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1. Voorwoord 
 

Het jaar 2021 was voor ons een merkwaardig jaar. Voor het eerst in het 
bestaan van de stichting kon en ging er een heel kalenderjaar lang niemand 
vanuit de stichting naar Nepal. Wij waren buiten onze wil om beperkt tot het 
geven van advies en het doneren van financiële middelen. Alle hulp ter plaatse 
werd vorm gegeven en uitgevoerd door lokale mensen. Mensen waar we al 
jaren mee samenwerken. De directeuren van de Maya scholen namen hierin 
the leading role. Een uitdaging voor allen, zowel in Nederland als Nepal, en 
tegelijkertijd bood het ook nieuwe kansen.  
De hulp had meerdere vormen. Zo was er noodhulp voor de zwaarst getroffen 
gezinnen in de vorm van voedselpakketten, maar ook hulp in de vorm van het 
aanleren van vaardigheden om inkomsten te generen. De scholen hielpen we 
bij het geven van online onderwijs. 
Vanuit Nederland hebben we ook dit tweede coronajaar hulpacties op touw 
gezet. Hoewel ook het thuisfront nog gebukt ging onder de maatregelen en de 
beperkingen is er opnieuw gul gedoneerd door onze achterban. Wij zijn 
daarvoor zeer dankbaar. 
 
Verder kenmerkte 2021 zich door veranderingen op het bestuurlijke vlak. Begin 
van het jaar zag een nieuwe samenstelling van het bestuur het licht. De functie 
van secretaris werd overgedragen van Meike Siteur aan Aniek Smedts en er 
kwam een vierde bestuurslid bij in de persoon van Janneke Hillenaar. Eerste 
taak was het herzien van de statuten om zodoende rekening te houden met de 
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht (WBTR). Tevens hebben we ons ingeschreven 
in het UBO register (ultimate beneficial owner) om de transparantie van onze 
organisatie te verbeteren. Later in 2021 heeft het bestuur een nieuw 
beleidsplan geschreven dat gepubliceerd is op de website. 
 

1.1 Visie 

Onze visie is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goed onderwijs en 
adequate gezondheidszorg en waar mensen kunnen beschikken over de 
basisvoorwaarden om hun eigen leven vorm te geven en tot bloei te komen in 
harmonie met elkaar en met de wereld om hen heen. 
 

1.2 Missie 

We zien het als onze missie om onderwijs en gezondheidszorg te 
(helpen) bieden of te (helpen) verbeteren in regio’s waar deze niet toereikend 
zijn en om de zelfredzaamheid van mensen in achterstandsposities te 
vergroten. Om dit te bereiken ondersteunen we kleinschalige lokale 
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initiatieven met kennis en financiële middelen. We luisteren naar de 
bevolking, bepalen samen de exacte hulpvraag, en stippelen vervolgens een 
koers uit naar een betere toekomst. Zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn 
hierbij de sleutelwoorden. 
 

1.3 Doelgroepen 

We richten ons op kansarmen in het algemeen en vrouwen en meisjes in het 
bijzonder. In de praktijk betreft het vooral de gemeenschappen in en rondom 
de Harpan Vallei, gelegen in centraal Nepal. 
 

1.4 Onze manier van werken 

Wij werken in de regio Pokhara / Harpan Vallei al jaren samen met een aantal 
vaste scholen en sinds kort tevens met een hogeschool, met vrouwengroepen 
en met boerencoöperaties en ook wel met gemeenschappen als geheel. Zij 
dienen ad hoc allerlei soorten hulpvragen in op het vlak van zowel financiën als 
kennis. Ook loopt er op deze scholen al sinds de beginjaren (2007) een vast 
schoolbeursprogramma voor een bepaald aantal leerlingen. Deze beurzen 
worden bekostigd uit een één op één relatie tussen sponsor en kind. Ter 
plaatse hebben we per school vaste coördinatoren die het programma 
uitvoeren. 
Zo doneren wij geld voor de bouw van scholen, bibliotheken of 
toiletgebouwen. Wij helpen dan ook door het geven van advies over vorm en 
grootte van lokalen en zaken als benodigde licht en ruimte en over 
aardbevingsbestendige factoren. Hiervoor winnen we informatie in bij 
Nederlandse organisaties die hierin gespecialiseerd zijn, zoals de smart shelter 
foundation. We doneren regelmatig geld voor het vervangen van 
schoolmeubilair. Ook dan kijken we mee naar materialen (met het oog op 
duurzaamheid) en vormen (het ergonomische aspect). 
Op het vlak van kennisoverdracht creëren we mogelijkheden voor vrijwilligers 
en organiseren we reizen voor opleiders van de faculteit educatie. Veelal wordt 
kennis aangeboden in de vorm van workshops en coaching. Hier werken enkele 
tientallen vrijwilligers per jaar aan mee en bereiken we in Nepal zo’n honderd 
leerkrachten. Tevens hebben we een online onderwijsomgeving in ontwikkeling 
waar leerkrachten en schoolleiders allerlei workshops kunnen volgen en 
zichzelf kunnen toetsen. 
Kennisvragen vanuit vrouwengroepen of coöperaties worden veelal voorgelegd 
als opdrachten bij studenten van studies die hierbij aansluiten van de TU, de 
WUR of de Hogeschool van Hall Larenstein. Hier is jaarlijks maximaal een 
handjevol mensen aan verbonden. 
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1.5 Resultaten 

Ondanks alle beperkingen als gevolg van corona hebben we het volgende 
weten te realiseren: 
 

 Op Oxford school hebben we een drawingpad ingezet voor de 
onlinewiskundelessen. 

 Aan leerkrachten van dezelfde school hebben we klein formaat 
schoolborden gedoneerd die ze mee naar huis konden nemen om daarmee 
vanuit huis beter online les te kunnen geven. 

 We hebben op DACS school een computer leerkracht ingehuurd om 
leerlingen versneld kennis te laten maken met ICT onderwijs. 

 We hebben computers laten repareren op Chirgadi zodat leerkrachten daar 
samen hun thuisonderwijs konden voorbereiden. 

 We hebben beschermende materialen zoals handgel en mondkapjes 
gedoneerd aan de gemeenschap in Adhikaridanda. 

 In 2021 namen ongeveer 57 leerlingen deel aan ons schoolbeursprogramma 
dat voor elk van die leerlingen 5 jaar loopt. Onder hen zijn 5 nieuwe 
kinderen en 9 van hen zijn met 5 jaar verlengd. 

 We hebben een female empowerment programma ontworpen en zijn de 
eerste fase hiervan gestart met een naaicursus voor twee groepen vrouwen 
uit Adhikaridanda. 

 Voor vijf scholen zijn plannen voor schoolpleinen verder uitgewerkt door 
leerlingen van het Technasium van het Lingecollege in Tiel zodat Nepalese 
kinderen straks meer geprikkeld worden in hun spel en zich meer kunnen 
ontwikkelen op verschillende vlakken. 

 We hebben ruim 120 gezinnen voorzien van voedselpakketten.  

 We hebben op meerdere scholen sportmaterialen gedoneerd, zodat ook 
tijdens corona en lockdowns kinderen buiten nog wat positiviteit konden 
ervaren.  

 

 In Nederland hebben we een geheel nieuw type biogasinstallatie laten 
ontwikkelen door een groep studenten van de TU in Eindhoven. Er is zelfs 
een prototype gebouwd. 

 Voor Nepalese leerlingen hebben we een lessenpakket ontworpen over de 
Sustainable Development Goals (SDG’s). 

 We hebben in Nederland een geslaagde reünie gehouden waarin voor 
het eerst een live ontmoeting plaatsvond tussen vrijwilligers die terug 
waren en vrijwilligers die op het punt stonden te gaan. Een uitwisseling 
van ervaringen die zeer waardevol bleek bij de voorbereiding. 
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1.6 Van de doelgroep 

 

“This is a very good 
opportunity for us, not 
only for learning skills, 
but also for 
empowering us as 
women in society.” 
 

(Een van de 
deelnemers, 
moeder van drie 
kinderen) 

 
 
 
 
 
 
 

“We are in lucky 
situation where many 
students have mobile 
phone at home. So even 
when we teach online 
class we can still reach 
many students. Thanks 
to the help of Maya 
Foundation our teaching 
staff can prepare classes 
using powerpoint and 
other tools on school 
computers and laptops 
donated by Maya.” 

 

(Bishnu Kumari Adhikari, directeur en leerkracht) 
 
 

1.7 Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In 2021 zien we heel duidelijk het effect van de wereldwijde coronapandemie 
op ons werk in Nepal. Voor het eerst kon er een heel jaar niemand van of vanuit 
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de stichting naar Nepal toe. Ook wij als organisatie werden gedwongen over te 
schakelen naar hulp op afstand.  

Nepal werd dit jaar gekenmerkt door vele lockdowns en lange vakanties. 
Scholen waren meer dicht dan open en er lagen immense uitdagingen in het 
onderwijs. Van de ene op de andere dag werd Nepal verplicht over te schakelen 
naar online onderwijs. Hier konden wij als stichting te hulp schieten door de 
voorsprong in ICT die we hier in het westen hebben te delen met de scholen in 
Nepal. We hebben ervoor gezorgd dat leraren meer computers tot hun 
beschikking kregen en dat er randapparatuur kwam waarmee de leerkrachten 
hun lessen beter vorm konden geven. Verder hebben we een extra 
computerdocent aangenomen voor het hele schooljaar. Iets minder hi-tech, 
maar niet minder doeltreffend, waren de white boards van kleine formaat 
waarop leerkrachten thuis hun uitleg konden schrijven voor de webcam. Dat 
was een enorme voorruitgang vergeleken met het schrijven in een schrift 
hetgeen voor leerlingen thuis resulteerde in een onleesbaar geheel aangezien zij 
veelal waren aangewezen op de kleine schermpjes van hun (moeders) telefoon. 
Ook liep ons schoolbeurzenprogramma door en konden vele tientallen kinderen 
onderwijs blijven volgen. 

Naast onze aandacht voor onderwijs hebben we afgelopen jaar ook op andere 
vlakken hulp geboden. Noodhulp aan gezinnen die ook dit tweede coronajaar 
enorm te lijden hadden onder lockdowns en gedaalde inkomsten. In totaal 
hebben we aan 120 gezinnen boodschappenpakketten kunnen uitdelen 
bestaande uit rijst, linzen en andere houdbare etenswaren.  

Gezinnen, en in het bijzonder moeders, kregen een steuntje in de rug in de 
vorm van een naaicursus. Maya doneerde de machines en huurde een 
professionele coupeuse in. Tientallen vrouwen deden in twee groepen mee aan 
de cursus die gedurende drie maanden elke dag gegeven werd.  

Speciaal voor de kinderen doneerden we aan bijna alle Maya scholen grote 
hoeveelheden sportmaterialen. Zo konden ze de vele extra vrije uren samen 
buiten doorbrengen in een positieve energie als tegenhanger van de negatieve 
sfeer die de lockdowns vaak met zich mee brachten. In Nederland keken we 
daarnaast ook verder dan de onmiddellijke hulp en ontwierpen we nieuwe 
schoolpleinen voor meer speelplezier en voor een bredere ontwikkeling van het 
kind.  
 
In Nederland eindigde het jaar met een positieve noot: ruim 15 studenten 

durfden het aan om zich ondanks een negatief reisadvies met code oranje toch 

voor te bereiden op een mogelijke buitenlandstage in Nepal in het voorjaar van 

2022. Er kwam weer hoop op betere tijden. 
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Om deze projecten te kunnen realiseren hebben we in 2021 verschillende 
fondsenwervende activiteiten georganiseerd: 

 We dienden een aanvraag in bij Haella en werden uit tientallen inzendingen 
gekozen en beloond met een mooi bedrag voor onze projecten op het vlak 
van gender equality. 

 Het Merlet College in Cuijk organiseerde een sponsorloop en doneerde een 
deel daarvan aan Maya. 

 Studenten van de Fontys sporthogeschool, waar Maya al enige jaren een 
band mee heeft, organiseerden ook dit jaar weer acties waarvan het 
opgehaalde bedrag ten goede kwam aan onze projecten in Nepal. 

 Dankzij onze jarenlange samenwerking met de HAN werden we 
geselecteerd voor de kerstgeschenkenactie. 

 Onze jaarlijkse collecte hebben we, na een online versie in 2020, weer huis-
aan-huis kunnen uitvoeren. Wel melden zich minder collectanten dan 
gebruikelijk. 

 Een succesvolle online actie via GEEF.nl ondersteund vanuit onze sociale 
mediakanalen en onze nieuwsbrieven. Hier kwam goede respons op vanuit 
onze achterban.  
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Organisatie 

 

Organisatiegegevens: 

Stichting Maya 
Secretariaat Meijhorst 
3435 6537 JC Nijmegen 
024-3444125 
 

KvK nummer: 09145476  
RSIN nummer: 814876055 
Statutaire vestigingsplaats: Wijchen  
Website: www.stichting-maya.nl 
 

Het bestuur bestaat uit:  
Voorzitter: Els van Wezel  
Secretaris: Aniek Smedts  
Penningmeester: Angelique Zaki 
Algemeen bestuurslid: Janneke Hillenaar 
 

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun 
werkzaamheden behalve de mogelijkheid tot onkostenvergoeding voor 
gemaakte kosten voor hun werk als bestuurder. 
Stichting Maya heeft geen betaalde krachten in dienst maar maakt gebruik van 
freelancers voor zaken als fondsenwerving en communicatie. Op jaarbasis zijn 
(buiten de coronajaren om) tot zo’n 80 vrijwilligers en studenten actief 
verdeeld over Nepal en Nederland. De vrijwilligers in Nepal worden begeleid 
door mensen van de stichting of door oud-vrijwilligers op basis van een 
onkostenvergoeding. 
 

Stichting Maya is in 2004 opgericht door René Voss die als coördinator 
betrokken is bij het begeleiden van studenten en vrijwilligers en bij de 
uitvoering van projecten in Nepal. 
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2. Beleid 
 

Het huidige beleidsplan loopt van 2022 tot en met 2025.  
 

In het kersverse beleidsplan ligt opnieuw de nadruk op Educatie. Binnen 
onderwijs gaat de focus uit naar de volgende drie hoofdpunten: het 
actief krijgen van de Maya Academy, het verbeteren van de 
samenwerking met de lerarenopleiding in Pokhara, het vorm geven aan 
beroepsonderwijs voor leerlingen van het VO.  
Voorts willen we dat het werk dat door vrijwilligers, en met name 
studenten educatie, wordt uitgevoerd meer aansluit op de hulpvraag van 
de scholen.  
We willen de scholen meer vrijheid geven in het besteden van de gelden 
en we willen een lokale partnerorganisatie helpen vormen die actief onze 
doelen helpt verwezenlijken. 
 
 

3. Financiële verantwoording 
 

De resterende pagina’s tonen de jaarrekening over 2021. 
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Adres van de stichting: 

Meijhorst 3435 

6537 JC  Nijmegen 

KvK nummer: 09145476 

RSIN nummer: 814876055 

Statutaire vestingplaats: Wijchen 

Bestuursleden: 

* Els van Wezel – voorzitter 

* Angelique Voss – penningmeester 

* Aniek Smedts – secretaris 

* Janneke Hillenaar – algemeen bestuurslid 

Website: https://www.stichting-maya.nl 

 

Datum goedkeuring jaarrekening: 23 juni 2022 

 

  

https://www.stichting-maya.nl/
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Balans  

Activa  

                     

Type Liquide middelen Beschrijving              31-12-2021 31-12-2020 

Bankrekening NL03RABO0101026374                           85.455 97.701 

Bankrekening Nog te betalen crediteuren 0 -955 

Spaarrekening RABO 89.410 89.401 

Spaarrekening ASN 47.747 22.747 

Kas Nepal  -4.155 -4.343 

Totaal Activa  218.457 204.551 

 
Alle bedragen zijn in euro’s 

 

 

Passiva 

 

Reserves en Fondsen 

 
        

Bestemmingsfonds project 31-12-2021 31-12-2020 

 Educatie -244 -6.716 

 Rurale ontwikkeling 1.565 -805 

 Stages/vrijwilligers 0 787 

 Zorg 10 -1.535 

 Children Support Fund 3.860 6.566 

 Sponsorreis 0 280 

 Interculturele Uitwisseling 0 424 

 Opvang weeskinderen -96 -1.080 

 Noodhulp Corona 1.558 5.506 

Totaal bestemmingsreserve 6.653 3.427 

Totaal algemene reserve 211.804 201.124 

Totaal passiva 218.457 204.551 

 

Alle bedragen zijn in euro’s 
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Staat van Baten en Lasten 

Baten 

     

Inkomsten:  Werkelijk 2021              Werkelijk 2020 

Inkomsten uit collecten  597 3.175 

 Rurale ontwikkeling 597  

Inkomsten uit donaties en giften  40.280 73.524 

Waarvan: Educatie 3.142  

Waarvan: Rurale ontwikkeling 1.295  

Waarvan: Zorg 200  

Waarvan: Children Support Fund 17.810  

Waarvan: Noodhulp Corona 7.334  

Waarvan: Niet geoormerkt 10.499  

Totale baten particulieren  40.877 76.699 

Inkomsten uit baten bedrijven  1.238 370 

 Educatie 1.188  

 Noodhulp Corona 50  

Inkomsten andere organisaties 
zonder winststreven 

 2.500  

 Rurale ontwikkeling 2.500  

Inkomsten uit rente  9 9 

Som van de baten  44.624 77.078 

Totaal baten beschikbaar voor 
missie 

 44.624 77.078 

 

Alle bedragen zijn in euro’s 
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Staat van Baten en Lasten 

Lasten 

 

Besteed aan missie:  Werkelijk 2021 Werkelijk 2020 

Educatie  4.574 17.610 

Rurale ontwikkeling  2.229 805 

Stages/vrijwilligers  0 5.239 

Zorg  190 1.535 

Children Support Fund  13.950 11.285 

Sponsorreis  0 7.586 

Interculturele 
uitwisseling 

 0 6.215 

Opvang Weeskinderen  96 1.080 

Noodhulp Corona  5.826 15.903 

- Overige bestedingen 
aan missie 

 0 892 

Totaal besteed aan 
missie 

 26.865 68.150 

Wervingskosten:    

 Website en hosting 319 692 

 Kosten mailing acties 823 1.113 

 Overige kosten  
fondswerving 

1.004 739 

Totaal 
Wervingskosten 

 2.146 2.544 

Kosten administratie 
en beheer: 

   

 Kosten administratie 76 113 

 Contributies 60 60 

 Overige kosten beheer 
en administratie 

1.571 1.465 

Totaal kosten beheer 
en administratie 

 1.707 1.638 

Som van de lasten  30.718 72.332 

Resultaat    

Saldo baten & lasten  13.906 4.746 

 

Alle bedragen zijn in euro’s 
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Algemene toelichting  

Activiteiten  

Onze visie is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goed onderwijs en adequate gezondheidszorg en 

waar mensen kunnen beschikken over de basisvoorwaarden om hun eigen leven vorm te geven en tot bloei te 

komen in harmonie met elkaar en met de wereld om hun heen. We zien het als onze missie om onderwijs en 

gezondheidszorg te (helpen) bieden of te (helpen) verbeteren in regio's waar deze niet toereikend zijn en om 

de zelfredzaamheid van mensen in achterstandsposities te vergroten. We ondersteunen kleinschalige lokale 

initiatieven met kennis en financiële middelen. We luisteren naar de bevolking, bepalen samen de exacte 

hulpvraag, en stippelen vervolgens een koers uit naar een betere toekomst. Zelfredzaamheid en duurzaamheid 

zijn hierbij de sleutelwoorden.  

 

Algemene grondslagen  

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen 

aanpassingen plaatsgevonden.  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Algemeen  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien 

geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Effecten  

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.  

Liquide middelen  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking 

aan de stichting.  

Reserves en fondsen  

Algemene reserve  

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is 

vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de missie worden besteed.  

Bestemmingsfondsen  

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel 

aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de 

gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die 

nog niet volledig aan de geoormerkte missie zijn besteed (waaronder fondsen op naam).  
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten  

Algemeen  

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.  

Nalatenschappen  

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord 

als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.  
 

Toelichting op de balans 

Het kastekort van 4.155 euro in Nepal betreft betalingen voorgeschoten door de contactpersoon in Nepal 

aangezien de coördinator op dat moment niet aanwezig kon zijn als gevolg van Covid 19 crisis.  
 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

In 2021 bedroegen de totale baten 44.624 euro. Van de totale baten in 2021 is 26.865 euro besteed aan de 

missie, dat wil zeggen aan de projecten uit de diverse pijlers nl: Educatie, Zorg, Rurale ontwikkeling en CSF 

(Children Support Funds).  Daarnaast is daarvan 5.826 euro besteed aan noodhulp (voedselpakketten) i.v.m. 

Covid 19.  Door de reisbeperkingen door de pandemie zijn er in 2021 geen studenten en vrijwilligers afgereisd 

naar Nepal. Het was daarom ook niet nodig dat er begeleiding ter plekke zou zijn. De lopende projecten en de 

extra ondersteuning i.v.m. Covid 19 zijn vanuit Nederland via digitale kanalen gecoördineerd.  

Stichting Maya ontvangt de meeste donaties van particulieren. In 2021 hebben twee bedrijven een donatie 

gedaan, samen 1.238 euro. Daarnaast is er van een andere ANBI een bedrag van 2.500 euro ontvangen voor 

het FEM project (female empowerment) wat voor een deel al in 2021 besteed is aan opzetten van naailessen 

voor vrouwen. 

De wervingskosten bedroegen 2.146 euro. Deze kosten bestaan uit kosten fondsenwerving, het maken en 

versturen van nieuwsbrieven en het onderhouden van de website door ingehuurde freelancers. De kosten voor 

beheer en administratie bedroegen 1.707 euro en bestaan uit 76 euro voor de kosten voor het 

boekhoudpakket, 60 euro voor de jaarlijkse contributie van Partin en 1.571 euro voor kosten als bankkosten, 

telefoonkosten en verzekeringen.  

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor 

gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De stichting heeft geen 

werknemers in dienst.  

Ratio's         

Omschrijving 2021 2020 
Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten” 4,8% 3,3% 

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten" 6,9% 3,5% 

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de missie” en "Som van de lasten" 87,4% 94,2% 

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten" 5,5% 2,3% 
 

Overige gegevens  

Vaststelling en goedkeuring  

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op:  

24 juni 2022.  Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 

ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.   
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Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het 

saldo van baten en lasten  

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming 

goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.  

Gebeurtenissen na balansdatum 
 Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 
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