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ACCOUNTANTSRAPPORTAGE



Aan het bestuur van
Stichting Kezban  
Hofmark 130  
1355HK Almere

Almere, 16 mei 2022

Geachte bestuur,

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

1                OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans
met tellingen van € 256.420 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 30.105,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kezban is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "Kleine
Organisaties-zonder-winststreven". 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 Kezban.
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.



Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Lentink Accountants
drs. W. Akopjan RA              
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BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Algemeen
Stichting Kezban is opgericht op 25 januari 2001. In de statuten wordt de doelstelling als volgt
omschreven:
1. Het voorkomen en bestrijden van relationeel geweld in huiselijke kring in zijn algemeenheid en
specifiek onder de allochtone bevolking, zowel in Nederland als daarbuiten.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door voorlichting, door publicaties, video en film, het
versterken van de kennis en het zelfbewustzijn van allochtone vrouwen, training van consulenten, beleid
beïnvloeding, advisering, het ontwikkelen van netwerken en samenwerking met andere instellingen
werkzaam op dit gebied.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur
Het bestuur telt 4 bestuursleden. Het is een uitvoerend bestuur.
De bestuursleden ontvangen geen structurele bestuursvergoeding, maar wel een vrijwilligersvergoeding
als tegemoetkoming voor hun inzet, begeleiding en werkzaamheden en voor de gemaakte onkosten. 
Het bestuur werkt volgens projectplannen en projectbegrotingen. Een instellingsbegroting is niet zinvol.
Alle opbrengsten worden besteed aan het realiseren van de doelstelling.

De Coronacrisis heeft diep ingegrepen op de werkwijzen bij de uitvoering van werkzaamheden. Omdat
Stichting Kezban werkt ten behoeve van bepaalde kwetsbare doelgroepen konden de meeste
gesubsidieerde projecten wel doorgaan. Bij sommige projecten echter moest de uitvoering (deels)
worden opgeschort.
Het voorgenomen eigen landelijke evenement kon niet worden gehouden.
In financieel opzicht was er nauwelijks impact.

Eén groot project heeft het resultaat in belangrijke mate bepaald. Dit betreft het project "Blijvend
bespreekbaar maken van Taboe-onderwerpen" in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Dit project
wordt ook in 2022 voortgezet. 
De overige projecten hebben een geringere omvang en zijn meestal van kortere duur. In het verslagjaar
zijn enkele daarvan opgestart en/of afgerond.
Er zijn ook activiteiten verricht en adviezen gegeven zonder tegenprestatie van derden. In het
activiteitenverslag zijn alle projecten en activiteiten zij uitvoerig beschreven.

Met de herijking en de actualisatie van de lesmethode aan de hand van de film "Als ik haar was…." is
een start gemaakt. 
De concept handleiding LHBTIQ die een praktische gespreksmethodiek omvat ten behoeve van relaties
van de doelgroep, is in bewerking.

STICHTING KEZBAN 
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Financieel
Het balanstotaal omvatte eind 2021 een bedrag van € 256.420 (eind 2020 € 211.791). Het resultaat
bedroeg eind 2021 € 30.105 (eind 2020 € 62.372). 
Het vrij besteedbare vermogen omvat eind 2021: € 161.636 (eind 2020: € 131.530).

Overheden en andere subsidiegevers willen zich er van overtuigen dat een uit te voeren project ook kan
worden uitgevoerd als de voorziene kosten onverhoopt worden overschreden. Een financiële buffer is
dan ook noodzakelijk.

Sinds 2020 wordt de jaarrekening door KRESTON LENTINK AUDIT te Almere samengesteld.

De gereserveerde bedragen waaraan een speciale bestemming werd gegeven, zijn onveranderd
gebleven.
Voor de ontwikkeling en beschrijving van lesmethodes en voorlichtingsmateriaal is dat € 45.000.
Voor de binding met vrijwilligers bleef dat € 3.000.
Ten behoeve van de uitgestelde landelijke bijeenkomst is het bedrag van € 10.000 gereserveerd.
Er is in 2021 iemand aangetrokken voor administratieve en organisatorische ondersteuning van de
projectleider. Het daarvoor bestemde bedrag van € 10.000 behoefde nog niet te worden aangesproken.
Het resterende bedrag € 30.105 is toegevoegd aan de algemene reserve. 
De algemene reserve omvat nu € 161.636. Daarmee is de Stichting naar verwachting voor anderhalf jaar
verzekerd van zijn voortbestaan.

Vooruitzichten
Met ingang van 1 januari 2022 is de functie van de huidige projectleider gewijzigd in programmamanager
en het bijbehorende dienstverband is van 32 uur naar 36 uur gebracht. In 2022 zal een projectleider voor
Amsterdam worden aangetrokken. Het personele probleem wordt naar verwachting daarmee opgelost.
De toekomst blijft overigens een punt van voortdurende aandacht. 
Of c.q. op welke wijze het project "Blijvend bespreekbaar maken van Taboe-onderwerpen" van de
Gemeente Amsterdam een vervolg in de jaren na 2022 zal krijgen is nog onbekend.
Omdat het (centrale en lokale) overheidsbeleid is gericht op het verstrekken van opdrachten aan grotere
spelers op de "markt", zoekt de Stichting samenwerking met andere organisaties. Van bedoelde
samenwerking is al sprake in het Consortium voor zelfbeschikking en in de samenwerking met Movisie
en Pharos. 

Donateurs
In 2021 is een bedrag van € 2.085 aan donaties ontvangen. Het bestuur stelt deze ondersteuning ophoge
prijs.

ANBI
Stichting Kezban is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties en giften voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn.
Om het vertrouwen in goede doelen te bevorderen heeft de belastingdienst extra voorwaarden aan
ANBI's gesteld. Sinds 2014 zijn alle ANBI's verplicht diverse gegevens op de internetsite te plaatsen.
Stichting Kezban voldoet daaraan. Zie www.stichting-kezban.nl 
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Beleggingsbeleid
Stichting Kezban heeft als beleid om haar vermogen zoveel mogelijk te laten renderen via rente op
spaarrekeningen bij een solide bank. 
In 2021 was er sprake van negatieve rente en derhalve waren er kosten voor het aanhouden van
tegoeden. 

Medewerkenden
Het bestuur spreekt zijn dank uit aan allen die hebben meegewerkt aan het realiseren van de doelstelling
van Stichting Kezban. Wij noemen de projectleider, Lazaar Advies en Training, de ZZP-er die de
administratieve en organisatorische ondersteuning voor haar rekening nam en 'last but not least' de vele
vrijwilligers.
Zij hebben zich buitengewoon ingespannen en veel inventiviteit getoond om de projecten te kunnen laten
doorgaan.

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Amsterdam, 20 april 2022

  
J.M. Katu Bin Mara L. de Groot-Wapstra

  
I. Viskil H.G. Fenton-Veen
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31-12-2021
€ €

31-12-2020
€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 1.148 2.299

 1.148 2.299

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen  (2) 255.272 209.492

 255.272 209.492

 256.420 211.791
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31-12-2021
€ €

31-12-2020
€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Algemene reserve 161.636 131.530
Bestemmingsreserves 68.000 68.000

229.636 199.530

KORTLOPENDE SCHULDEN  (4)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 132 4.870
Overige schulden en overlopende
passiva 26.652 7.391

26.784 12.261

 256.420 211.791
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021
€

Realisatie
2020
€

Baten

Subsidiebaten  (5) 186.287 192.594
Lasten ten behoeve van projecten
Projecten  (6) 63.130 37.364
Overige lasten
Lonen en salarissen  (7) 58.416 57.290
Sociale lasten  (8) 9.364 9.401
Pensioenlasten  (9) 5.819 5.306
Afschrijvingen  (10) 1.151 1.150
Overige lasten organisatie  (11) 18.017 19.548

92.767 92.695

Saldo voor financiële baten en lasten 30.390 62.535

Financiële baten en lasten  (12) -285 -163

Saldo 30.105 62.372

Resultaatbestemming
Algemene reserve 30.105 19.372
Bestemmingsreserves - 43.000

30.105 62.372
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten
Stichting Kezban heeft veel kennis over de manier waarop complexe, gevoelige onderwerpen als
huiselijk en eergerelateerd geweld bespreekbaar gemaakt kunnen worden bij de allochtone doelgroep.
Stichting Kezban geeft voorlichting over deze onderwerpen, biedt advies en probeert beleid te
beïnvloeden. Daarnaast adviseren we professionals over hun projecten op dit gebied en zetten we ook
zelf projecten op rond relaties, seksualiteit en eergerelateerd geweld.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Kezban is feitelijk en statutair gevestigd op Hofmark 130  te Almere en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 34150064.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van Stichting Kezban zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".
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.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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 instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

 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.
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Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de
beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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

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

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

Subsidiebaten
Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Lasten ten behoeve van projecten
De bestedingen in het kader van de projecten worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt
te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Personeelslasten
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis
van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de
financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening
verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt
deze als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting Kezban heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen.
Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste
van het resultaat gebracht.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten
en -kosten, alsmede valutakoersresultaten en andere gerelateerde kosten en opbrengsten.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris
€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 4.101
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.802

2.299

Mutaties 
Afschrijvingen -1.151

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 4.101
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.953
Boekwaarde per 31 december 2021 1.148

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  33

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 
€

31-12-2020
€

2. Liquide middelen
ING Bank N.V. 101.774 90.887
ING Bank N.V. (spaarrekening) 153.498 118.605

255.272 209.492
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PASSIVA

31-12-2021 
€

31-12-2020
€

3. Reserves en fondsen
Algemene reserve 161.636 131.530
Bestemmingsreserves 68.000 68.000

229.636 199.530

2021
€

2020
€

Algemene reserve
Stand per 1 januari 131.531 112.158
Resultaatbestemming 30.105 19.372
Stand per 31 december 161.636 131.530

De algemene reserve is bestemd om de continuïteit van de stichting te borgen. Deze reserve staat ter
vrije beschikking van het bestuur.

31-12-2021 
€

31-12-2020
€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve ontwikkeling voorlichtingsmateriaal 45.000 45.000
Bestemmingsreserve versterking organisatie 10.000 10.000
Bestemmingsreserve versterking binding met vrijwilligers 3.000 3.000
Bestemmingsreserve landelijke bijeenkomst 10.000 10.000

68.000 68.000

2021
€

2020
€

Bestemmingsreserve ontwikkeling voorlichtingsmateriaal
Stand per 1 januari 45.000 20.000
Resultaatbestemming - 25.000
Stand per 31 december 45.000 45.000

Deze reserve is gevormd om de ontwikkeling van het voorlichtingsmateriaal verder te bevorderen. Een
nadere toelichting hierop is in het bestuursverslag uiteengezet.
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2021
€

2020
€

Bestemmingsreserve versterking organisatie
Stand per 1 januari 10.000 3.000
Resultaatbestemming - 7.000
Stand per 31 december 10.000 10.000

Deze reserve is gevormd om de organisatie van de stichting verder te versterken en uit te bouwen. Een
nadere toelichting hierop is in het bestuursverslag uiteengezet.

Bestemmingsreserve versterking binding met vrijwilligers
Stand per 1 januari 3.000 2.000
Resultaatbestemming - 1.000
Stand per 31 december 3.000 3.000

Deze reserve is gevormd om de binding met de vrijwilligers te versterken en meer aandacht te geven
aan de vrijwilligers. Een nadere toelichting hierop is in het bestuursverslag uiteengezet.

Bestemmingsreserve landelijke bijeenkomst
Stand per 1 januari 10.000 -
Resultaatbestemming - 10.000
Stand per 31 december 10.000 10.000

Deze reserve is gevormd om in de toekomst meer landelijke bijeenkomsten te organiseren on zodanig
de zichtbaarheid van de stichting te vergroten. Een nadere toelichting hierop is in het bestuursverslag
uiteengezet.

4. Kortlopende schulden

31-12-2021 
€

31-12-2020
€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 35 4.591
Pensioenen 97 279

132 4.870

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten 5.438 5.116
Nog te betalen projectkosten 18.877 -
Reservering vakantiegeld 2.337 2.274

26.652 7.390
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Met ingang van 8 september 2021 is kantoorruimte gehuurd in Amsterdam. De huurovereenkomst is
aangegaan voor onbepaalde tijd en de maandelijkse huurlast bedraagt € 123. De jaarlijkse
huurverplichting komt uit op € 1.476.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021
€

Realisatie
2020
€

5. Subsidiebaten
Nederlandse overheidssubsidie 184.202 192.594
Giften/donaties 2.085 -

186.287 192.594

Alle subsidiebaten zijn incidenteel van aard. De ontvangen subsidies zijn ontvangen van de gemeente en
indirect van het rijk (via Stichting Movisie).
Lasten ten behoeve van projecten
6. Projecten
Kosten project SBA 21.744 1.203
Kosten project OCW 39.306 34.014
Kosten project WAA-1 350 140
Onkosten vergoeding 691 500
Projectkosten LHBTIQ - 1.357
Projectkosten LPNW - 150
Projectkosten SDZ 1.039 -

63.130 37.364

Personeelslasten
7. Lonen en salarissen
Brutolonen 58.416 57.290

8. Sociale lasten
Premies sociale verzekeringen 9.364 9.401

9. Pensioenlasten
Pensioenlasten 5.819 5.306

Personeelsleden
Bij de vennootschap was in 2021 gemiddeld 1 personeelslid(fte) werkzaam (2020: 1).

10. Afschrijvingen
Materiële vaste activa 1.151 1.150

11. Overige lasten organisatie
Huisvestingslasten 1.358 -
Kantoorlasten 1.388 4.868
Verkooplasten 51 806
Algemene lasten 15.220 13.874

18.017 19.548
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Realisatie
2021
€

Realisatie
2020
€

Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak 1.358 -

Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden - 303
Drukwerk - 2.519
Automatiseringslasten 1.109 1.766
Telefoon 240 235
Porti - 7
Contributies en abonnementen 39 38

1.388 4.868

Verkooplasten
Representatielasten 51 30
Relatiegeschenken - 776

51 806

Algemene lasten
Bestuurskosten diversen 8.516 8.799
Accountantslasten 5.478 4.401
Administratielasten 152 189
Verzekeringen 467 461
Overige algemene lasten 607 24

15.220 13.874

12. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -285 -163

STICHTING KEZBAN 
AMSTERDAM 

Behorende bij ons accountantsrapport van 16 mei 2022 20



Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Amsterdam, 20 april 2022

  
J.M. Katu Bin Mara L. de Groot-Wapstra

  
I. Viskil H.G. Fenton-Veen
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole
De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 2:396 lid 7 BW. 
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