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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Elandsstraat 84
1016 SG  Amsterdam

Behandeld door G.J. van den Berg / AvE
Kenmerk 2020219
Datum 13 januari 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 339.561 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 106.080, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Opvangcentra de Elandsstraat  te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en
lasten 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 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Opvangcentra de Elandsstraat .

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.

13 januari 2023

G.J. van den Berg AA
Moore MTH B.V.
Midden Engweg 27
3882 TS Putten
T  (0341) 357 044
E  putten@moore-mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter W.A. Janssen

Penningmeester H.C.M. Keijzer

Secretaris C.M. Westra

Bestuurder G.J. Stonks

Bestuurder L.H. Markering
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3 RESULTATENANALYSE

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 106.080 tegenover negatief € 15.534 over 2020. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

€

2021

% €

2020

%

Baten 1.074.294 100,0 1.003.712 100,0

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten verzorging 34.454 3,2 48.568 4,8

Lonen en salarissen 611.625 56,9 640.694 63,8
Sociale lasten 149.348 13,9 136.430 13,6
Pensioenlasten 60.919 5,7 60.787 6,1
Afschrijvingen materiële vaste activa 5.204 0,5 5.269 0,5
Overige personeelskosten 17.022 1,6 30.874 3,1
Huisvestingskosten 55.295 5,1 60.834 6,0
Kantoorkosten 16.495 1,5 16.907 1,7
Algemene kosten 17.024 1,6 18.180 1,8
Financiële lasten 828 0,1 703 0,1

933.760 86,9 970.678 96,7

Som der lasten 968.214 90,1 1.019.246 101,5

Saldo 106.080 9,9 -15.534 -1,5
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3.2 Vergelijkend overzicht tussen begroting en realisatie

€

Realisatie 2021

% €

Begroting 2021

%

Verschil

€

Baten 1.074.294 100,0 1.029.300 100,0 44.994

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten verzorging 34.454 3,2 44.400 4,3 -9.946

Lonen en salarissen 611.625 56,9 827.000 80,4 -215.375
Sociale lasten 149.348 13,9 26.000 2,5 123.348
Pensioenlasten 60.919 5,7 - - 60.919
Afschrijvingen materiële vaste activa 5.204 0,5 6.500 0,6 -1.296
Overige personeelskosten 17.022 1,6 24.000 2,3 -6.978
Huisvestingskosten 55.295 5,1 64.500 6,3 -9.205
Kantoorkosten 16.495 1,5 20.100 2,0 -3.605
Algemene kosten 17.024 1,6 15.800 1,5 1.224
Financiële lasten 828 0,1 800 0,1 28

933.760 86,9 984.700 95,7 -50.940

Som der lasten 968.214 90,1 1.029.100 100,0 -60.886

Saldo 106.080 9,9 200 - 105.880

Tussen de begrote inkomsten en werkelijke inkomsten en de begrote kosten en de werkelijke kosten zitten geen
significante fluctuaties. Door een wijziging in de presentatie van de staat van baten en lasten, zijn er wat kosten op een
andere manier gepresenteerd in de staat van baten en lasten ten opzichte van de presentatie in de begroting.
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3.3 Bestuursverslag

Voor u ligt de jaarrekening 2021 van de Stichting Opvangcentra de Elandsstraat, gevestigd Elandsstraat 84 te
Amsterdam, hierna te noemen 'de Stichting'.

De Stichting is opgericht op 22 december 2004. De missie van de stichting wordt als volgt in de statuten verwoord: het
verlenen van hulp aan mensen in nood en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De Stichting is opgericht op instigatie van de Vereniging ter
Verbreding der Waarheid ('de Verbreiding'). Via de bepalingen in de statuten waren de Stichting en de Verbreiding op
een aantal gebieden juridisch met elkaar verbonden aangezien bepaalde rechtshandelingen waren onderworpen aan de
goedkeuring van de Verbreiding. Door een statutenwijziging die in september 2019 heeft plaatsgevonden is deze
juridische verbondenheid beëindigd. Het is echter de wens van de Stichting en de Verbreiding, welke wens wordt gevoed
vanuit een daadwerkelijke belangstelling in elkaar, om de verbinding niet geheel te verbreken, maar om met elkaar in
contact te blijven en te ondersteunen waar dat nodig mocht zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het stichten, verwerven en in stand houden van
opvangcentra en aangepaste huisvesting.

De Stichting heeft een overeenkomst met de gemeente Amsterdam ingaand op 1 januari 2019 en eindigend op 1 april
2021, waarin de gemeente, zonder dat dit op exclusiviteit basis gebeurt, een nadere opdracht aan de Stichting kan
opdragen, tot het bieden van de voorziening voor 24-uurs dagopvang voor jongvolwassenen en jonge gezinnen en de
doelstellingen, zoals bedoeld in de WMO en nader omschreven in de Aanbestedingsleidraad, te realiseren. Vergoeding
voor de verrichte werkzaamheden geschiedt door een vergoeding achteraf op basis van afgeronde eenheden. In 2020
heeft de gemeente een aanbestedingsprocedure opgestart en afgerond waarbij de Stichting voldoende cliënt plekken en
bijbehorende financiering was toegekend om de continuïteit te waarborgen ook na april 2021. In januari 2021 heeft de
gemeente de Stichting echter laten weten dat de aanbestedingsprocedure en gunningsbeslissingen zijn ingetrokken na
klachten van inschrijvers. Een nieuwe aanbestedingsprocedure is opgestart in de zomer van 2022. De verwachting is dat
deze procedure wordt afgerond begin 2023. Om zorgcontinuïteit te borgen heeft de gemeente de reeds gesloten
overbruggingsovereenkomst die doorloopt tot 1 april 2021 verder verlengd tot 1 juli 2023. Het bestuur van de Stichting
heeft besloten als onderaannemer van HVO deel te nemen aan deze aanbestedingsprocedure met als doel de
continuïteit van de dienstverlening van de Stichting te kunnen waarborgen. Hiertoe is een overeenkomst gesloten met de
Stichting HVO Querido in Oktober 2022. Ongeveer 7,5% van de WMO bijdragen zullen door de Stichting worden
afgedragen aan HVO op basis van deze overeenkomst. Het bestuur is vol vertrouwen dat op deze manier een manier is
gevonden om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen waardoor deze jaarrekening is opgesteld op
basis van de continuïteitsgrondslag. Echter het is niet uit te sluiten dat de gemeente de cliënt plekken en de bijbehorende
financiering niet zal gunnen aan de HVO Querido en derhalve aan de Stichting wat een risico vormt voor de continuïteit
van de Stichting na 1 juli 2023.

De uitbraak van Corona-virus in het voorjaar van 2020 en de daaropvolgende lock-downs  hebben geen significante
gevolgen gehad voor de Stichting aangezien het opvangcentrum open is gebleven en de Stichting haar diensten heeft
kunnen verlenen.

Amsterdam, Het Bestuur
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 2.347 3.256
Machines en installaties 3.519 2.184
Inventaris 4.704 4.888

10.570 10.328

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2)

Debiteuren - 160
Overige vorderingen en overlopende activa 136.142 115.369

136.142 115.529

Liquide middelen  (3) 192.849 128.701

339.561 254.558

Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Bestemmingsreserves 261.861 155.781

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 1.138 11.944
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 59.285 63.906
Overige schulden en overlopende passiva 17.277 22.927

77.700 98.777

339.561 254.558
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Realisatie 2020

€

Baten 1.074.294 1.003.712

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten verzorging  (7) 34.454 48.568

Lonen en salarissen  (8) 611.625 640.694
Sociale lasten  (9) 149.348 136.430
Pensioenlasten  (10) 60.919 60.787
Afschrijvingen  (11) 5.204 5.269
Overige personeelskosten  (12) 17.022 30.874
Huisvestingskosten  (13) 55.295 60.834
Kantoorkosten  (14) 16.495 16.907
Algemene kosten  (15) 17.024 18.180

932.932 969.975

Som der lasten 967.386 1.018.543

Financiële lasten  (16) -828 -703

Resultaat 106.080 -15.534

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves 106.080 -15.534
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Opvangcentra de Elandsstraat  bestaan voornamelijk uit het aanbieden van
maatschappelijke opvang voor de kwetsbaarste Amsterdamse dak- en thuisloze jongeren.

Continuïteit

De Stichting heeft een overeenkomst met de gemeente Amsterdam ingaand op 1 januari 2019 en eindigend op 1 april
2021, waarin de gemeente, zonder dat dit op exclusiviteit basis gebeurt, een nadere opdracht aan de Stichting kan
opdragen, tot het bieden van de voorziening voor 24-uurs dagopvang voor jongvolwassenen en jonge gezinnen en de
doelstellingen, zoals bedoeld in de WMO en nader omschreven in de Aanbestedingsleidraad, te realiseren. Vergoeding
voor de verrichte werkzaamheden geschiedt door een vergoeding achteraf op basis van afgeronde eenheden. In 2020
heeft de gemeente een aanbestedingsprocedure opgestart en afgerond waarbij de Stichting voldoende cliënt plekken en
bijbehorende financiering was toegekend om de continuïteit te waarborgen ook na april 2021. In januari 2021 heeft de
gemeente de Stichting echter laten weten dat de aanbestedingsprocedure en gunningsbeslissingen zijn ingetrokken na
klachten van inschrijvers. Een nieuwe aanbestedingsprocedure is opgestart in de zomer van 2022. De verwachting is dat
deze procedure wordt afgerond begin 2023. Om zorgcontinuïteit te borgen heeft de gemeente de reeds gesloten
overbruggingsovereenkomst die doorloopt tot 1 april 2021 verder verlengd tot 1 juli 2023.
Het bestuur van de Stichting heeft besloten als onderaannemer van HVO deel te nemen aan deze
aanbestedingsprocedure met als doel de continuïteit van de dienstverlening van de Stichting te kunnen waarborgen.
Hiertoe is een overeenkomst gesloten met de Stichting HVO Querido in Oktober 2022. Ongeveer 7,5% van de WMO
bijdragen zullen door de Stichting worden afgedragen aan HVO op basis van deze overeenkomst. Het bestuur is vol
vertrouwen dat op deze manier een manier is gevonden om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen
waardoor deze jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsgrondslag. Echter het is niet uit te sluiten dat de
gemeente de cliënt plekken en de bijbehorende financiering niet zal gunnen aan de HVO Querido en derhalve aan de
Stichting wat een risico vormt voor de continuïteit van de Stichting na 1 juli 2023.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Opvangcentra de Elandsstraat  (statutaire zetel Amsterdam, geregistreerd onder KvK-nummer 34217986) is
gevestigd op Elandsstraat 84 te Amsterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige 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.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat
geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale
waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met
bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe
aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van de
nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de
kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en
uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode
toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten
en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de  indien deze baten in het verslagjaar niet volledig
zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s)
respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als
besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput
wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het
overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat
van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden
posten van het eigen vermogen.

Baten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de
tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de
totaal te verrichten dienstverlening, met dien verstande dat als de opbrengst en de kosten van de dienstverlening
(inclusief nog te maken kosten om de dienstverlening te voltooien) of de mate waarin de diensten zijn verricht niet op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald, de opbrengst wordt verantwoord tot ten hoogste het bedrag van de gemaakte
kosten. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit
niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
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Financiële lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen
en -

terreinen

€

Machines
en instal-

laties

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Kostprijs 56.742 38.075 82.126 176.943
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -53.486 -35.891 -77.238 -166.615

3.256 2.184 4.888 10.328

Mutaties
Investeringen - 4.068 1.378 5.446
Afschrijvingen -909 -2.733 -1.562 -5.204

-909 1.335 -184 242

Boekwaarde per 31 december 2021
Kostprijs 56.742 42.143 83.504 182.389
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -54.395 -38.624 -78.800 -171.819

2.347 3.519 4.704 10.570

Gebouwen en -terreinen betreffen huurdersinvesteringen.

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen en -terreinen  20,0
Machines en installaties  33,3
Inventaris  20,0

Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
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2. Overige vorderingen

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Debiteuren

Debiteuren - 160

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 136.142 115.369

Overlopende activa

Nog te ontvangen WMO bijdragen 93.906 83.968
Huur 3.984 3.984
Verzekeringen 18.877 8.679
Ziekengeld 16.983 16.243
Contributies en abonnementen - 962
Automatiseringskosten 1.703 1.533
Opleidingskosten 689 -

136.142 115.369

3. Liquide middelen

NL96 INGB 0004 5247 97, Zakelijke rekening 1.369 1.232
NL07 INGB 0004 5468 66, Zakelijke rekening 81.365 206
NL47 INGB 0004 5826 18, Zakelijke rekening 27 667
NL34 INGB 0004 8055 64, Zakelijke rekening 104.969 16.477
NL07 INGB 0004 5468 66, Vermogen Spaarrekening 5.119 110.119

192.849 128.701
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PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

2021

€

2020

€Egalisatiereserve

Stand per 1 januari 121.695 137.229
Resultaatbestemming 106.080 -15.534

Stand per 31 december 227.775 121.695

Onderhouds- en investeringsreserve

Stand per 1 januari 34.086 34.086

Stand per 31 december 34.086 34.086

5. Kortlopende schulden

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Crediteuren

Crediteuren 1.138 11.944

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 54.097 60.428
Pensioenen 5.188 3.478

59.285 63.906

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 1.535 1.113
Overlopende passiva 15.742 21.814

17.277 22.927

Overige schulden

Nettolonen 1.535 1.113

Overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting 14.600 20.744
Huisvestingskosten 1.142 1.070

15.742 21.814
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Realisatie 2020

€
6. Baten

WMO bijdrage (aanbesteding) 1.064.856 968.512
Bonus VWS - 25.200
Overige bijdragen 9.438 10.000

1.074.294 1.003.712

Besteed aan de doelstellingen

7. Kosten verzorging

Inkopen eten/drinken 23.529 25.768
Schoonmaakkosten 10.925 11.843
Diensten derden - 10.957

34.454 48.568

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen 651.532 687.710
Ontvangen ziekengelduitkeringen -39.907 -47.016

611.625 640.694

9. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 116.791 122.015
Ziekteverzuimverzekering 32.557 14.415

149.348 136.430

10. Pensioenlasten

Pensioenlasten 60.919 60.787

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren 13 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 13).
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Realisatie 2021

€

Realisatie 2020

€
11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 5.204 5.269

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 909 909
Machines en installaties 2.733 2.183
Inventaris 1.562 2.177

5.204 5.269

Overige lasten

12. Overige personeelskosten

Reislastenvergoedingen 13.593 15.903
Onkostenvergoedingen 1.120 1.598
Kantinelasten 86 -
Opleidingslasten 2.051 7.990
Vrijwilligersvergoeding - 5.249
Overige personeelskosten 172 134

17.022 30.874

13. Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 35.779 34.686
Energiekosten 12.024 13.117
Onroerendezaakbelasting 1.575 4.388
Onderhoudskosten 2.974 5.809
Overige huisvestingslasten 2.943 2.834

55.295 60.834

14. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 636 1.300
Automatiseringslasten 9.060 5.674
Telefoon 3.795 5.877
Contributies en abonnementen 1.465 2.054
Overige kantoorlasten 1.539 2.002

16.495 16.907

15. Algemene kosten

Accountantslasten 1.936 2.000
Administratielasten 5.348 2.235
Advieslasten 7.252 13.444
Verzekeringen 2.319 1.671
Overige algemene lasten 169 -1.170

17.024 18.180

16. Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bankiers -828 -703
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6 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2021

De directie stelt voor om de winst over 2021 ad € 106.080 toe te voegen aan de overige reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening bestuur

Amsterdam, 13 januari 2023

W.A. Janssen, voorzitter H.C.M. Keijzer, penningmeester

C.M. Westra, secretaris G.J. Stronks

L.H. Markering
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