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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



               Refugee Team BV
               Martijn Berghman
               Spoorlaan 29
               5038CB  TILBURG

Referentie: 1232.01/PS                Amsterdam, 28-7-2022
Betreft:      jaarrekening 2021

Geachte directie,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

 

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 Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

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.

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

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 Refugee Team BV.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw
onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Refugee Team BV te 's-Hertogenbosch 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".
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Refugee Team BV
Eindhoven

1.2  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2021

€ €

Resultaat -94.251

-94.251

Af:
Investeringsaftrek 7.895

7.895
Belastbaar bedrag 2021 -102.146

31-12-2021
€

Balanspost vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting 2021 217

Hoogachtend,
Peer Accountants Amsterdam B.V.

J. Veldhuizen AA

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 2020 en
definitief geregeld tot en met 2020.

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt
berekend:

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

2021
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Verbouwingen 13.556 -
CRM 16.868 22.668
Inventaris 1.450 2.030
Computers 11.540 -

43.414 24.698

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 174.030 38.794
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 217 28
Overige vorderingen 10.203 1.800

184.450 40.622

Liquide middelen 35.532 191.720

Totaal activazijde 263.396 257.040

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28-7-2022

31 december 2021 31 december 2020
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal 10.000 10.000
Overige reserves 7.692 3.960
Resultaat boekjaar -94.248 3.731

-76.556 17.691

Langlopende schulden
Schulden ter zake van pensioenen 76.717 -

76.717 -

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen 18.518 -
Handelscrediteuren 14.345 17.370
Schulden aan groepsmaatschappijen 34.557 36.468
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 72.747 65.620
Overige schulden 123.068 119.891

263.235 239.349

Totaal passivazijde 263.396 257.040

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28-7-2022
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Netto-omzet 563.408 272.938
Inkoopwaarde van de omzet 106.001 56.378
Bruto-marge 457.407 216.560

Overige bedrijfsopbrengsten 152.935 146.376
Bruto bedrijfsresultaat 610.342 362.936

Lonen en salarissen 418.987 223.390
Sociale lasten 168.980 44.872
Afschrijvingen materiële vaste activa 9.481 6.187
Overige personeelskosten 33.709 28.486
Huisvestingskosten 35.135 11.295
Verkoopkosten 11.711 4.900
Kantoorkosten 15.388 22.800
Algemene kosten 9.502 16.928
Som der kosten 702.893 358.858

Bedrijfsresultaat -92.551 4.078

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.700 -345
Som der financiële baten en lasten -1.700 -345

Resultaat voor belastingen -94.251 3.733
Belastingen - -

Resultaat na belastingen -94.251 3.733

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28-7-2022

2021 2020
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Refugee Team BV, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 70949026.

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. 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De activiteiten van Refugee Team BV, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, bestaan voornamelijk uit:

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Torenallee  3 te Eindhoven.

- het beter laten integreren van vluchtelingen,
- het aanbieden van inburgerings- en integratietrajecten voor statushouders in Nederland.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen
die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
jaarverslaggeving. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen. 
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Indien de vennootschap eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in
mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze
aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de
opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. 
De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is
gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden
rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante
winstbelastingeffecten.

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.

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.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening
als interestlast verwerkt.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over
de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Overige bedrijfsopbrengsten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belastingen

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

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de
levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige
bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de
verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na
bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de
latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.

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

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde
commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-
courant met de vennootschap.
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Verbouwingen CRM Inventaris Computers
€ € € €

Aanschafwaarde 16.160 29.000 2.900 12.037
Cumulatieve afschrijvingen - -6.332 -870 -
Boekwaarde per 1 januari 16.160 22.668 2.030 12.037

Afschrijvingen -2.604 -5.800 -580 -497
Mutaties 2021 -2.604 -5.800 -580 -497

Aanschafwaarde 16.160 29.000 2.900 12.037
Cumulatieve afschrijvingen -2.604 -12.132 -1.450 -497
Boekwaarde per 31 december 13.556 16.868 1.450 11.540

Verbouwingen 20 %
CRM 20 %
Inventaris 20 %
Computers 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Handelsdebiteuren
Debiteuren 174.030 38.794

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting 217 -
Omzetbelasting - 28

217 28

Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting 217 -

Omzetbelasting
Omzetbelasting - 28

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Afschrijvingspercentages:
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten 8.685 -
Lening UG personeel 1.518 1.800

10.203 1.800

Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank 30.087 186.275
Bankgarantie 5.445 5.445

35.532 191.720
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020
€ €

Geplaatst aandelenkapitaal
Stand per 31 december 10.000 10.000

Overige reserves
Stand per 31 december 7.692 3.960

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van pensioenen
Pensioenverplichting personeel 76.717 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar
Pensioenverplichting personeel 18.518 -

Handelscrediteuren
Crediteuren 14.345 17.370

Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening-courant Bureau Kokosnoot BV 34.557 36.468

2021 2020
€ €

Rekening-courant Bureau Kokosnoot BV
Stand per 1 januari 36.468 -
Mutaties -1.911 36.468
Stand per 31 december 34.557 36.468

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 72.747 65.620

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 10.000, verdeeld in 100 aandelen van nominaal € 100. Het geplaatste
aandelenkapitaal bedraagt € 10.000.
Per eindbalans was het geplaatst aandelenkapitaal als volgt verdeeld:
- 100 gewone aandelen (€ 10.000)
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden
Vooruitgefactureerd/ontvangen 98.000 109.706
Te betalen vakantiegeld 21.087 10.185
Nog te betalen kosten 3.981 -

123.068 119.891

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurovereenkomsten

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 94.251 in
mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van de panden op de locaties Spoorlaan 29
te Tilburg, Spoorlaan 420 te Tilburg en Nieuwlandstraat 47-01 te Tilburg. De overeenkomsten zijn aangegaan
voor een termijn van minimaal 1 jaar, welke aansluitend voor een periode van 1 jaar kan worden verlengd met
een opzegtermijn van 1 maand. De huurverplichting bedraagt tezamen 46.790 euro per jaar (prijspeil 2021).
De huurverplichtingen lopen tot en met 31 december 2022.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 0.
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020
€ €

Netto-omzet
Omzet hoog 424.565 16.666
Omzet laag 83.240 28.806
Omzet nul 55.603 227.466

563.408 272.938

Inkoopwaarde van de omzet
Inkopen hoog 106.001 56.378

Overige bedrijfsopbrengsten
Brabant Outcome Fund 89.860 78.276
Ignite Award - 50.000
Overige fondsen en financiers 63.075 18.100

152.935 146.376

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 333.426 205.269
Managementvergoeding 66.084 45.829
Vakantietoeslag 29.540 4.416

429.050 255.514
Ontvangsten NOW -10.063 -32.124

418.987 223.390

Sociale lasten
Sociale lasten 73.744 44.872
Premies bedrijfsfondsen 51.180 -
Premies bedrijfsfondsen oudere jaren 44.056 -

168.980 44.872

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.604 -
Machines en installaties 5.800 5.607
Inventaris 580 580
Vervoermiddelen 497 -

9.481 6.187

Overige personeelskosten
Kilometervergoeding 522 734
Onkostenvergoedingen 1.828 -
Kantinekosten 2.121 1.395
Reis- en verblijfkosten 16.311 20.319
Scholings- en opleidingskosten -181 1.229
Ziekengeldverzekering 7.573 -
Overige personeelskosten 5.535 4.809

33.709 28.486

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 9,95 werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. 

Personeelsleden

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 106,4% gestegen.
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Refugee Team BV
Eindhoven

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020
€ €

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 30.102 9.282
Schoonmaakkosten 691 -
Overige huisvestingskosten 4.342 2.013

35.135 11.295

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 8.397 402
Representatiekosten 730 -
Reis- en verblijfkosten 271 333
Websitekosten 511 4.018
Overige verkoopkosten 1.802 147

11.711 4.900

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 2.360 1.102
Portokosten 165 14
Telecommunicatie 1.640 1.010
Kosten automatisering 5.786 4.914
Contributies en abonnementen 755 4.467
Overige kantoorkosten 4.682 11.293

15.388 22.800

Algemene kosten
Accountantskosten 4.336 1.249
Advieskosten 4.217 12.124
Zakelijke verzekeringen 801 3.365
Overige algemene kosten 148 190

9.502 16.928

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 1.700 345

Eindhoven, …............................
Refugee Team BV

Martijn Berghman Tim van Dooren
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De volgende personen zijn aanwezig: Martijn Berghman, directeur

Opening

Vaststelling jaarrekening 2021

Voorstel resultaatbestemming 2021

Decharge directie

Rondvraag

Sluiting

Getekend te Tilburg, …............................

Voorzitter: Notulist:

Martijn Berghman Martijn Berghman
 

Notulen van de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Refugee Team BV, gevestigd te Tilburg, gehouden ten kantore van de vennootschap op
…............................

De vergadering wordt geopend door Martijn Berghman, die aan Martijn Berghman verzoekt de notulen te
houden. 
Na de opening constateert de voorzitter dat het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigd is; 
dat er geen sprake is van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden of andere vergadergerechtigden
(zoals stemrechtloze aandeelhouders met vergaderrecht);
dat geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op de uitstaande aandelen is gevestigd;
dat, derhalve, hoewel de statutaire en wettelijke bepalingen inzake het bijeenroepen van de vergadering niet in
acht zijn genomen, mits met algemene stemmen, door de vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden
genomen.

De directie brengt verslag uit omtrent de gang van zaken van de vennootschap over het in het afgelopen jaar
gevoerde beleid. De voorzitter stelt aan de orde de goedkeuring van de jaarrekening over 2021, zoals deze is
opgenomen in het door Peer Accountants Amsterdam B.V. uitgebrachte jaarrapport 2021 d.d. 28-7-2022
alsmede de hierin opgenomen door de directie voorgestelde resultaatbestemming.
De jaarrekening 2021 wordt besproken en hierna met algemene stemmen vastgesteld. Het onderstaand
voorstel resultaatbestemming zoals opgenomen in de jaarrekening 2021 wordt hiermee bekrachtigd.

Aan de directie wordt onder dankzegging decharge verleend voor het in 2021 gevoerde beleid.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 94.251 in
mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag.

Na schorsing van de vergadering, om de notulen op te stellen, zijn deze notulen staande de vergadering
goedgekeurd. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de
voorzitter de vergadering.

05-08-2022

05-08-2022
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