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RTV Papendrecht
Standerdmolen 33
3352 CH Papendrecht

Behandeld door: A.P. Kraaijeveld
Datum: 26 april 2022

Geacht bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2021 van uw Stichting.

OPDRACHT

Conform uw opdracht bieden wij u aan: de jaarrekening 2021 van Stichting RTV Papendrecht, 
gevestigd te Papendrecht.

Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van de verstrekte gegevens een jaarrekening samen te 
stellen die in overeenstemming met het toepasselijk Nederlands recht. 

ALGEMEEN 
De organisatie is als stichting opgericht op 5 augustus 2009 en heeft met name als doelstelling:

Het uitzenden van mediaprogramma's bestemd voor de gemeente Papendrecht.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder 
dossiernummer:  24469481 en is gevestigd te Papendrecht aan de Standerdmolen 33.

De stichting valt onder de eenheid Belastinginspectie Rijnmond/ kantoor Dordrecht en is daar 
bekend onder het fiscaal nummer 8211.45.848.

In de verslagperiode waren er geen personeelsleden in dienst van de organisatie.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021:

Voorzitter: Drs J.G. Hulswit
Secretaris: de heer J.H.  van Wijngaarden
Penningmeester: de heer A.P. van de Merwe
Bestuurslid: de heer R.V. van Engelen

Statutaire doelstelling
Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting tot doel:

1) Het uitzenden van mediaprogramma's bestemd voor de gemeente Papendrecht, hierna genoemd 
de gemeente.

2) Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de 
gemeente levende  maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar 
programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

3) De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking 
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heeft op de gemeente.
4) Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door 

het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel der 
stichting bevorderlijk kan zijn.
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3356 EN  Papendrecht

F: 078 642 60 78
E: papendrecht@abc2count.nl

T: 078 642 60 77

KvK :     24 35 64 05
BTW nr: NL8128.17.047.B.01
ING bank: 9699000

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deze liggen bij ons ter inzage 
en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikt maakt.

Papendrecht

www.abc2Count.nl
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SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van RTV Papendrecht te Papendrecht 
bestaande uit de balans per 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de toelichting 
samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de 
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die 
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te 
voeren in overeenstemming met het toepasselijk Nederlands recht. 
 
In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze 
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten 
van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte 
gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent 
de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld.

Papendrecht, 26 april 2022

abc2Count

A. Kraaijeveld
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Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2021 en 2020 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een 
percentage van de omzet, het volgende beeld:

20202021
%€%€

Baten 10030.19210036.801

Brutomarge 10030.19210036.801

Afschrijvingen 51.50441.541
Personeelskosten 1181054
Huisvestingskosten 185.4523111.261
Inventariskosten 11670118
Algemene/overige kosten 4814.5424416.185

Som der kosten 7221.8467929.159

Bedrijfsresultaat 288.346217.642

Toelichting brutomarge

Het bruto-winstpercentage is in 2021 met 0% veranderd en is dus gelijk gebleven.
De ontwikkeling van de brutomarge over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

€

Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging 6.609

Hogere brutomarge 6.609

Toelichting bedrijfsresultaat

De bedrijfskosten in het boekjaar 2021 zijn in totaliteit met € 7.313,- toegenomen ten opzichte van 2020.
De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

€

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge 6.609
Lagere personeelskosten 127
Lagere inventariskosten 49

6.785

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Hogere afschrijvingskosten 37
Hogere huisvestigingskosten 5.809
Hogere algemene kosten 1.643

7.489

Lager bedrijfsresultaat 704

3 Bespreken van de resultaten
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JAARREKENING
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Balans

31-12-202031-12-2021
€€

Toe-
lichting

 Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Inventaris 3.9874.033

3.9874.033

 Vlottende activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 2
Waarborgsommen 1.1601.160
Te vorderen belastingen en SV premies 6921.522

1.8522.682

Liquide middelen 3
Kas 97104
Rabobank 4792.238

5762.342

ACTIVA 6.4159.057
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Balans

31-12-202031-12-2021
€€

Toe-
lichting

Eigen vermogen

Eigen vermogen 4

Algemene / winstreserve -22.3745.307
-22.3745.307

Vreemd vermogen

Langlopende schulden 5
Vreemd vermogen lang 15.0390
Achtergestelde leningen 5.0000

20.0390

Kortlopende schulden en overlopende passiva 6
Kortlopend deel leningen 5.0000
Overige schulden en overlopende passiva 3.7503.750

8.7503.750

PASSIVA 6.4159.057



ab
c2

Co
un

t
ad

m
in

is
tr

at
ie

ka
nt

oo
r

Financieel Jaarverslag 2021
RTV Papendrecht

Geen accountantscontrole toegepast - 8 -

Winst en verliesrekening

20202021
€€

Toe-
lichting

 Bruto-bedrijfsresultaat

Totaal omzet 7 30.19236.801
Brutomarge 30.19236.801

 Kosten

Overige personeelskosten 8 18154
Afschrijvingen 9 1.5041.541
Huisvestingskosten 10 5.45211.261
Inventariskosten 11 167118
Algemene/overige kosten 12 14.54216.185

Som der kosten 21.84629.159

Bedrijfsresultaat 8.3467.642

Financiële baten en lasten 13 -470
Bijzondere baten en lasten 14 020.039

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting 8.29927.681

Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting 8.29927.681
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Kasstroomoverzicht

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:
20202021

€€

Bedrijfsresultaat 8.3467.642

Totaal afschrijvingen 1.5041.541
Dotatie voorzieningen 00
Besteding uit voorzieningen 00

Afschrijvingen / mutatie voorzieningen 1.5041.541

Mutatie kortlopende vorderingen -170830
Mutatie voorraden 00
Mutatie vreemd vermogen kort -4000

Mutatie werkkapitaal -230-830

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.6208.353

Ontvangen rente 00
Ontvangsten uit deelnemingen 00
Betaalde rente 1970
Betaalde belastingen 00
Bijzondere baten 020.039
Bijzondere lasten 00

Overige operationele activiteiten -19720.039

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.42328.392

Investeringen in vaste activa 01.587
Desinvesteringen in vaste activa 00

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0-1.587

Opgenomen leningen -5.000-25.039
Aflossingen leningen 4.0000
Verstrekte leningen 00
Aflossing op verstrekte leningen 00
Vermogensonttrekkingen 00
Vermogensstortingen 00

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -9.000-25.039

Mutatie geldmiddelen 4231.766
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Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De 
waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.
Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te 
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het 
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en 
dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen, gebaseerd op 
de verwachte economische levensduur, of lagere bedrijfswaarde. Bij de bepaling van de lineaire afschrijvingen wordt 
rekening gehouden met de van toepassing zijnde fiscale waarderingsgrondslagen.

Overige activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Op
vorderingen wordt eventueel een voorziening in mindering gebracht.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend over de aanschafwaarde. De in de loop van een jaar verrichte
investeringen worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Belastingen resultaat

De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de permanente
verschillen tussen de winstberekening volgens de grondslagen gehanteerd in de jaarrekening en de
fiscaal gehanteerde grondslagen, rekening houdend met fiscale faciliteiten. De berekening vindt plaats
tegen nominaal belastingtarief.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedagen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

4 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
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1 Materiële vaste activa 

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa 
en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2021 zijn hieronder samengevat:

TotaalInventaris
€€

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde 11.45411.454
Cumulatieve afschrijving -7.467-7.467

Boekwaarde begin: 3.9873.987

Investeringen: 1.5871.587
Afschrijvingen: -1.541-1.541

Mutaties boekwaarde 4646

Aanschafwaarde 13.04113.041
Cumulatieve afschrijving -9.008-9.008

Boekwaarde einde: 4.0334.033

Voor Inventaris wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van 20,00 % per jaar.
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2 Kortlopende vorderingen

Vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2020, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

20202021
€€

 Te vorderen belastingen en SV premies

Te vorderen omzetbelasting 6921.522

6921.522

Waarborgsommen 1.1601.160

1.1601.160

3 Liquide middelen

20202021
€€

 Liquide middelen

Rabobank 4792.238
Kas 97104

5762.342
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4 Eigen vermogen
 

Overige reserves

Dit betreft de reserve winstinhoudingen, verminderd met eventuele dividenduitkeringen aan aandeelhouders.

Het verloop van de overige reserves is als volgt weer te geven:

20202021
€€

Overige reserves
Stand per 1 januari -30.673-22.374
Resultaat lopend boekjaar 8.29927.681

-22.3745.307

5 Langlopende schulden

De leningen worden opgenomen tegen nominale waarde. De mutaties in de langlopende schulden in het boekjaar 2021 zijn 
hierna samengevat opgenomen:

TotaalAchtergestelde 
lening Hulswit

Achtergestelde 
lening Merwe

Achtergestelde 
lening Van Pelt

€€€€

Achtergestelde leningen

Oorspronkelijke hoofdsom 20.0002.5002.50015.000
Cumulatieve aflossingen -15.00000-15.000

Stand begin boekjaar 5.0002.5002.5000

Kwijtschelding -5.000-2.500-2.5000

Stand einde boekjaar 0000

Lening 'Achtergestelde lening Merwe', oorspronkelijk groot € 2.500,- is aangegaan op 25 november 2019. De achtergestelde 
lening is door de schuldeiser kwijtgescholden

Lening 'Achtergestelde lening Hulswit', oorspronkelijk groot € 2.500,- is aangegaan op 25 november 2019. De 
achtergestelde lening is door de schuldeiser kwijtgescholden

TotaalGemeente 
Papendrecht

€€

Overig langlopend vreemd vermogen

Oorspronkelijke hoofdsom 38.32838.328
Cumulatieve aflossingen -18.289-18.289

Stand begin boekjaar 20.03920.039

Aflossingen -5.000-5.000
Kwijtschelding -15.039-15.039

Stand einde boekjaar 00

Lening 'Gemeente Papendrecht', oorspronkelijk groot € 38328,- is aangegaan op 1 mei 2015. 
Middels een Raadsbesluit van de Gemeente Papendrecht op 26 oktober 2021 met kenmerk: 2021-0125702 is belsoten om 
het restant van de lening kwijt te schelden.

6 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2020, géén posten met overeengekomen looptijd die 
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langer is dan 1 jaar.

Specificatie kortlopende schulden

20202021
€€

Kortlopend deel leningen:

Overig langlopend vreemd vermogen 5.0000

5.0000

Overige schulden en overlopende passiva:

Te betalen administratiekosten 750750
Kruisposten 3.0003.000

3.7503.750

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen:
De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Schoorweg 6a te Papendrecht. 
De huurverplichting bedraagt € 5.899,-- per jaar.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2021 nader toegelicht:
20202021

€€

7 Totale baten

Baten 30.19236.801

30.19236.801

8 Overige personeelskosten

Kantinekosten 18154
18154

9 Afschrijvingen

Afschrijving inventaris 1.5041.541

1.5041.541

10 Huisvestingskosten

Huurkosten huisvesting 5.7945.899
Energieverbruik -3485.355
Overige kosten huisvesting 67

5.45211.261

11 Inventariskosten

Onderhoud inventaris 167118
167118

12 Algemene/overige kosten

Administratiekosten 750750
Automatiseringskosten 2.5003.185
Telefoonkosten 1.0271.570
Contributies en abonnementen 333170
Diverse verzekeringen 590550
Onderhoud en klein aanschaf 182251
Bankkosten 191205
Overige algemene kosten 661538
Uitzendrechten 8.3088.966

14.54216.185

13 Financiële lasten

Rentelasten lang vreemd vermogen 470

470

13 Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 020.039
020.039
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BIJLAGEN
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Jaarverslag RTV Papendrecht 2021

Operationeel

Zoals bij alle andere organisaties werd ook het jaar 2021 voor RTV Papendrecht gekenmerkt door de coronapandemie.

Gedurende een groot deel van het jaar moest RTVP de activiteiten beperken. De meeste jaarlijkse activiteiten waarbij de 
omroep betrokken is, zoals Koningsdag, gingen niet door.

Nadat in september allerlei maateregelen werden opgeschort, kon RTVP wel aanwezig zijn bij de wedstrijd tussen v.v. 
Papendrecht en v.v. Drechtstreek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de eerste. Programma's als Trots op 
Papendrecht en Praatpaal moesten hun gasten telefonisch "ontvangen" toen we moesten besluiten geen gasten meer toe te 
laten in de studio.

De twee radioprogramma's die live uitgezonden worden vanuit Dordrecht gingen min of meer gewoon door. Via Cultura bleef 
aandacht schenken aan culturele gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Drechtstreek. Het Dordtse programma Studio De 
Witt, dat ook regionale onderwerpen behandelt, werd iedere week live uitgezonden op zaterdag en werd herhaald op 
maandag.

De TV-afdeling bleef actief en maakte items voor ons Tv-kanaal. Vanuit de gemeente kwam de wens naar voren tot het 
maken van een Tv-jaaroverzicht, dat bij een eventuele nieuwjaarsreceptie in het begin van 2022 gebruikt zou kunnen 
worden.
Nadat duidelijk werd dat deze receptie niet door zou gaan, plaatste de gemeente als afnemer van dit product het 
jaaroverzicht op de eigen website.

De (web)redactie verzorgde dagelijks de berichtgeving op website en Facebook. Het is niet overdreven om vast te stellen dat 
de website van RTVP beduidend meer actueel nieuws biedt dan de sites van de naburige omroepen, RTV Dordrecht 
uitgezonderd. Hierbij zij aangetekend dat RTV Dordrecht een professionele en betaalde redactie heeft, terwijl bij RTVP alleen 
vrijwilligers werken.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur wijzigde zich in de loop van dit jaar. Er trad een nieuw lid toe. Het bestuur bestond 
zodoende gedurende het grootste deel van het jaar uit vier leden. Belangrijke doelstellingen waren het bevorderen van de 
goede werksfeer onder de vrijwilligers en het beheersen van de moeilijke financiële situatie.
Enerzijds door verstandig om te gaan met de uitgaven, anderzijds door de verplichtingen uit het verleden nauwgezet na te 
komen.

PBO
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) kwam in de loop van 2021 niet bijeen. De reden hiervoor was de 
coronapandemie, samen met de gevorderde
leeftijd van de meeste leden. Er was wel digitaal contact met het bestuur.

Regionale samenwerking
De samenwerking tussen lokale omroepen in de regio werd voortgezet. MerweRTV (Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam), 
ATOS (Zwijndrecht) en Radio Ridderkerk
zijn vaste partners geworden van RTVP. Overleg tussen de besturen was dit jaar beperkt vanwege de coronacrisis. De eerder 
gemaakte afspraken over de
uitwisseling van (met name) radioprogramma's werden concreet uitgevoerd, hetgeen resulteerde in een breder aanbod voor 
zowel Papendrechtse luisteraars als die uit de
omgeving.

De streekredactie, opgezet door Rijnmond-medewerker Thijs Blom, kon in de loop van de zomer van start gaan. Die start 
was aarzelend, maar na verloop van tijd begon dit project de eerste resultaten op te leveren. RTVP sloot een mediacontract 
af met Rijnmond en de naburige lokale omroepen waarbij iedereen omniet elkaars content mag gebruiken. De redactie van 
RTV Papendrecht maakte hier regelmatig gebruik van.

1 Toelichting bestuur
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Financieel
Nadat de financiële positie van RTV Papendrecht in 2020 licht was verbeterd, werd het bestuur aan het begin van dit jaar 
geconfronteerd met het voornemen van het
gemeentebestuur €5000 te bezuinigen op onze jaarlijkse subsidie. Het ging hierbij om het bedrag dat jaarlijks werd 
uitgekeerd bovenop de reguliere subsidie om te
kunnen voldoen aan de verplichtingen die de omroep nog bij de gemeente had in het kader van de schuldaflossing.

Het was voor het bestuur duidelijk dat de omroep in de loop van 2022 voor een faillissement zou staan als deze bezuiniging 
zonder meer doorging. Inzet van de gesprekken met het gemeentebestuur was dan ook een regeling te treffen voor het 
afwikkelen van deze schuld, die op 1 januari 2022 €15000 zou bedragen. Tot grote tevredenheid van de omroep heeft dit 
alles erin geresulteerd dat het gemeentebestuur heeft besloten het restant van deze schuld kwijt te schelden.

Het verwerven van eigen inkomsten blijft een moeilijke zaak. De TV is nog steeds de belangrijkste bron van eigen 
inkomsten, naast een regelmatige vrijwillige bijdrage
door een aantal medewerkers en sympathisanten. De opdracht van de gemeente voor het maken van een Tv-jaaroverzicht 
vormde een belangrijk aandeel van de eigen inkomsten.

De omroep wist gebruik te maken van de extra financiële mogelijkheden die een speciale 'coronasubsidie' vanuit het Rijk 
bood.

Organisatie
RTV Papendrecht kent geen betaalde medewerkers. Het aantal vrijwilligers bedroeg bijna 50. Er was slechts een gering 
verloop. Dit is symptomatisch voor de goede
sfeer die onder de medewerkers heerst. Het bestuur trachtte de band met de medewerkers te onderhouden door hen 
regelmatig op de hoogte te houden van de
verschillende ontwikkelingen. Openheid over het gevoerde beleid werd als essentieel gezien. Zo verschenen meerdere edities 
van de interne nieuwsbrief getiteld "Club
Sandwich".
De voor de maand juni geplande festiviteiten rond het 10-jarig bestaan van RTVP gingen niet door in verband met de 
beprekende maatregelen in heet kader van de
pandemie. Wel kon er in oktober een borrel voor medewerkers worden georganiseerd, die door hen zeer op prijs werd 
gesteld.

Opleidingen
Er waren dit jaar geen stagiairs actief bij RTV Papendrecht.

Techniek
Hoewel de activiteiten bij de Tv-studio op een laag pitje stonden, werd er door de medewerkers wel verder gewerkt aan het 
uitbreiden en verbeteren van de technische
mogelijkheden in onze Tv-studio.

Samenvatting
RTV is een florerende lokale publieke omroep met krachtige wortels in de lokale samenleving. Het geringe verloop in het 
aantal vrijwillige medewerkers, de toeloop
van nieuwe medewerkers, alsmede het flinke aandeel van jongeren bevestigen het vertrouwen dat de samenleving heeft in 
haar omroep. Ook het feit dat vanuit die
samenleving doorlopend initiatieven komen om de omroep in te schakelen bij Calamiteiten zender voor gemeente 
Papendrecht evenementen geeft aan dat men de lokale omroep beschouwt als deel van het dagelijkse leven.

De invloed van de pandemie gold met name de beperking van de activiteiten.

In het enthousiasme van de vrijwillige medewerkers en de waardering van de lokale samenleving ziet het bestuur de 
rechtvaardiging voor het voortbestaan van RTV
Papendrecht.

Het bestuur spreekt daarom ook de hoop en verwachting uit dat de inspanningen van het RTV Papendrecht vrijwilligersteam 
opnieuw de waardering zal ondervinden die zij
verdient.

drs. JG Hulswit
voorzitter
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Er is geen opdracht gegeven aan een accountants tot controle van de jaarrekening aangezien de vennootschap op grond van 
artikel 2:396 lid 6 BW is vrijgesteld van deze verplichting. Daaom ontbreekt een accountantsverklaring.

De ondergetekenden verklaren dat de balans met een eigen vermogen per 31 december 2021 van € 5.307,-
en de exploitatierekening over het boekjaar 2021, sluitend met een resultaat van € 27.681,-
zoals opgenomen in dit rapport, ongewijzigd zijn vastgesteld.

Papendrecht, 26 april 2022.

J.G. Hulswit (Voorzitter)

J.H. van Wijngaarden (Secretaris)

A.P. van de Merwe (Penningmeester)

2 Mededeling omtrent ontbreken accountantsverklaring

3 Vaststelling van de jaarrekening
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