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Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V. (sinds 1946) heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Ridderkerk. KvK nr. 28053544. 
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2450 AB  Leimuiden 
     
Datum Betreft Kenmerk 
7 mei 2021 Jaarrekening 2020 691500 / V6469 
 

1.  
Geacht bestuur,  
 
De jaarrekening van Stichting Fonds Alphen en omstreken te Alphen aan den Rijn 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 
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 Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen. 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 Fonds Alphen en omstreken. 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).  
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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. 
 
Alphen aan den Rijn, 7 mei 2021 
 
Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V. 
 
 
P. van der Kwaak RA  
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2. 
Oprichting  
Stichting Fonds Alphen en omstreken is per 27 mei 1994 ontstaan in verband met de fusie van de 
toenmalige Stichting Bondsspaarbank Alphen aan den Rijn en omstreken met de VSB Groep N.V.  
Het vermogen dat bij deze fusie is vrijgekomen, stelt het Fonds in staat om vanuit de doelstellingen van 
de vroegere Maatschappij tot Nut van het Algemeen zijn maatschappelijke betrokkenheid vorm te 
geven. De statutaire vestigingsplaats is Alphen aan den Rijn. 
  
ANBI-Status  
De Stichting beschikt over de ANBI-status, waardoor aan de stichting verstrekte giften en schenkingen 
voor de Stichting onbelast zijn voor de vennootschapsbelasting en voor de verstrekker aftrekbaar zijn 
voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Sinds 1 januari 2008 is de Stichting 
ingeschreven in het ANBI-register onder nummer 1053553. 
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3. 

  2020 2019 

  € € 

Baten 589.571 1.597.489 
Besteding projecten -256.972 -336.960 

Dekkingsbijdrage 332.599 1.260.529 

Personeelskosten 
    

Kosten bestuur 6.451 8.502 
      

Overige bedrijfskosten 
    

Huisvestingskosten 580 15.688 
Jubileumkosten -10.001 86.276 
Ondersteunende kosten 7.398 14.018 
Kantoorkosten 703 900 
Algemene kosten 28.144 28.120 
      

Som der exploitatielasten 33.275 153.504 

Exploitatieresultaat 299.324 1.107.025 

Resultaat 299.324 1.107.025 
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4. 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 
verslagjaar en is ontleend aan de balans. 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Beschikbaar op lange termijn 
    

Eigen vermogen 12.456.762 12.157.438 
 12.456.762 12.157.438 

Vastgelegd op lange termijn 
    

Financiële vaste activa 12.029.677 11.437.199 
 12.029.677 11.437.199 

Werkkapitaal 427.085 720.239 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende 
schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen 9.303 16.522 
Liquide middelen 666.804 960.722 

Vlottende activa 676.107 977.244 

Af: kortlopende schulden 249.022 257.005 

Werkkapitaal 427.085 720.239 
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Rentabiliteit 

  2020 2019 2018 2017 2016 

  % % % % % 

Rentabiliteit eigen vermogen (resultaat 
na belasting / gemiddeld eigen 
vermogen) 

2,4 9,5 -7,3 3,2 0,4 
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5. 
Resultaten 

  2020 2019 2018 2017 2016 

  € € € € € 

Baten 589.571 1.597.489 -576.985 679.408 211.803 
Besteding projecten -256.972 -336.960 -155.784 -184.314 -117.938 

Dekkingsbijdrage 332.599 1.260.529 -732.769 495.094 93.865 

Personeelskosten 
          

Kosten bestuur 6.451 8.502 7.335 7.238 8.130 
            

Afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

          

Afschrijvingen materiële 
vaste activa 

- - 364 451 464 

            

Overige bedrijfskosten 
          

Huisvestingskosten 580 15.688 15.233 14.559 15.208 
Jubileumkosten -10.001 86.276 - - - 
Ondersteunende kosten 7.398 14.018 40.421 37.314 7.330 
Kantoorkosten 703 900 1.046 504 1.016 
Algemene kosten 28.144 28.120 38.186 59.336 10.528 
            

Som der 
exploitatielasten 

33.275 153.504 102.585 119.402 42.676 

Exploitatieresultaat 299.324 1.107.025 -835.354 375.692 51.189 

Resultaat 299.324 1.107.025 -835.354 375.692 51.189 
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Bestuursverslag 

DOEL VAN DE STICHTING 

De Stichting VSB Fonds  Alphen aan den Rijn e.o. is opgericht in 1994 en heet sinds mei 2018  Stichting 

Fonds Alphen e.o. 

Deze stichting fungeert als beheerder van de opbrengst van het vermogen van de VSB Bank Alphen aan den 

Rijn N.V., aan welke vennootschap de Stichting Bondsspaarbank de bankactiviteiten overdroeg voor fl. 20 mln. 

Gezien de statuten van de Stichting Fonds Alphen en omstreken (hierna: het Fonds of: de Stichting) is deze 

gehouden om met de inkomsten uitgaven te doen in de sfeer van algemeen sociaal-maatschappelijke en 

culturele doelen. Met deze doelstelling wordt teruggegrepen op de doelstellingen die de oprichters van de 

toenmalige spaarbanken - de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen - voor ogen stonden. 

VAN HET BESTUUR 

Ook voor het Fonds Alphen en omstreken was 2020 een jaar dat we niet graag nog een keer willen 

meemaken. Er was een een record aan projecten dat niet doorging en/of verschoven werd. Het bestuur ging 

en gaat coulant om met verzoeken om projecten uit te stellen en handhaaft de gedane toezeggingen. Om 

stichtingen en verenigingen een hart onder de riem te steken heeft het bestuur bovendien de regeling 

'financiële hulp bij Corona-gerelateerde problemen' in het leven geroepen. Bijzonder van deze regeling is dat 

de aanvragen met meer coulance werden/worden beoordeeld én dat ook particulieren die een mooi initiatief 

hebben, een aanvraag kunnen indienen. Hieronder wat meer informatie over deze regeling en over de 

voorwaarden. 

Hulp bij financiële Corona-gerelateerde problemen


Wij zijn coulant ten aanzien van toegezegde projecten die vanwege de coronamaatregelen (nu) niet door 

kunnen gaan. Deze projecten mogen tot nader orde worden uitgesteld. Wel willen we hiervan op de hoogte 

worden gebracht. 

Verenigingen, stichtingen èn particulieren die door de crisis  in een slechte financiële positie komen, kunnen 

een beroep doen op het Fonds voor ondersteuning in de  exploitatiekosten. Normaal gesproken ondersteunen 

wij alleen projecten en geen exploitatiekosten. 

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de versoepelde regeling van het Fonds Alphen e.o.: 

‣ Uw  organisatie ligt in het ‘verzorgingsgebied’  van Fonds Alphen e.o.; 

‣  U kunt aantonen dat de  financiële problemen het  gevolg zijn van de coronacrisis en dat deze problemen 

leiden tot een gevaar voor het voortbestaan van de organisatie; 

           blz. 1
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‣ U heeft (aantoonbaar) hulp gevraagd  bij andere fondsen; 

‣ U heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten  teruggebracht; 

‣ Uw  organisatie is levensvatbaar (ook na de coronacrisis); 

‣ Het gevraagde  bedrag  staat  in verhouding  tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is 

ontstaan. 

Particuliere initiatieven 


Het coronavirus heeft een grote impact op het leven en de samenleving. We komen de deur bijna niet meer 

uit, boodschappen doen is een noodzakelijk kwaad en familie en vrienden spreken we op 1,5 meter afstand. 

 We dragen mondkapjes in het openbaar vervoer en wassen onze handen stuk. De Hollandse gezelligheid is 

geen vanzelfsprekendheid meer. Sociale contacten worden secuur afgewogen. Gelukkig staan mensen voor 

elkaar klaar. Er zijn kleine en grotere initiatieven. Bij deze initiatieven kan en wil het fonds hulp bieden. 

Resultaat


Helaas viel het aantal aanvragen en verzoeken om financiële ondersteuning wat tegen. We hebben twee 

projecten echt het label Corona-gerelateerd gegeven. Dat is het project Gastvrij kamperen van Stichting actief 

Rijnwoude en Zomerpret aan de Rijn van stichting Jeugdwerk Hazerswoude -Rijndijk. 

Reguliere aanvragen 

In het verslagjaar 2020 heeft het Fonds 35 (2019: 76) aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. 

Hiervan zijn 22 aanvragen toegewezen, 11 aanvragen zijn afgewezen. Eén aanvraag is ingetrokken vanwege 

           blz. 2
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de corona. En over één aanvraag heeft het bestuur nog geen besluit genomen. Het totaal toegekende bedrag 

is € 260.612,- (2019: € 342.960,-). Dit jaar gingen grote donaties naar het Parktheater in Alphen aan den Rijn, 

Stichting Oudheidkundig Streek en Ambachtenmuseum in Nieuwkoop, Lokale Omroepstichting Alphen a/d 

Rijn e.o. en de Stichting Veense Veiling in Roelofarendsveen. 

Hieronder de verdeling per gemeente, inclusief het toegekende bedrag per gemeente. 

Tenslotte, er ging dit jaar een aanzienlijk gedeelte van het totaal gedoneerde bedrag (40%) naar de sector 
Kunst & Cultuur. Onderstaand een overzicht van het aantal aanvragen per sector inclusief de toegekende 
bedragen, 
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Toegekend vs niet-toegekend en afgewezen


In totaal werden er 35 aanvragen ingediend ter waarde van € 730.122,-. Daarvan 

werden 11 aanvragen (ter waarde van € 144.500,-) geheel afgewezen. Over één 

aanvraag (van € 200.000,-) heeft het bestuur nog geen besluit genomen. 

Gemiddeld bedroeg de gehonoreerde bijdrage zo'n 67% van het gevraagde bedrag. 

Het  gemiddelde bedrag dat werd aangevraagd bij het Fonds bedroeg ruim  

€ 20.860,63,-. Het gemiddeld toegekende bedrag was €11.846,-.  

Beleggingen 

De Coronacrisis heeft in de eerste helft van 2020 wereldwijd voor een diepe recessie gezorgd, waarna in het 

derde kwartaal een krachtig automatisch herstel optrad. In het vierde kwartaal stak het virus weer de kop op 

waardoor Europa terugviel, Amerika verrassend sterk op de been bleef, en China de wereldeconomie bij de 

hand nam. Om de economische klap op te vangen stimuleren overheden en centrale banken massaal. Met de 

komst van vaccins verwachten wij dat pas vanaf het tweede kwartaal 2021 een krachtig en duurzaam 

economisch herstel wordt ingezet. 

Aandelenmarkten in euro’s corrigeerden fors in het eerste kwartaal, herstelden krachtig in een groot deel van 

het tweede kwartaal, terwijl vanaf eind tweede kwartaal tot in het derde kwartaal vooral zijwaarts werd 

bewogen. Het laatste kwartaal was goed, waarbij vooral november een historische rally kende na de winst van 

Biden en positief vaccinnieuws. 

Door de coronacrisis zijn rentes fors gedaald wat positief is voor staatsobligaties. Overheden zijn inmiddels 

wel bezig om massaal overheidsobligaties uit te geven om de coronamaatregelen te betalen. Toch blijven 

lange rentes stabiel, mede door de opkoop-programma’s van centrale banken. De risicopremies op andere 

obligaties liepen na de uitbraak van het coronavirus fors op, als gevolg van de economische impact. Na de 

opkoopprogramma’s van centrale banken en de versoepeling van coronamaatregelen liepen de risicopremies 

echter weer behoorlijk terug. 

Het Duurzaam Fondsen Mandaat van Fonds Alphen heeft met 5,21% netto rendement over 2020 een goed 

rendement behaald ten opzichte van de brede markt. Onder andere de afwezigheid van beleggingen in 

fossiele energie en een overweging in de informatietechnologie hebben voor een beter resultaat voor de 

portefeuille gezorgd. In combinatie met het mooie bedrag dat wij hebben uitgekeerd in 2020 kunnen we 

concluderen dan 2020 een goed jaar was. Jammer dat Corona roet in het eten gooide. 

Aan het einde van 2020 kende de portefeuille een lichte overweging in aandelen en alternatieve beleggingen, 

en een onderweging in obligaties en liquide middelen. 
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Bestuurssamenstelling 

In 2020 hebben zich binnen het bestuur twee mutaties voorgedaan. Er is één nieuw bestuurslid toegetreden 

en er is  één bestuursleden afgetreden; penningmeester T. Huisman. De heer  P. Captein heeft hem opgevolgd 

als penningmeester. Per 31 december 2020 is het bestuur als volgt samengesteld: 

In het verslagjaar heeft het bestuur zes keer vergaderd. 

Alphen aan den Rijn, 11 mei 2021 

J. Kroes, voorzitter 

           blz. 5

De heer J. Kroes (voorzitter) 
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1. 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Vaste activa 
        

Financiële vaste activa 
        

Overige effecten 12.029.677   11.437.199   

    12.029.677   11.437.199 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Belastingvorderingen 4.470   5.048   
Overige vorderingen 4.833   11.474   

    9.303   16.522 

Liquide middelen   666.804   960.722 

Totaal   12.705.784   12.414.443 
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(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Kapitaal 9.075.604   9.075.604   
Algemene reserve 3.381.158   3.077.834   
Bestemmingsreserve PR -   4.000   
   12.456.762   12.157.438 

Kortlopende schulden 
        

Overige schulden 249.022   257.005   

    249.022   257.005 

     

Totaal   12.705.784   12.414.443 
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2. 

  Begroting 2020 2020 2019 

  € € € 

Baten 65.000 589.571 1.597.489 

Som der exploitatiebaten 65.000 589.571 1.597.489 

Besteding projecten 250.000 256.972 336.960 
Kosten bestuur 4.500 6.451 8.502 

Exploitatiekosten 
      

Huisvestingskosten 5.000 580 15.688 
Jubileumkosten - -10.001 86.276 
Ondersteunende kosten 35.000 7.398 14.018 
Kantoorkosten - 703 900 
Algemene kosten 29.050 28.144 28.120 
        

Som der exploitatielasten 323.550 290.247 490.464 

Belastingen - - - 

Resultaat -258.550 299.324 1.107.025 

  
Vanwege het onzekere karakter en de hieruit voortvloeiende moeilijkheid om de baten in te schatten zijn 
de jaarlijkse baten die voortvloeien uit de effectenportefeuille niet begroot, wel de jaarlijkse kosten. 

Resultaatbestemming       
Algemene reserve -258.550 299.324 1.177.025 
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum - - -50.000 
Bestemmingsreserve PR - - -20.000 

Bestemd resultaat -258.550 299.324 1.107.025 
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3. 

Indirecte methode 2020 2019 

  € € 

Resultaat 299.324 1.107.025 
Mutatie van overige vorderingen 4.202 18.934 
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden 
kredietinstellingen) 

-7.983 141.241 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 295.543 1.267.200 

Betaalde winstbelasting 3.017 - 

Kasstroom uit operationele activiteiten 298.560 1.267.200 

Mutatie in overige financiële vaste activa -592.478 -1.446.854 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -592.478 -1.446.854 

Mutatie in liquide middelen -293.918 -179.654 
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4. 
Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Fonds Alphen en omstreken, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41165427, bestaan voornamelijk uit het 
doen van uitgaven in de sociale/ideële/culturele sfeer, het ondersteunen van projecten van algemeen 
sociaal- maatschappelijk, cultureel of ideëel belang en het beheren van vermogen.  

Locatie feitelijke activiteiten 
De onderneming verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Leimuiden.  
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5. 

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. 

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. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met 
inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde 
gewaardeerde effecten. 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. 

Financiële vaste activa 
De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van de actuele waarde, zijnde de marktwaarde. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. 

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. 

Baten 
De baten worden gevormd uit de opbrengst van effecten, alsmede gerealiseerde en ongerealiseerde 
koersresultaten van effecten, onder aftrek van de kosten van effecten. 
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Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse 
valuta zijn herleid naar euro's met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen 
voor de betreffende periodes.  
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6. 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Overige effecten     
Obligaties 3.903.985 3.461.946 
Aandelen / beleggingsfondsen 7.665.236 6.992.131 
ABN AMRO Bank N.V., Vermogensbeheer rekening 51.56.79.291 460.456 983.122 

Totaal 12.029.677 11.437.199 

Toelichting 
De verkrijgingsprijs bedraagt € 9.430.893. 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Belastingvorderingen 
    

Dividendbelasting     
2020 2.439 - 
2019 2.031 2.031 
2018 - 150 
2017 - 2.867 

  4.470 5.048 

      
Overige vorderingen     
Nog te ontvangen rente obligaties 4.073 10.714 
Nog te ontvangen rente spaartegoeden 760 760 

  4.833 11.474 

Totaal 9.303 16.522 
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  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden     
ABN AMRO Bank N.V., Bankrekening 89.27.58.554 16.299 9.477 
ABN AMRO Bank N.V., Priverekening 84.76.44.227 104 115 
ABN AMRO Bank N.V., Charitas Spaarrekening 81.47.83.562 198 150.927 
ABN AMRO Bank N.V., Vermogens Spaarrekening 41.04.05.965 650.203 800.203 

Totaal 666.804 960.722 

Toelichting 
De per 31 december 2020 aanwezige liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 
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  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Kapitaal 9.075.604 9.075.604 
Algemene reserve 3.381.158 3.077.834 
Bestemmingsreserve PR - 4.000 

Totaal 12.456.762 12.157.438 

Kapitaal 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 9.075.604 9.075.604 

Stand 31 december 9.075.604 9.075.604 

Dit bedrag oorspronkelijk groot NLG 20.000.000 is bij aanvang van de stichting in 1994 gestort. Dit 
betreft vrij besteedbaar eigen vermogen. 

Algemene reserve 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 3.077.834 1.900.809 
Resultaatverdeling 299.324 1.177.025 
 3.377.158 3.077.834 

Vrijval bestemmingreserve PR 4.000 - 

Stand 31 december 3.381.158 3.077.834 

De algemene reserve betreft vrij besteedbaar eigen vermogen. 

Bestemmingsreserve PR 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 4.000 24.000 
Onttrekkingen via baten en lasten - -20.000 
 4.000 4.000 

Vrijval -4.000 - 

Stand 31 december - 4.000 

De reserve werd aangehouden voor te maken bijzondere eenmalige PR-kosten. 
In 2020 is de bestemmingsreserve overgeboekt naar de algemene reserve. 
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  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Overige schulden     
Accountantskosten 5.300 5.300 
Projectverplichtingen 218.722 200.610 
Kosten effectenbeheer 15.000 15.000 
Jubileumkosten 10.000 35.000 
Verhuis en opslagkosten - 1.095 

Totaal 249.022 257.005 
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7. 

  2020 2019 

  € € 

Baten 589.571 1.597.489 

Som der exploitatiebaten 589.571 1.597.489 

Besteding projecten     
Toegezegde projecten 260.612 342.960 
Vrijval projectverplichtingen -3.640 -6.000 

  256.972 336.960 

Dekkingsbijdrage 332.599 1.260.529 

  2020 2019 

  € € 

Kosten bestuur     
Bestuursvergoeding 3.634 4.000 
Geschenken/reis bestuur, afscheid bestuurslid etc. 2.814 4.469 
Parkeerkosten 3 33 

Totaal 6.451 8.502 
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  2020 2019 

  € € 

Huisvestingskosten     
Huur - 14.954 
Overige huisvestingskosten 580 734 

  580 15.688 

Jubileumkosten     
Kosten 25-jarig jubileum - 86.276 
Vrijval kosten voorgaand jaar -10.001 - 

  -10.001 86.276 

Ondersteunende kosten     
Advertentiekosten 968 1.272 
Website-/Internetkosten 6.430 246 
Castellum sponsorcontract - 12.500 

  7.398 14.018 

Kantoorkosten     
Kantoorbenodigdheden 6 180 
Drukwerk 100 - 
Telefoonkosten 597 720 

  703 900 

Algemene kosten     
Accountantskosten 5.282 5.243 
Administratiekosten 21.786 21.964 
Bank- en girokosten 180 273 
Overige algemene kosten 896 640 

  28.144 28.120 

Totaal 26.824 145.002 
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8. 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het boekjaar waren er geen werknemers in dienst. 

Alphen aan den Rijn, 7 mei 2021 
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