

Overige voorzieningen

2020

€

2019

€

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 1.500 15.000
Dotatie 7.500 1.500
Onttrekking -1.500 -15.000

Stand per 31 december 7.500 1.500

6. Langlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Onderhandse leningen

Lening familie Podt 21.000 24.000
Lening Groeneveld Potal B.V. 21.000 24.000

42.000 48.000

2020

€

2019

€

Lening familie Podt

Stand per 1 januari 27.000 30.000
Aflossing -3.000 -3.000

Stand per 31 december 24.000 27.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar -3.000 -3.000

Langlopend deel per 31 december 21.000 24.000

De lening dient afgelost te worden in tien opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen van €3.000,- De rente over
de lening betreft 2%. Deze wordt per half jaar voldaan. Er zijn geen zekerheden overeengekomen.

Lening Groeneveld Potal B.V. 

Stand per 1 januari 27.000 30.000
Aflossing -3.000 -3.000

Stand per 31 december 24.000 27.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar -3.000 -3.000

Langlopend deel per 31 december 21.000 24.000

De lening dient afgelost te worden in tien opeenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen van €3.000,- De rente over
de lening betreft 2%. Deze wordt per half jaar voldaan. Er zijn geen zekerheden overeengekomen.

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige schulden

Hypotheek Stichting Rival 180.000 180.000

Deze hypothecaire lening ad € 205.000 is verstrekt ter financiering van de aanschaf van het pand aan de
Hoornbladstraat 29a te Almelo. De looptijd van deze lening eindigt op 9 oktober 2030. Aflossing van de hoofdsom
dient te geschieden in één bedrag aan het einde van de looptijd of bij verkoop van het na te melden registergoed.
Tussentijdse aflossing is te allen tijd toegestaand en is boetevrij. Het rentepercentage bedraagt 2,5%. Dit
rentepercentage geldt voor de hele looptijd van deze lening.

Zekerheden

Stichting Rival

Als zekerheid is gesteld een hypotheekrecht op het pand aan de Hoornbladstraat 29a te Almelo.

7. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Onderhandse leningen 6.000 6.000

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.750 900
Overlopende passiva 50.000 -

51.750 900

Stichting De Ontmoeting Almelo te Almelo
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6                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

8. Baten

Jaarlijks toegezegde bijdragen 8.439 14.205
Oud papier 1.291 3.715
Huuropbrengsten 15.145 14.623
Oliebollenactie - 430
Buurtmarkt - 1.246

24.875 34.219

9. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Toegezegde bijdragen gebouw 10.000 -

Afschrijvingen

10. Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 4.899 4.899
Inventaris 11.025 14.700

15.924 19.599

Overige bedrijfslasten

11. Huisvestingslasten

Onderhoud onroerend goed 6.127 975
Onroerend-goed belasting 109 -
Assurantie onroerend goed 1.737 1.107
Rioolheffing - 103
Schoonmaakkosten derden - 267
Mutatie voorziening groot onderhoud 6.000 -13.500

13.973 -11.048
Ontvangen schade-verzekeringen -5.973 -
Teruggave vrijstelling onroerend-goed belasting - -2.735

8.000 -13.783

12. Exploitatielasten

Kleine aanschaffingen 1.030 1.255
Onderhoud inventaris 9 992

1.039 2.247
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Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

13. Algemene lasten

Accountantskosten 2.000 1.122
Oud papier 528 2.980
Kantinekosten - 969
Buurtmarkt - 623
Kosten trouwerij - 301
Wijkkas PGA 2.352 -

4.880 5.995
Vrijval pastoraat fonds - -3.000

4.880 2.995

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 3
Rentelasten en soortgelijke kosten -5.733 -6.701

-5.733 -6.698

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant bankier - 3

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten bankier -153 -176
Rente hypotheek en lening -5.580 -6.525

-5.733 -6.701
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Almelo, 7 mei 2021

  
was getekend was getekend

  
N.W. Kamp (voorzitter) N. Oosterhuis-Pastoor (penningmeester)

  
was getekend was getekend

  
A. Kroeskamp (secretaris) H. Podt

  
was getekend  

 
T. Schepers
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