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Samenvatting 

 

Met dit jaarverslag 2021 willen wij meer inzicht verschaffen in het reilen en zeilen van de Stichting 

Voedselbank Stichtse Vecht.  

 

Onze doelstelling is: 

• het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door 

voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld; 

• het tegengaan van verspilling van voedsel. 

 

De gevolgen van de coronacrisis en de verdere verruiming in de toelatingscriteria en de verdergaande 

samenwerking binnen het sociaal domein van de gemeente hebben niet geleid tot een toename van het 

aantal klanten. Dit in tegenstelling tot onze verwachting dat het aantal klanten in 2021 zou toenemen. 

Het aantal klanten nam zelfs af. Zowel in het uitgiftesysteem als in de werkzaamheden bij het verwerven 

van voedsel en het samenstellen van de voedselpakketten vonden plaats volgens de richtlijnen van het 

RIVM/covid-19 regels van de Overheid. Na het afschalen van overheids coronamaatregelen hebben wij 

het opzetten van het winkelconcept weer opgepakt. Helaas werden wij wederom ingehaald door corona.  

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de medewerking van onze klanten hebben wij ziekteverzuim 

binnen de voedselbank als gevolg van corona kunnen voorkomen. 

 

Begin januari 2021 reikten wij aan 124 gezinnen - 354 personen - voedselpakketten uit. In de loop van 

2021 nam het aantal klanten af naar 96 gezinnen - 308 personen - per eind december. 

De voedselpakketten deelden wij uit op de locaties in Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht.  

Binnen onze Voedselbank zijn 110 vrijwilligers werkzaam die ervoor zorgen dat elke vrijdagmiddag de 

pakketten aan de klanten konden worden uitgereikt. Een prestatie om trots op te zijn. 

 

Met de Gemeente Stichtse Vecht vond, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, regelmatig overleg 

plaats over de activiteiten en de positie van de Voedselbank en de rol die de Gemeente daarin kan 

vervullen. De overleggen verliepen constructief en in goede harmonie. De huurovereenkomst voor het 

pand te Bloemstede 3, Maarssen is verlengd tot eind december 2023. 

 

Ook in 2021 werden wij gesteund door de wekelijkse bijdrage van de vaste leveranciers (bakkers, 

supermarkten, telers, groothandel etc.). Hun producten blijven een belangrijk deel vormen van de  
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voedselpakketten. Mede door regelmatige publiciteit bleef het enthousiasme van scholen en kerken om 

(wekelijkse) inzamelingsacties te houden groot en kwamen particulieren langs met tassen vol producten.  

Alle van particulieren ontvangen giften werden toegevoegd aan het Goederenfonds. Daarmee kunnen 

de voedselpakketten in tijd van schaarste in het aanbod aangevuld worden met gekochte 

maaltijdproducten (bijvoorbeeld verse groente, fruit of zuivel).  

 

Voedselveiligheid was ook in 2021 een belangrijk aandachtspunt voor onze voedselbank.  

Op 3 december 2021 werd een niet aangekondigde controle door de Houwers groep in het 

kader van de voedselveiligheid gehouden. Deze controle doorstonden wij met glans en 

scoorden 98%. Wij behielden daarmee ons certificaat voor voedselveiligheid. Wederom een 

fantastische prestatie door de gezamenlijke inspanningen van de vrijwilligers. 

 

Ook in financiële zin was 2021 een positief jaar.  

De totale baten over dit boekjaar bedroegen € 49.737 en kwamen vooral uit donaties van kerken, 

particulieren en bedrijven.  

Een verdere opmerkelijke fundraising actie werd verzorgd door Jan Rutterkamp en 

Bert van Rossum, met een gesponsorde zwemtocht door de Vecht van Oud-Zuilen 

naar Nigtevecht.  

 

Al met al waren de baten in 2021 daarmee ongeveer 2 keer zo veel als begroot. 

De uitgaven bleven met € 30.679 ca. 6% onder onze begroting.  

Mede in dit licht heeft het bestuur in 2021 besloten om – op advies van Voedselbanken Nederland – 

een continuïteitsreserve te gaan opbouwen van € 10.000, alsmede een voorziening van € 20.000 te 

treffen voor de kosten van een verwachte verhuizing in 2023. Beiden ten laste van de algemene reserve. 

 

Over het boekjaar 2021 heeft de heer E.J. Koning, penningmeester diaconie van de Ark in Maarssen, op 

verzoek van het bestuur een kascontrole uitgevoerd. Het verslag van deze kascontrole is als bijlage aan 

dit jaarverslag toegevoegd. 
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Om de ANBI-status te behouden en in het kader van transparantie worden alle jaarverslagen en 

financiële verslagen vanaf de oprichting gepubliceerd op onze website: 

www.voedselbankstichtsevecht.nl. 

 

De Stichting Voedselbank Stichtse Vecht is lid van Voedselbanken Nederland. Eind 2021 waren 171 

voedselbanken lid van deze in 2013 opgerichte Vereniging. Bij deze 171 voedselbanken zijn wekelijks 

12.000 vrijwilligers actief om een of meer keer per week voedsel in te zamelen en uit te reiken aan 

ongeveer 151.000 Nederlanders die aangewezen zijn op de hulp van de voedselbank. 

Een bestuursafvaardiging van de Stichting Voedselbank Stichtse Vecht woonde in digitale zin alle 

algemene ledenvergaderingen van Voedselbanken Nederland bij. 

 

Verwachtingen 2022 

 

Voor 2022 wordt een verlies begroot van € 7.020. Onze verwachting is dat het aantal klanten mogelijk 

zal toenemen door de stijgende prijzen van levensmiddelen en energie. Wij hebben in dit kader een 

stappenplan opgesteld, waarin per stap wordt aangegeven hoe een stijging van het aantal klanten kan 

worden opgevangen. Zodra het mogelijk is zal het winkelconcept worden ingevoerd in onze vestiging 

te Maarssen. 

 

Wij hebben er vertrouwen in dat wij, ondanks de verwachte toename van het aantal klanten, mede door 

het inzetten van het winkelconcept, ook in 2022 onze klanten naar behoren zullen kunnen bedienen. |  

Namens het bestuur van Stichting Voedselbank Stichtse Vecht: 

 

 

http://www.voedselbankstichtsevecht.nl/
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Stichting Voedselbank Stichtse Vecht 

Hoewel de Maarssense kerken nauw betrokken zijn geweest bij de oprichting van onze 

voedselbank in 2012 is de stichting neutraal en gericht op heel de gemeente Stichtse Vecht 

(opgebouwd uit: Maarssen(broek), Breukelen, Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen a/d 

Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa, Kockengen, Bethune- /Molenpolder, Oud-Zuilen, 

Tienhoven en (oud)Maarsseveen). 

 

Het bestuur van Voedselbank Stichtse Vecht bestaat uit 3 leden (voorzitter, penningmeester 

en secretaris), bijgestaan door een stuurgroep van 9 leden. Zij zijn op hun beurt 

verantwoordelijk voor een “afdeling”. 

 

 

Aanmelden en Screenen 

Een vaste groep vrijwilligers van de Afdeling Aanmelden en Screenen werkte ook dit jaar op 

een klantvriendelijke manier aan het screenen en her screenen van de klanten. Vanwege de 

pandemie was het niet mogelijk klanten persoonlijk te screenen maar  telefonisch, digitaal ( via 

de aanmeldtool op de website) en per brief werd dit goed opgevangen. 

 

De afdeling Aanmelden en Screenen heeft het gehele jaar het verloop van aan- en afmeldingen 

van klanten bijgehouden en in de stuurgroepvergaderingen gepresenteerd (zie onderstaande 

tabel). In totaal zijn er 76 deelnemers gestopt met het ophalen van een voedselpakket bij onze 

voedselbank. 

 

       

Deelnemersoverzicht 2021 

Datum Totaal uitgiftepunten Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht 

  Deelnemers 

Huishoudens 

1 persoons 

huishoudens 

Eenouder  

gezin 

Kinderen 

   < 18 jaar 

Totaal 

januari 124 41 42 144 354 

februari 119 38 40 140 345 

maart 118 38 39 134 339 

april 115 39 38 132 330 

mei 120 37 43 141 347 

juni 106 31 38 132 320 

juli 106 29 38 135 325 

augustus 102 24 39 137 323 

september 99 22 38 133 313 

oktober 103 23 39 147 334 

november 98 24 35 142 319 

december 96 21 34 140 308 
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Vanaf 1 januari 2021 worden door Voedselbanken Nederland dezelfde criteria als in 2020 

gehanteerd voor deelnemers om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Het 

basisbedrag per huishouden blijft vanaf die datum  

€ 135 (voor levensonderhoud te besteden bedrag), terwijl daar voor elk volgend gezinslid € 95 

aan wordt toegevoegd. Dit leidt tot het volgende overzicht: 

 

Kinderen  alleenstaande  echtpaar 

0   € 230    € 325     

1   € 325            € 420 

2   € 420               € 515 

3   € 515    € 610 

4   € 610    € 705 

 

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1, aan de gezinsgrootte aangepast pakket wordt 

verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket 

worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.  

Krijgt de klant een toekenning dan geldt deze voor een periode van 3 maanden. Daarna volgt 

nieuwe toetsing en weer eventuele toekenning voor 3 maanden. Klanten ontvangen 

voedselpakketten gedurende maximaal 3 jaar, tenzij er redenen zijn om te verlengen. Dit ter 

beoordeling aan de stuurgroep Aanmelden en Screenen. 

 

In 2021 hebben wij 573 unieke personen (monden) 1 of meer weken mogen voorzien van 

voedsel. Dat waren 179 unieke huishoudens. Van die 179 huishoudens zijn er 83 gedurende 

2021 gestopt omdat zij het zelf weer konden redden.  

We hebben op de Voedselbank een gastenboek liggen waarin klanten iets op kunnen schrijven. 

Een aantal quotes willen we hieronder noemen: 

 

‘Enorm bedankt voor alles de afgelopen jaren, ook namens mijn dochter! Respect voor allemaal 

hier!’ 

 

‘De VB heeft mij door de slechte tijden heen geholpen. Heel veel dank mensen van de VB!’ 

 

‘Na de eerste keer waar ik mij eigenlijk schaamde heb ik een toptijd gehad en veel vrienden 

gemaakt; dat ga ik missen. 

Dank jullie wel allemaal!’ 
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Inzameling goederen 

In 2021 werden de vaste leveranciers bezocht door de stuurgroep leden die verantwoordelijk 

zijn voor de voedselverwerving.  

De belangrijkste vaste leveranciers zijn: 

• Albert Heijn (Maarssenbroek, Maarssen-dorp, Breukelen) 

• Jumbo (Breukelen) 

• Dirk (Maarssenbroek en Maarssen-dorp) 

• Bidfood (voorheen Deli XL) (Nieuwegein) 

• Bakkerij Boekweit (Maarssen) 

• Bakkerij Ed van Dommelen (Maarssen) 

• Bakkerij Brokking (Breukelen) 

• Bakkerij Both (Loenen) 

• Midfresh (Harmelen) 

• CQ eten en drinken (Breukelen) 

• COOP (Kockengen) 

 

Logistiek (Inkomende goederen en Uitgifte) 

Ook dit jaar zijn de vaste vrijwilligers Logistiek er weer uitstekend in geslaagd om de grote 

stroom binnenkomende goederen zodanig te verwerken dat er, met in achtneming van de 

voedselveiligheidsregels, goed gevulde pakketten aan onze deelnemers konden worden 

uitgereikt. 

 

De samenwerking met omliggende voedselbanken werd goed georganiseerd, zowel voor het 

krijgen van producten als voor het weggeven van eigen overschot. Dit vroeg eveneens een 

groot organisatievermogen en netwerkbeheer. 

 

De uitgifte bleef anders ingericht zodat de 1,5 meter gewaarborgd kon worden. De klanten 

kregen een tijdslot waarbinnen ze hun pakket op konden halen zodat ook de doorstroom goed 

geregeld kon worden.  

 

Het inzamelen van voedsel werd meer verspreid zodat de coronaregels goed nageleefd 

konden worden en er niet te veel vrijwilligers tegelijkertijd op de voedselbank aanwezig waren. 

 

 

Vervoer 

De chauffeurs en bijrijders hebben zich ook dit jaar weer ingezet om de vaak zware 

werkzaamheden uit te voeren. 

Wekelijks zijn er vele geplande ritten maar vaak ook adhoc werd een beroep gedaan op de 

chauffeurs. Mede door hun flexibele instelling lukte het om ook deze ritten te doen. 
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Public Relations, fondsenwerving en acties 

Ook In 2021 was het, vanwege de pandemie, uiteindelijk niet mogelijk om supermarktacties te 

organiseren.  

Een geplande inzamelingsactie bij de AH werd op het laatste moment afgeblazen door de 

lockdown die ingevoerd werd. 

 

 

Er zijn dit jaar 30 (inzamelings-)acties geweest van scholen, kerken en particulieren. Dit leverde 

veel producten op. 

Het is moeilijk om iets specifieks te melden zonder iemand te kort te doen. Er waren heel veel 

fantastische initiatieven waaruit blijkt dat velen iets voor hun minderbedeelde medemens over 

hebben. Een indruk van de gehouden acties is te verkrijgen op onze Facebookpagina. 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zin erg belangrijk voor onze voedselbank. Immers: zonder vrijwilligers geen 

voedselbank! 

 

Eind 2020 waren110 vrijwilligers actief voor onze voedselbank, waarvan circa 90 direct 

betrokken bij het ophalen, sorteren, opslaan en verwerken van de binnenkomende goederen 

en het samenstellen van de pakketten voor onze deelnemers. Daarnaast zijn er actievrijwilligers 

die oproepbaar zijn voor supermarktacties.  

 

Huisvesting 

Uit de gemeentelijke Vastgoednota 2020 blijkt dat onze vestiging aan Bloemstede 3 op termijn 

zal worden gesloopt. De reactie van het college B&W op de “Reactiematrix bij gevraagd advies 

van Adviesraad sociaal domein” terzake de vestiging van de voedselbank is: ” Het college deelt 

de mening dat er adequate huisvesting moet zijn voor de voedselbank en zal dit meenemen 

in haar beslissingen omtrent het afstoten van de huidige locatie. Er zal een passende ruimte 

worden gezocht voor de voedselbank.”  

De huidige huurovereenkomst eindigt op 31 december 2023. 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau zijn er goede contacten met de gemeente onder 

andere over bovenstaande huisvesting.  

Wij zijn de gemeente erkentelijk voor de ontvangen subsidie. 
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Website 

De website www.voedselbankstichtsevecht.nl. 

wordt goed bezocht. 

Dit blijkt ook uit de vele donaties die middels 

de doneerknop op onze site worden 

ontvangen. 

 

 

Nieuws en foto’s over acties werden regelmatig 

geplaatst. 

 

 

 

 

Voedselbank Stichtse Vecht heeft ook een facebookpagina. Hier worden nieuwsitems, onze 

sponsoren en nieuwe leden van de club van 100 vermeld. We hopen hiermee een nog grotere 

groep mensen te bereiken. 

 

 

Bestuur en stuurgroep 

Het Dagelijks Bestuur (DB) en de stuurgroep vergaderden dit jaar maar 5x samen, deels fysiek 

maar helaas ook deels digitaal. Het Dagelijks Bestuur kwam 5x bijeen. De voorzitter leidde deze 

vergaderingen en de penningmeester gaf telkens een financiële update. Van alle 

bijeenkomsten werden door de secretaris verslagen gemaakt en een actie-en besluitenlijst 

bijgehouden. 

 

Samenstelling DB 

 

• Voorzitter: Jan Dijkstra 

• Secretaris: Jeannette Bonouvrié  

• Penningmeester: Roger Korstjens 

 

Samenstelling Stuurgroep 

 

• Aanmelden en Screenen: Aartje en Ike Roetman 

• Vervoer: Sjoerd de Boer en Wim Peeters 

• Logistiek: , Fietje Norbart  

• PR, Fondsenwerving en acties: Marian de Winter en Ben Ridder  

• Vrijwilligers : Hanny Peters en Gea Wulder 

 

 

 

 

 

 

http://www.voedselbankstichtsevecht.nl.wordt/
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Jaarrekening 2021 

 

  

BALANS PER 31 DECEMBER

Materiële vaste activa

Inventaris 10.736                17.083                    

Vervoermiddelen 3.886                   7.882                       

14.622                   24.965                 

Kortlopende vorderingen

Overlopende activa -                            4.622                    

Liquide middelen

Banken e.d. 89.619                   55.959                 

104.241                85.546                 

======= =======

Kapitaal

Vrije Reserve 37.500                48.442                    

Bestemmingsreserve -                         26.592                    

Continuiteitsreserve 10.000                -                             

Voorziening verhuizing 2023 20.000                -                             

67.500                   75.034                 

Kortlopende schulden

Goederenfonds 36.439                10.149                    

Crediteuren 302                        156                            

Overige schulden -                         207                            

36.741                   10.512                 

104.241                85.546                 

======= =======

2021 2020
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EXPLOITATIEREKENING OVER

Inkomsten

Giften 42.810                50.188                    

Opbrengst acties 6.927                   26.592                    

49.737                   76.780                 

Kosten

Huisvesting 12.179                9.514                       

Transportkosten 4.698                   2.611                       

Kantoor- en organisatiekosten 2.801                   2.713                       

Kosten fondsenwerving en PR -                         8                                  

Kosten logistiek 530                        5.662                       
Afschrijvingen 10.343                5.954                       

30.551                   26.462                 

Exploitatieresultaat 19.186                   50.318                 

Financiële baten en lasten 128                           154                         

Resultaat voor toevoeging aan reserves 19.058                   50.164                 

Toegevoegd aan goederenfonds -                            26.592                 

Toe te voegen aan de vrije reserves 19.058                   23.572                 

======= =======

2021 2020
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Overige activa en passiva

Resultaatbepaling

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 24.965                   11.878                 

Investeringen -                            19.041                 

Afschrijvingen -10.343                  -5.954                   

Boekwaarde per 31 december 14.622                   24.965                 

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende vorderingen

Vooruitbetaalde verzekeringspremie Bovemij -                            1.590                    

Nog te ontvangen bedragen -                            3.032                    

-                            4.622                    

De nog te ontvangen bedragen zijn als volgt gesprecificeerd:

Te ontvangen uit het calamiteitenfonds VBNL -                            176                         

Te ontvangen toezegging Oranjefonds -                            2.856                    

-                            3.032                    

Liquide middelen

Rabo betaalrekening 0138 9135 36 11.619                   55.709                 

Rabo spaarrekening 3034 3686 66 78.000                   -                          

Gelden onderweg -                            250                         

89.619                   55.959                 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van de afschrijvingen. Afschrijvingen 

vinden plaats volgens het lineaire systeem, op basis van de te verwachten levensduur en - waar nodig - rekening houdend met 

een te verwachten restwaarde.

Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten en de kosten en andere lasten over het boekjaar. De 

opbrengsten worden daarbij verantwoord in het boekjaar waarin zij zijn gerealiseerd. Kosten worden toegerekend aan het 

boekjaar waarop zij betrekking hebben en overigens voor zover ze zijn voorzien.

2021 2020

Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa en de afschrijvingen 

wordt verwezen naar bladzijde 7 van dit rapport
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TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg  -

PASSIVA

Bestemmings Vrije

Kapitaal reserve reserve Totaal

Stand per 1 januari 2021 26.592                   * 48.442                    75.034                 

Toevoeging aan het goederenfonds -26.592                  -                             -26.592                

Onttrekking t.b.v. continuiteitsreserve 10.000                   -10.000                   -                          

Onttrekking t.b.v. voorziening verhuizing 20.000                   -20.000                   -                          

Toevoeging uit resultaat 2021 -                            19.058                    19.058                 

Stand per 31 december 2021 30.000                   37.500                    67.500                 

======= ======= =======

* NB:

Continuiteitsreserve

Stand per 1 januari 2021                               -   

Toevoeging uit de vrije reserve                  10.000 

Stand per 31 december 2021                  10.000 

=======

Voorziening verhuizing 2023

Stand per 1 januari 2021                               -   

Toevoeging uit de vrije reserve                  20.000 

Stand per 31 december 2021                  20.000 

=======

De bestemmingsreserve die in 2020 gevormd werd om bijzondere Covid-19 gerelateerde calamiteiten op te kunnen vangen, 

werd per bestuursbesluit in de loop van 2021 toegevoegd van het goederenfonds (zie hieronder).

Op advies van Voedselbanken Nederland werd op 4 november 2021 door het bestuur besloten om een continuiteitsreserve te 

gaan vormen en wel door gedurende 3 jaren elk jaar hiervoor een bedrag van € 10.000 te bestemmen ten laste van de vrije 

reserve, ingaande 2021.

De huurovereenkomst voor de ruimten die onze voedselbank ter beschikking staan op het adres Boemstede 3-4 in 

Maarssenbroek zal waarschijnlijk per 31 december 2023 beëindigd worden. Dit betekent dat we in de loop van 2023 zullen 

moeten verhuizen. Wat wel haast zeker met aanzienlijke kosten gepaard zal gaan.

Het bestuur heeft daarom op 4 november 2021 besloten ten laste van de vrije reserve hiervoor een voorziening te creëren van 

€ 20.000.
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TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg 2 -

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Goederenfonds 36.439                   10.149                 

======= =======

Het goederenfonds kende in 2021 het volgende verloop:

Saldo per 1 januari 10.149                 

toevoeging van de bestemmingsreserve 2020 26.592                 

36.741                 

Ontvangsten 2021 9.858                    

Af: Bestedingen 2021 -10.160                

Saldo per 31 december 2021 36.439                 

=======

31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 302                           156                         

======= =======

Overige schulden

 - Nog te betalen bankkosten -                            11                            

 - Nog te betalen telefoonkosten -                            4                               

 - Terug te betalen Kansfonds -                            192                         

-                            207                         

======= =======

Aan het goederenfonds worden de van particulieren ontvangen giften toegevoegd. Eveneens worden ontvangsten toegevoegd 

voor zover giften specifiek door de gever zijn bestemd voor aanwending ten behoeve van de voedselpakketten.

Aanwending van het goederenfonds komt direct ten goede van onze deelnemers en wordt uitsluitend gebruikt voor de 

aankoop van voedselproducten.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021 2020

Inkomsten

Giften:

 - Overheid 10.000                   5.200                    

 - Bedrijfsleven 1.587                      17.585                 

 - Kerken 12.927                   10.721                 

 - Bijdrage Voedselbanken Nederland 4.648                      10.832                 

 - Particulieren 12.248                   3.900                    

 - actie sponsormaatje 1.400                      1.950                    

 - overige acties 6.927                      -                          

49.737                   50.188                 

Opbrengst Corona winkelkaarten actie -                            26.592                 

49.737                   76.780                 

======= =======

Exploitatiekosten

Huisvestingskosten

Huren 5.521                      5.461                    

Energie- en servicekosten 1.100                      1.100                    

Afvalverwerking & schoonmaak 3.012                      2.807                    

Kleine inventaris & overige huisvestingskosten 2.546                      146                         

12.179                   9.514                    

======= =======

Transportkosten

Brandstofkosten 1.973                      1.018                    

Houderschapsbelasting 558                           526                         

Verzekering 1.590                      1.838                    

Onderhoud 1.692                      376                         

Overige autokosten 185                           153                         

5.998                      3.911                    

Af: opbrengst busreclame -1.300                     -1.300                   

4.698                      2.611                    

======= =======

Kantoor- en organisatiekosten

Telefoonkosten 47                              51                            

Internetkosten 263                           283                         

Overige 192                           109                         

Administratie 159                           106                         

Bijdrage in kosten RDC Rotterdam 2.139                      2.164                    

2.801                      2.713                    

======= =======

Kosten Fondsenwerving en PR

Overige -                            8                               

======= =======
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