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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Soul Survivor Activities
Postbus 155
3840 AD HARDERWIJK

Kenmerk

Datum

17524/RH/EvW/IR

3 maart 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 uw stichting, waarin begrepen de balans
met tellingen van € 23.797 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.897,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Soul Survivor Activities te Harderwijk is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
winst-en-verliesrekening 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" en de richtlijn 640. 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 Soul Survivor Activities. 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.
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ALGEMEEN

3.1

Doel

De stichting heeft ten doel:
a.
het helpen van jongeren in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling op christelijke
grondslag, door middel van het organiseren van festivals, jongerenreizen, trainen en andere
activiteiten;
b.
het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de meest uitgebreide zin genomen.
3.2

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur van Soul Survivor Activities uit:
- De heer L. Oussoren (voorzitter)
- De heer R. Steensma (secretaris)
- De heer F.J. Kersloot (penningmeester)

3.3

Begroting

De begroting van de stichting is opgenomen in de bijlage "Specificatie activiteiten Stichting Soul Survivor
Activities".
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RESULTAAT

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 3.897 tegenover negatief € 523 over 2019. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Saldo 2020

Budget 2020

Saldo 2019

Baten
Netto-omzet
Baten van subsidies van overheden

23.485
4.000

24.350

107.645

Bruto-omzetresultaat

27.485

24.350

107.645

12.913

13.500

101.772

1.845
4.822
3.694

1.900
4.850
3.800

1.840
1.051
3.224

10.361

10.550

6.115

4.211

300

-242

-314

-300

-281

Kosten
Besteed aan festivals
Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der lasten

Resultaat
Financiële baten en lasten

Saldo

4.2

3.897

Toelichting resultaat 2020

De stichting heeft in 2020 bijna al haar activiteiten moeten annuleren in verband met de uitbraak van
corona. Als gevolg hiervan zijn de baten gedaald tot ongeveer 22% ten opzichte van 2019. Wel heeft de
stichting een subsidie van de overheid ontvangen van € 4.000 in het kader van de TOGS.
De ontvangen baten zijn gebruikt om de kosten te dekken. Het gaat hierbij on de algemene kosten die
zijn doorgelopen (bijvoorbeeld huur en verzekeringen) maar ook om de kosten die al waren gemaakt
voor de festivals.
Door de ontvangen subsidie komt de stichting voor 2020 echter wel uit op een positief resultaat.

4.3

Verwachting 2021

De coronaproblemen zullen ook in 2021 aanhouden. De vraag is dus in hoeverre de activiteiten van de
stichting in het komende jaar uitgevoerd kunnen worden. De start van 2021 is wat dat betreft niet
hoopvol. Hopenlijk is er later in het jaar weer meer mogelijk maar dit is niet met zekerheid te zeggen.
De stichting zal dus in eerste instantie vooral kosten hebben voor beheer en administratie voor 2021.
Deze kosten kunnen worden betaald uit de nog aanwezige liquide middelen.
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2020

31-12-2019

Beschikbaar op lange termijn:
Eigen vermogen

23.797

19.900

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
4.822

Materiële vaste activa
Werkkapitaal

23.797

15.078

1.635
22.162

3.746
11.332

23.797

15.078

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
BRO ,WERS ACCOUNTANTS B.V.

R. .G. Holubek
Accountant-administratieconsulent
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Samenstellingsverklaring afgegeven

-7-

Bestuursverslag Stichting Soul Survivor Activities 2020

Inleiding

Stichting Soul Survivor Activities is een jongerenorganisatie die ervan droomt een beweging van Gods
Geest onder Nederlandse jongeren te zien. Als jongeren verlangen wij ernaar om de
verantwoordelijkheid op te pakken van onze generatie!
Doelstelling van Stichting Soul Survivor Activities

De doelstelling van Stichting Soul Survivor Activities is het helpen en begeleiden van jongeren in hun
geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling op christelijke grondslag. Dit doen wij door het
organiseren van evenementen en het uitgeven van relevante producten.
Organisatie

Soul Survivor is onder meer vertegenwoordigt door Stichting Soul Survivor Activities, gevestigd te
Harderwijk. Het is een Stichting (rechtsvorm) en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 08097561. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie en wordt
aangestuurd door het bestuur. Dit bestuur krijgt ondersteuning van een leidersteam (dagelijks
bestuur), bestaande uit verantwoordelijke personen van de specifieke afdelingen binnen de
Stichting. Doelstelling is om het leidersteam mede door jongeren te laten bemensen en om jongeren
de activiteiten te laten organiseren.
In 2010 hebben wij onze commerciële activiteiten gesplitst van de niet-commerciële activiteiten. De
commerciële activiteiten blijven in de huidige stichting, Soul Survivor Activities en de nietcommerciële activiteiten zijn ondergebracht in Stichting Soul Survivor Holland.
De samenstelling van het bestuur zag er per 31 december 2020 als volgt uit:
•

Voorzitter: De heer L. (Levi) Oussoren, tevens werkzaam als docent levensbeschouwing bij
het Da Vinci College te Purmerend;

•

Secretaris: De heer R. (Robbert) Steensma, tevens Senior financieel specialist bij CACEIS Bank,
Netherlands Branch.

•

Penningmeester: De heer F. (Floris) J. Kersloot, tevens Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog bij
GGZ-Veenendaal;

Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de zittende bestuursleden en het dagelijkse bestuur.
Aan de zittingsduur van de bestuursleden is geen termijn verbonden. De bestuursleden hebben een
onbezoldigde aanstelling.
In 2020 vergaderde het dagelijks bestuur tweewekelijks, in de zomerperiode is besloten om dit jaar
door te vergaderen.
Het dagelijkse bestuur laat zich gedurende het jaar adviseren door een Raad van Advies. De Raad van
Advies bestaat uit de heren P. (Paul) Donders (organisatie adviseur), T. (Theo) Aerts (oprichter Soul
Survivor en directeur mediabedrijf), M. (Marco) van der Graaf (Directeur Tear Nederland), M.
(Menno) Helmus (Nationaal Directeur Vineyard Benelux), D. (Dick) Westerkamp (Bestuurder New
Wine), M. (Mike) Pilavachi (oprichter en leider Soul Survivor UK) en mevrouw L. (Liz) Biddulph
(International Relations Soul Survivor UK).
Jaarverslag Soul Survivor Activities 2020

SOUL
SURVIVOR

Activiteiten
In Januari hebben we op het Focus Weekend van de Navigators de koffie verkoop mogen verzorgen
onder de naam Soul Coffee. Soul Survivor wil graag samenwerken en ten dienste zijn aan andere
organisaties met als doel meer bekendheid te vergaren.
lvm Covid-19 en de gestelde regelementen door de overheid konden wij eind april/begin mei ons
drieëntwintigste Soul Survivor Festival op Strand NuIde niet organiseren. De voorbereiding was in
volle gang, op alle leveranciers waren opties genomen en sommige reeds bevestigd. De Sprekers
waren geboekt en het Thema en koers van het Festival was bekend. We waren vol zichtbaar in de
media en ons programmaboekje was al onderhanden. Toen kwam het bericht van de overheid dat
het festival niet door kon en mocht gaan. In goed overleg konden wij met beperkte kosten de
bestellingen gedaan bij onze leveranciers qua inhuur van materialen annuleren. Soul Survivor heeft
besloten al onze deelnemers die reeds een ticket hadden gekocht, deze te crediteren en omdat veel
sprekers leven van giften en spreekbeurten hebben wij als bestuur het besluit genomen hun
vergoeding toch uit te keren. Heel bijzonder is het geweest dat vele bezoekers afzagen van restitutie
van hun gelden, om ons als organisatie te helpen in deze tijd.
In de zomer zijn we als bestuur en !eiders actief geweest met de visie en hebben we deze
geactualiseerd. Gezien de dreigende Covid-19 perikelen hebben we al in de zomer besloten geen
The Weekend te organiseren in November echter deze alleen te doen indien mogelijk voor ons eigen
Soulteam om hun te betrekken in de geactualiseerde visie, helaas moesten we dit weekend ook
annuleren.
Financiële positie
Wij hebben het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat ad +/+ C 3.897,-. Dit resultaat heeft
geleid tot een eigen vermogen in 2020 van C 23.797,- positief (2019: C 19.900,- positief).
De begroting van 2020 ging uit van een nihil resultaat.
Ook in 2021 zal de stichting volledig door vrijwilligers worden gerund, waardoor we een grote
besparing op de personeelskosten blijven realiseren. Daarnaast zullen we in 2021 onze activiteiten
m.b.t. het actief benaderen van sponsoren en donateurs om opbrengsten te genereren verhogen.
Vooruitblik
Net als in 2020 zullen wij in 2021 ivm Covid-19 wederom het festival niet kunnen organiseren op
strand NuIde. De huidige situatie is zodanig dat niet te verwachten valt dat daar verandering in zal
komen de komende periode.
In 2021 zullen wij ivm Covid-19 de stichting Navigators op hun Focus weekend niet kunnen
ondersteunen door koffie te schenken onder de naam Soul Coffee, we zien er naar uit dit in 2022
weer te kunnen doen
In het najaar van 2021 zijn wij voornemens als de Covid-19 situatie dat toelaat wel een
jongerenweekend voor de 18+ te houden, opnieuw onder de naam The Weekend.
In de begroting voor 2021 gaan wij uit van een nihil resultaat.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(Na resultaatbestemming)

31 december 2019

31 december 2020

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

4.822

Inventaris
Vlottende activa
Vorderingen

(2)

Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

491
3.255

1.635

Omzetbelasting
Overige vorderingen

(3)

1.635

3.746

22.162

11.332

23.797

19.900

31 december 2020

31 december 2019

PASSIVA
Eigen vermogen

Samenstellingsverklaring afgegeven

(4)

- 11 -

23.797

19.900

23.797

19.900

›IkOr

Stichting Soul Survivor Activities te Harderwijk

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

Saldo 2019

Baten

Netto-omzet
Baten van subsidies van overheden

23.485
4.000

107.645

27.485

107.645

(7)

12.913

101.772

(8)

1.845
4.822
3.694

1.840
1.051
3.224

10.361

6.115

4.211
-314

-242
-281

3.897

-523

3.897

-523

(5)
(6)

Som der baten
Lasten
Besteed aan festivals
Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

(9)

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(10)

Resultaat
Resultaatbestemming
Stichtingskapitaal

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Continuïteit
Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzeker situatie ontstaan. Deze onzekerheid
wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding
van het Coronavirus te beperken. Het effect op de stichting blijkt uit de cijfers. De meeste activiteiten zijn
niet doorgegaan, daardoor zijn de opbrengsten maar ook de kosten van de festivals beperkt. Er is
gebruik gemaakt van de steunmaatregel TOGS van de overheid.
Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door de overheid
is ontvangen, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de stichting.
Het is nog onzeker hoe de situatie in 2021 zich zal ontwikkelen, maar de stichting heeft de middelen om
de kosten voor beheer en administratie te kunnen voldoen.
Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden
gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Soul Survivor Activities (geregistreerd onder KvK-nummer 08097561) is feitelijk gevestigd op
Landbouwlaan 1B te Harderwijk.
De waarderingsgrondslagen zijn overeenkomstig de richtlijn 640.
Deze richtlijn bevat bepalingen voor de jaarverslaggeving van kleine organisaties-zonder-winststreven.
Organisaties-zonder-winststreven zijn organisaties die primair gericht zijn op een maatschappelijk doel
of algemeen nut nastreven en niet als primaire doelstelling hebben het behalen van winst. In het kader
van de primaire doelstelling kan een organisatie-zonder-winststreven zich (tevens) bezighouden met het
leveren van producten en/of diensten.
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.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen 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.
Afschrijving
Actief
20

Inventaris

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.
Sannenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

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.

Bruto-omzetresultaat/Brutomarge
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, de inkoopkosten
en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.

Ontvangen subsidies
Ontvangen subsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd.

Afschrijvingen
De materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en
-lasten.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

1.237
-2.288
-1.051

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

5.873
-1.237
1.237
-4.822
1.051

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

5.873
-5.873

Boekwaarde per 31 december 2020
Afschrijvingspercentages
20

Inventaris

Samenstellingsverklaring afgegeven
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

491

1.635

Overige vorderingen
3.255

Nog te onvangen bedragen

3. Liquide middelen
Rabobank
ING Bank

229
21.933

259
11.073

22.162

11.332

De per 31 december 2020 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

PASSIVA
4. Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

23.797
2020

19.900
2019

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

19.900
3.897

20.423
-523

Stand per 31 december

23.797

19.900

Er is geen sprake van bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen in het eigen vermogen van
Stichting Soul Survivor Activities.
Overeenkomstig de bepalingen is het saldo ad € 3.897 over 2020 ten laste gebracht van het eigen
vermogen en staat ter vrije beschikking van de stichting. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
Door de stichting Soul Survivor Holland zijn in 2010 verplichtingen aangegaan terzake de huur van een
bedrijfsruimte aan de Landbouwlaan lb te Harderwijk. De looptijd van de eerste huurperiode bedroeg
een jaar en eindigde op 31 december 2010. Na afloop van deze periode is de overeenkomst voortgezet
voor een aansluitende periode van 1 jaar. Hierna is de huurovereenkomst vervolgens voortgezet voor
aansluitende perioden van telkens 1 jaar. Aangezien de huurovereenkomst in 2020 niet is opgezegd
eindigt de huidige huurovereenkomst derhalve op 31 december 2021.
De huidige huurprijs (inclusief gas, water en elektra en schoonmaakkosten) bedraagt op jaarbasis
€ 4.578,16. Zoals in de huurovereenkomst is overeengekomen zal de huur elk jaar op 1 juli worden
aangepast overeenkomstig artikel 4.1 t/m 4.2 van de algemene bepalingen. De eerste huurindexatie
vond plaats op 1 juli 2010. De eerstvolgende huurindexatie zal plaatsvinden op 1 juli 2021.
Stichting Soul Survivor Holland belast vervolgens 20 procent van de huurprijs door aan Stichting Soul
Survivor Activities.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Saldo 2020

Saldo 2019

5. Netto-omzet
14.568

Netto omzet Soul Survivor Festival
Netto omzet Ministry Trainingsweekend
Netto omzet The Weekend
Netto omzet Focus Weekend
Netto omzet Soul Survivor Producten

8.917
23.485

83.669
3.752
14.042
5.654
528
107.645

6. Baten van subsidies van overheden
4.000

Nederlandse overheidssubsidie (TOGS)
7. Besteed aan festivals
Onderverdeling naar festivals

1.532

88.321
9.580
2.924
947

12.913

101.772

11.381

Kosten Soul Survivor Festival
Kosten The Weekend
Kosten Ministry Trainingsweekend
Kosten Focus Weekend

In de bijlage is een specificatie opgenomen waarbij per festival de baten en de bijbehorende lasten zijn
opgenomen.
8. Personeelskosten
Overige personeelskosten
Personeel freelance

1.845

1.840

4.822

1.051

4.822

1.051

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.
Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

Samenstellingsverklaring afgegeven
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9. Overige bedrijfskosten
Saldo 2020

Saldo 2019

Huisvestingskosten
Gas, water en elektra
Assurantie gebouw
Schoonmaakkosten
Doorbelaste huisvestingskosten

73
31
24

96
22
17

128
794

135
567

922

702

413
53
588
153

250
38
515
284

1.207

1.087

1.565

1.435

314

281

Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Telefoon
Verzekering
Kopieerkosten

Algemene kosten
Accountantskosten
10.Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bankiers

Ondertekening directie voor akkoord

Harderwijk,
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L. Oussoren

Samenstellingsverklaring afgegeven
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BIJLAGEN

bijlage bij
rapport d.d. 3 maart 2021
Stichting Soul Survivor Activities te Harderwijk

6

SPECIFICATIE ACTIVITEITEN STICHTING SOUL SURVIVOR ACTIVITIES

Uitsplitsing Festivals Soul Survivor Activities

Festival

Focus Weekend

Giften / Collectes Sponsorgeld
Inkomsten
Ontvange subsidie TOGS
Inkopen

14.568

Bruto omzet resultaat

14.568

Totaal Festivals
6.500
2.417

Overhead

Totaal Stichting

21.068
2.417

8.917

23.485

Begroting Stichting
22.500
1.850

4.000

21.068
2.17
4
4.000

4.000

27.485

24.350

Festivalkosten
Terrein
Huur en tenten
Catering
Audio en video apparatuur
Reiskosten en vergoedingen
sprekers/artiesten
Materialen
Kantoor
Promotie
Assurantie
Overige (o.a. schoonmaak en G/W/L)

1.158

753

1.912

1.912

1.950

1.712
5.018
1.124
2.038

716

2.427
5.018
1.187
2.038

2.427
5.018

2.500
5.350
1.200
2.100

63

331

1
2;0
18
38
7

331
11.381

1.532

331
12.913

400
12.913

13.500

Beheer en administratie
Personeelskosten

1.845

1.845

1.900

4.822

4.850

922

922

980

Kantoorkosten

1.207

1.207

1.220

Algemene kosten

1.565

1.565

Afschrijvingen

4.822

4.822

Huisvestigingskosten

4.822

4.822

Financiële baten en lasten
Resultaat

3.187

2.563

5.750
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1.600

5.538

10.361

10.550

314

314

300

1.852-

3.897

