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 ACCOUNTANTSRAPPORT 



 

 
 

Aan het bestuur van  

Stichting Darmkanker Nederland 

Godebaldkwartier 363 

3511 DT  Utrecht 

     

 

Capelle a/d IJssel, 3 mei 2022  

 

Geacht bestuur,  

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Darmkanker Nederland te Utrecht 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 Darmkanker Nederland. 

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. 

 

Capelle a/d IJssel, 3 mei 2022 

 

Accountantskantoor Wattel BV 

namens deze, 

 

 

W. Wattel A.A.  



 
 

 
 

 5 Samenstellingsverklaring afgegeven 

2 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 

verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  31 dec 2021 

  € 

Beschikbaar op lange termijn   
Eigen vermogen 5.051 

 

5.051 

Vastgelegd op lange termijn   

Werkkapitaal 5.051 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie. 

OPBOUW WERKKAPITAAL 

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 2021 

  € 

Vorderingen 500 

Liquide middelen 6.736 

Vlottende activa 7.236 

Af: kortlopende schulden 2.185 

Werkkapitaal 5.051 
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KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE 

Liquiditeit 

Uit de liquiditeit blijkt in hoeverre een organisatie aan haar financiële verplichtingen op korte termijn 

kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de 

liquiditeitspositie van de organisatie. 

  2021 

  kengetal 

Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 3,31 

Quick ratio (vlottende activa minus voorraden / kortlopende schulden) 3,31 

Solvabiliteit 

Uit de solvabiliteit blijkt het weerstandsvermogen van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit 

moet zijn, hangt af van de aard van de organisatie. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende 

normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden 

verkregen in de solvabiliteit van de organisatie. 

  2021 

  % 

Solvabiliteitsratio I (eigen vermogen / totaal vermogen) 70 

Solvabiliteitsratio II (eigen vermogen / vreemd vermogen) 231 
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3 BESTUURSVERSLAG 

Referentie naar plaats van beschikbaarheid 

Het inhoudelijk verslag van de activiteiten van de Stichting is opgenomen in een separaat stuk van 

het bestuur. 

 

 



 

 
 

 

 JAARREKENING 2021 
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4 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021 

  € € 

Vlottende activa     

Vorderingen     
Handelsdebiteuren 500   

    500 

Liquide middelen   6.736 

   

Totaal 

  

7.236 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2021 

  € € 

Eigen vermogen     
Continuïteitsreserve 5.051   

 

  5.051 

Kortlopende schulden     
Schulden aan leveranciers en kredieten 1.731   

Overlopende passiva 454   

    2.185 

Totaal 

  

7.236 
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  

Begroting 

2021 2021 

  € € 

Subsidiebaten 20.000 - 

Baten 45.000 32.940 

Som der exploitatiebaten 65.000 32.940 

Lasten     
Inhuur ondersteunend personeel voor belangenbehartiging en projecten 25.000 - 

Bestuur en vrijwilligersbeleid 10.000 2.371 

Financiën en personeelszaken - 130 

Kantoorkosten 10.000 2.837 

Lotgenotencontact - 2.283 

Voorlichting en informatievoorziening 20.000 20.268 

      

Som der exploitatielasten 65.000 27.889 

Resultaat - 5.051 

Resultaatbestemming     

Continuïteitsreserve - 5.051 

Bestemd resultaat - 5.051 
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6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Indirecte methode 2021 

  € 

Exploitatieresultaat 5.051 

Mutatie van debiteuren -500 

Mutatie van crediteuren 1.731 

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen) 454 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.736 

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.736 

Mutatie in liquide middelen 6.736 
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7 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting Darmkanker Nederland 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Utrecht 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 77688775 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Darmkanker Nederland, statutair gevestigd te Utrecht bestaan 

voornamelijk uit:  

Het verzorgen van informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging voor (ex) 

darmkankerpatiënten 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Utrecht. 
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8 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. 

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. 

Schattingswijzigingen 

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

van de Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk 

is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 

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 

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 

De baten betreffen hoofdzakelijk subsidies, donaties en partnerschappen. 

 

Lasten 

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

betrekking hebben. 
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9 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  31 dec 2021 

  € 

Vorderingen op debiteuren, bruto   

Debiteuren 500 

    

Totaal 500 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2021 

  € 

Banktegoeden   

ING Bank 6.736 

    

Totaal 6.736 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2021 

  € 

Continuïteitsreserve 5.051 

Totaal 5.051 

Continuïteitsreserve 2021 

  € 

Stand 1 januari - 

Resultaatverdeling 5.051 

 

5.051 

Stand 31 december 5.051 

  

Dit bedrag betreft de reserve voor de dekking van de risico's en verplichtingen op korte termijn om 

zeker te stellen dat de vereniging ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2021 

  € 

Schulden aan leveranciers en kredieten   

Crediteuren 1.731 

    

Overlopende passiva   

Vooruitontvangen bedragen 454 

    

Totaal 2.185 
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2021 

  € 

Baten   

Sponsoring 22.295 

Giften 2.895 

Vacatiegelden 2.845 

Inkomsten werkgroepen 2.490 

Donaties 2.415 

Som der exploitatiebaten 32.940 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 32.940 

LASTEN 

  2021 

  € 

Bestuur en vrijwilligersbeleid   

Bestuurskosten 1.657 

Overige kosten vrijwilligers 599 

Reiskosten vrijwilligers 115 

  2.371 

Financiën en personeelszaken   

Bankkosten 130 

    

Kantoorkosten   

Kantoorkosten 1.809 

Automatiseringskosten 1.028 

  2.837 

Lotgenotencontact   

Bijeenkomsten 2.283 

    

Voorlichting en informatievoorziening   

Website 12.890 

Folders en brochures 7.378 

  20.268 

Totaal 27.889 
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11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

ONDERTEKENING 

Capelle aan den IJssel, 3 mei 2022 

Naam Handtekening 

  

 J.R. van der Leeuw 

Voorzitter 

  

 M.A. Fonville 
Algemeen bestuurslid 

  

 L.L. de Vries 

Algemeen bestuurslid 
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Bestuursverslag 2021 
 
Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld: 
 
➢ Rein van der Leeuw, voorzitter 
➢ Thijs Fonville, penningmeester 
➢ Lizette de Vries, (aspirant) bestuurslid  
➢ Jeroen Mol, (aspirant) bestuurslid 
 

Bestuurlijke wijzigingen 

Stichting Darmkanker heeft in 2021 het bestuur aangevuld met twee aspirant bestuursleden. De 

insteek is om het aspirant bestuurderschap na een inwerkperiode om te zetten in een formeel 

bestuurderschap. In december 2021 is het aspirant bestuurderschap van Lizette de Vries omgezet 

naar een volwaardig bestuurderschap en is zij algemeen bestuurslid geworden.   

 

Directeur en landelijk bureau 

Stichting Darmkanker is in 2021 in het vormgeven en uitvoeren van haar activiteiten ondersteund 

door de Stomavereniging.  

  

Uitgevoerde activiteiten 2021 

In 2021 heeft Stichting Darmkanker met behulp van alle vrijwilligers veel werk verricht voor mensen 

met darmkanker, hun naasten en zij die te maken kunnen krijgen met darmkanker. Het bestuur wil 

eenieder die daaraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken. Dit verslag geeft in vogelvlucht 

een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten in 2021. 
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1. Belangenbehartiging 
 

Vroegtijdige opsporing van darmkanker 

Stichting Darmkanker heeft zich in 2021 ingezet voor het belang van vroegtijdige opsporing. Hiertoe 

heeft het onder meer in Darmkankermaand maart aandacht gevraagd voor het herkennen van de 7 

signalen van darmkanker. Samen met de Maag Lever Darm Stichting heeft dit geleid tot een landelijk 

publiciteitscampagne waarbij Andre van Duin en Ernst Kuipers zich mee uitspraken voor het 

herkennen van de signalen en het meedoen aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker.  

 

Participatie in het project Uitkomst Gerichte Zorg van het Zorginstituut Nederland 

Stichting Darmkanker hecht veel belang aan Samen Beslissen in de zorg en heeft zich in 2021 ingezet 

om meer directe inspraak van darmkankerpatiënten in de zorg te bereiken. Dat heeft zich onder 

andere geuit in deelname aan het project Uitkomst Gerichte Zorg van het Zorginstituut Nederland. 

Doel van dit project is het komen tot een begrijpelijke en implementeerbare set van informatie die 

het Samen Beslissen ondersteunt. Deze informatie dient het gesprek tussen zorgverlener en patiënt 

te bevorderen en is input voor de zorgverlener om zijn of haar vaardigheden te verbeteren. 

 

Deelname klankbordgroep Standpunt Prehabilitatie van het Kennisinstituut FMS 

Een ander belangrijk punt waar Stichting Darmkanker zich hard voor maakt is het verbeteren van de 

zorg voor, tijdens en na de operatie. Met deelname aan de klankbordgroep zetten we ons in om in 

Nederland te komen tot een landelijk Standpunt ten aanzien van Prehabilitatie. Prehabilitatie heeft 

tot doel een patiënt voorafgaand aan een operatie of  behandeling op te trainen en zo zijn 

individuele weerbaarheid te verhogen. Met een goede weerbaarheid kan je beter een operatie of 

behandeling doorstaan en wordt het risico op complicaties verminderd. Beter de operatie ingaan is 

beter de operatie uitkomen.  

 

Peilingen onder de achterban 

In 2021 zette Stichting Darmkanker 4 keer een peiling uit onder haar achterban en werkte zij mee 

aan diverse uitvragen. De peilingen en uitvragen zijn uitgevoerd in samenwerking met onder andere 

de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Patiëntenfederatie Nederland. 

De onderwerpen betroffen:  

• Neuropathie na kanker 

• Financiële gevolgen van kanker 

• Zorgen en angst bij kanker 

• Digitale toepassingen voor mensen met darmkanker 

 
Stichting Darmkanker gebruikt de uitkomsten om haar dienstverlening te verbeteren en de belangen 
van mensen die geraakt zijn door darmkanker optimaal te behartigen. 
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Advisering van belangenorganisaties 
Stichting Darmkanker heeft samen met het team belangenbehartigers advies gegeven aan 
verschillende organisaties op het gebied van darmkanker zoals de Gezondheidsraad, RIVM, DORP, 
IKNL, PLCRC en DICE in Europees verband.  
 
 

2. Informatievoorziening 
 

Webinars en overige activiteiten  

In 2021 heeft de Stichting Darmkanker onder meer een Webinar georganiseerd.  

 

In het Webinar zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

- wat is nu baanbrekend onderzoek voor darmkankerpatiënten 

- samen beslissen in darmkankerzorg (krijg ik de beste behandeling) 

- wat zijn vernieuwende technieken die ingezet worden in de darmkankerzorg. 

 

Daarnaast heeft Stichting Darmkanker haar nieuwe website gelanceerd en haar sociale media 

kanalen ingericht. Tevens heeft Stichting Darmkanker Ruud de Wild ondersteund in het 

beantwoorden van vragen van luisteraars op NPO 2. Dit naar aanleiding van het delen van zijn 

ervaring met darmkanker in de documentaire Diagnose De Wild op KRO-NCRV van 7 november 

2021.  

 

Bereikcijfers communicatiekanalen 

In 2021 is de Stichting Darmkanker actief geweest in informatievoorziening. Er zijn ervaringsverhalen 

gedeeld, inhoudelijke artikelen geschreven, actuele ontwikkelingen over darmkankerzorg gedeeld en 

campagnes opgezet voor het belang van vroeg signalering. Door alle ingezette acties is het bereik 

van de Stichting Darmkanker toegenomen.  

 

Bereikcijfer 2021 

Aantal volgers Facebook  148 

Aantal volgers Instagram  133 

Aantal volgers LinkedIn 267 

Aantal volgers Twitter 151 

Aantal digitale nieuwsbrieven per jaar 2 x met bereik 337 

Aantal bezoekers website 6300 

 

 

Andere media en projecten 

Bijwerkingen bij kankermedicijnen 

Stichting Darmkanker ontwikkelde in 2021 praatkaarten over bijwerkingen bij kankermedicijnen. De 

praatkaarten zijn een ondersteunend hulpmiddel voor zorgprofessionals en patiënten om in gesprek 

te gaan over de behandeling en de eventuele keuzes die daarin te maken zijn door de patiënt. De 

praatkaarten zijn zo gemaakt dat de informatie ook geschikt is voor mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden.  
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Videovoorlichting landelijk beschikbaar   

Stichting Darmkanker werkt samen met het platform Patientenbegrijpen en Oncomid aan de 

ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal voor patiënten en zorgverleners ten aanzien van het hele 

colorectale zorgpad, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Dit betreft een samenwerkingsinitiatief 

om niet alleen video’s te ontwikkelen die ingezet worden om patiënten voor te lichten over de zorg 

die komen gaat, maar deze ook landelijk te implementeren. In 2021 is funding opgehaald om de 

eerste 3 video’s van het zorgpad te realiseren. 

 

Bijdragen aan media 

Stichting Darmkanker heeft zich in diverse media voor kunnen stellen aan het landelijke publiek. Zo 

heeft onder meer op 8 december 2021 in een bijlage van de Telegraaf een interview gestaan met 

voorzitter Rein van der Leeuw over de ambities van Stichting Darmkanker om betere darmkanker 

zorg te realiseren. 

 

3. Lotgenotencontact 
 

Stichting Darmkanker is er voor alle mensen die direct of indirect te maken hebben of hebben gehad 

met darmkanker. We ondersteunen hen met onze helpdesk en de bezoekdienst waar iedereen met 

zijn ondersteunings- of individuele vragen terecht kan. De helpdesk is in 2021 ingericht en heeft een 

bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00. De bezoekdienst heeft ruim 50 

mensen geholpen. Hulpvragen werden onder meer gesteld over het LAR-syndroom, over gezonde 

leefstijl en over ervaringen en angsten delen. Ook professionals weten de stichting te vinden. Zo 

zocht een verpleegkundige voor haar masteropleiding naar verbetering van gezamenlijke 

besluitvorming van behandelingen en onderzoeken studenten hoe de tijd tussen de behandelingen 

makkelijker kan worden gemaakt  

 

4. Onderzoek en Ontwikkeling 
Stichting Darmkanker heeft in 2021 ruim 50 aanvragen ontvangen voor het meelezen van 

wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen. De inhoud varieert van de invloed van voeding en 

leefstijl, aanpassingen in medicijnen of bestralingsdosis tot fundamenteel onderzoek.  

Daarnaast heeft de stichting feedback gegeven op de richtlijnen voor darmkanker en coloscopie. 

Tevens participeerde de stichting onder meer in project Uitkomst Gerichte Zorg voor darmkanker 

vanuit het Zorginstituut Nederland en het project richtlijnontwikkeling van prehabilitatie vanuit het 

Kennisinstituut Federatie van Medisch Specialisten. 
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5. Ontwikkeling van de Stichting 
 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025  

Stichting Darmkanker heeft zijn eerste Meerjarenplan 2021-2025 geformuleerd en vastgesteld. Het 

plan geeft de ambities en koers van de stichting weer. Jaarlijks wordt een afgeleid jaarplan gemaakt 

en getoetst welke acties passend zijn bij het verwezenlijken van de ambities. 

  
Samenwerking met de Stomavereniging, NFK en KWF Kankerbestrijding 

Stomavereniging 

Stichting Darmkanker heeft een nauwe samenwerking met de Stomavereniging. Op zowel bestuurlijk 

als op operationeel en inhoudelijk niveau wordt in goede harmonie afgestemd waar de vereniging 

en stichting elkaar kunnen versterken en helpen bij het uitvoeren van de activiteiten. Tevens wordt 

naar de toekomst gekeken hoe deze samenwerking organisatorisch gezien duurzaam vormgegeven 

kan worden. 

NFK 

Stichting Darmkanker is in 2021 aspirant lid geworden van de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).   

KWF kankerbestrijding  
In het verlengde van het lidmaatschap van NFK is Stichting Darmkanker ook in gesprek met KWF 
Kankerbestrijding gegaan om de ondersteuning van KWF naar Stichting Darmkanker vorm te geven. 
Dit betreft het zoeken van de samenwerking op belangenbehartiging, maar het ondersteunen op het 
gebied van fondsenwerving. Doel is om in 2022 te komen tot een concrete campagne voor Stichting 
Darmkanker waar KWF ook ondersteuning aan geeft. 
 
Donateurs 

Stichting Darmkanker heeft zijn jaarlijkse donateursbijdrage vastgesteld op €35 per jaar. In oktober 

is vervolgens gestart met de campagne Alarm voor de Darm om meer donateurs en vrienden bij de 

stichting te betrekken. De stichting heeft in 2021 70 donateurs aan zich gebonden en zal in 2022 de 

campagne doorzetten. Tevens is in samenwerking met Ruud de Wild nagedacht over het organiseren 

van een landelijk event waarmee in 2022 zowel meer awareness voor darmkanker wordt gecreëerd 

als het vinden van nieuwe donateurs voor de stichting.   

Naast individuele donateurs zijn ook sponsorafspraken gemaakt met Novartis, Nordic Pharma, Pierre 

Fabre Oncology en Merck.  

 

Financieel 

Stichting Darmkanker sluit het boekjaar 2021 af met een positief resultaat van € 5.051. Aan de 

inkomstenkant is een budget gerealiseerd van € 32.940. Aan de uitgavenkant is € 27.889 uitgegeven. 

De begroting was gesteld op € 65.000 aan inkomsten met een resultaat van nul. De lagere inkomsten 

zijn met name veroorzaakt door minder inkomsten van donateurs (ruim €10.000) en 

projectsubsidies (€ 15.000). De uitgaven zijn aangepast aan de lagere inkomsten. 

 

Resultaat 

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €5.051.  


