JAARVERSLAG 2019
STICHTING VOOR ELKAAR ZWOLLE

Voorwoord
De samenleving bestaat – we zouden het haast vergeten – uit mensen van vlees en bloed. Mensen
die de weg weten te vinden in het steeds veranderende woud van wet- en regelgeving, maar ook
mensen die dit niet goed kunnen. Mensen die moeite hebben om op tijd de juiste formulieren te
vinden, op waarde weten te schatten wat en waar ze iets moeten invullen. Voor die niet in alle opzichten zelfredzame mens ontbreekt veelal een verbindend intermediair richting de semioverheidsinstanties.
Onze stichting is één van de organisaties die deze kloof helpt te overbruggen. Ook in 2019 is met de
inzet van meer dan 100 gecertificeerde vrijwilligers hulp geboden aan mensen die met schulden te
maken hebben of hun baan zijn kwijtgeraakt. De vrijwilliger wil er zijn voor de ander om vanuit de
christelijke compassie een luisterend oor te bieden. Voor de mens met schulden betekent dat om
samen de administratie op orde te brengen en grip te krijgen op de financiële situatie. In de JobGroups wordt gewerkt aan het herwinnen van zelfvertrouwen als je (al langer) geen werkt hebt.
Het in 2018 gestarte ParticipatieMaatje – vrijwilligers die nieuwe Nederlanders helpen zich thuis te
voelen in onze stad – is in 2019 volop gecontinueerd. Inmiddels worden meerdere gezinnen ondersteund om onder meer de taal te leren spreken en wegwijs te worden in formulierenland. Samen
met de gemeente Zwolle en met 18 maatschappelijke organisaties wordt er gewerkt vanuit het convenant ‘Samenwerken voor nieuwe Zwollenaren’. Doel van dit convenant is om nieuwe Zwollenaren
volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Onze stichting is een van de projectleiders van
dit convenant.
Kortom, er is in 2019 weer ontzettend veel werk verricht door medewerkers en vrijwilligers om
naast kwetsbare stadsgenoten te staan en hen te ondersteunen in het zetten van een duurzame
stap in een menswaardig bestaan. We kijken dan ook met dankbaarheid terug op het jaar 2019.
Namens het bestuur,
Freek Nabers
Voorzitter van bestuur
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JAARVERSLAG 2019
heart Onze missie
Vanuit respect voor onze medemens en naastenliefde - geinspireerd door Bijbelse motivatie
- willen wij naast kwetsbare stadgenoten staan en hen ondersteunen in het zetten van een
duurzame stap in een menswaardig bestaan. We streven naar een inclusieve samenleving
zonder uitsluiting van mensen! En gunnen iedere Zwollenaar een hoopvolle toekomst met
perspectief.

Visie

We zien een Zwolse samenleving waarin hulp bieden aan een ander en hulp
ontvangen van een medemens vanzelfsprekend is.

Strategie

Gecertificeerde vrijwilligers (maatjes) ondersteunen stadsgenoten die
vastgelopen zijn of in de problemen dreigen te raken op gebied van
onder andere financiën, werk(loosheid) en/of integratie. Zij trekken korte of
langere tijd met iemand op, met doel dat hij/zij weer perspectief heeft en
zelfstandig verder kan

Doelen

•
•

•

Succesfactoren

Beleid

Kerken:
Betrokkenheid
+ lokaal draagvlak

Wij begeleiden personen die zich tot de stichting wenden met een
hulpvraag op het gebied van financiën, werk(loosheid) en/of integratie.
Wij informeren particulieren, bedrijven, overheden, wooncorporaties,
kerken en andere instellingen over het bestaan en de mogelijkheden van
de stichting en vragen hen om de stichting te voorzien van advies,
financiële ondersteuning, goederen en andere benodigde hulp.
Wij werken samen met overheidsinstanties, kerken en andere
instellingen.

Jaarlijks wordt er – in afstemming en instemming met het bestuur - een
jaarplan en begroting vastgesteld. Ook ligt er een meerjarenplan met
strategische prioriteiten (2019-2022).

Ketenpartners:
Maatwerk + snelle
doorverwijzing

Lokale overheid:
Koers + effectiviteit
projecten

Training vrijwilligers:
Juiste kennis +
vaardigheden

344 Zwollenaren hebben in het afgelopen jaar
hulp gevraagd bij Voor Elkaar Zwolle

users

We zijn blij met de hulp van meer dan 100 vrijwilligers
user SchuldHulpMaatje
Doelgroep: Particulieren in de gemeente Zwolle die in financiële nood verkeren of in de schulden
dreigen te komen.
Activiteiten: De hulpaanvragen van particulieren worden door de coördinator in behandeling genomen.
Nadat een hulpvrager is bezocht, schat de coördinator in of we de hulpvrager kunnen bijstaan. Als dat zo is,
wordt de hulpvrager gekoppeld aan een SchuldHulpMaatje (een opgeleide vrijwilliger).
Eind 2019 bestaat het vrijwilligersteam SchuldHulpMaatjes uit 72 personen.
Het diagram hieronder maakt de groei
van de afgelopen vijf jaar visueel:

SchuldHulpMaatje Jong
Doelgroep: Jongeren (ca. 18 t/m 27 jaar) in de gemeente Zwolle die in financiële nood verkeren of in de
schulden dreigen te komen.
Activiteiten: Het project SchuldHulpMaatje Jong is gelijk aan het project SchuldHulpMaatje, maar dan
bedoeld voor een jongere doelgroep. De aanleidingen voor schulden bij jongeren verschillen zodanig van die
van ouderen, dat er maatjes getraind worden om specifiek om te kunnen gaan met schuldproblematiek bij
jongeren. En er wordt maandelijks een inloopspreekuur op hogeschool Viaa gehouden en er worden
jongeren begeleid in het kader van het Perspectieffonds vanuit de gemeente. In 2019 werden er 51 jongeren
gekoppeld aan een maatje.

users JobHulpMaatje
Doelgroep: Werkzoekenden die hulp nodig hebben om een stap dichter bij de arbeidsmarkt te komen.
Activiteiten: Het project kent een groepsaanpak en een individuele aanpak. Het groepsdeel, de zogeheten
JobGroups, richt zich op werkzoekenden die in zeven avonden verder geholpen worden in hun zoekproces
naar een baan. De individuele begeleiding (koppeling tussen een hulpvrager en een JobHulpMaatje) richt zich
op werkzoekenden die zodanig veel moeite hebben om zelfstandig dichter bij de arbeidsmarkt te komen, dat
het nodig is dat zij hier één op één verder in geholpen worden.
Dit jaar ging ook JobTalk van start: een inloopspreekuur voor werkzoekenden.

users ParticipatieMaatje
Doelgroep: Nieuwe Nederlanders met een verblijfsstatus die al langer dan 1 jaar in Nederland verblijven,
die meer zelfredzaam willen worden in Nederland en aansluiting willen vinden in Zwolle.
Activiteiten: Het project kent twee werkwijzen, een
individuele aanpak en een groepsaanpak. In de
individuele begeleiding (koppeling tussen een nieuwe
Nederlander en een maatje) ontvangt de nieuwe
Nederlander advies en praktische ondersteuning op het
gebied van: zelfredzaam zijn, financiële zaken,
ontmoeten, zorg, samenleving en (betaald) werken.
De groepstraining (bestaande uit tien middagen) richt
zich op het ontdekken van kwaliteiten, mogelijkheden op
de arbeidsmarkt en ontwikkeling van vaardigheden die
bijdragen aan het vinden van een baan.

Risicoanalyse en beheersing
heart

Doelstelling, strategie en visie

Het bestuur houdt frequent vergaderingen, waarin de koers van Voor Elkaar Zwolle besproken en gemonitord
wordt. Ook wordt jaarlijks het functioneren van de medewerkers, de maatjes en de organisatie besproken.
Op deze manier wordt het risico op vervreemding van doelstelling, strategie en visie voorkomen.

hands-helping

Partners en projecten

Omdat onze partners een belangrijke rol vervullen in het functioneren van Voor Elkaar Zwolle in de stad,
nvesteren we in een goede band met hen. We bezoeken hen jaarlijks en organiseren inspiratieavonden,
welke ook in de jaarplanning worden opgenomen. We overleggen regelmatig met de partners over de
onderlinge samenwerking, evalueren deze en stellen deze – indien nodig – bij. Toezeggingen voor financiële
steun door partners, leggen we vast in ondertekende overeenkomsten. Op deze manier wordt praktische en
financiële samenwerking met partners gewaarborgd en een groter draagvlak bereikt, waardoor
kwetsbaarheid afneemt.

euro-sign

Fondsenwerving en communicatie

Stichtingen zijn kwetsbaar omdat fondsen en donateurs kunnen besluiten hun bijdrage te stoppen. Daarom
investeren we veel in onze achterban. We zijn transparant en informeren hen regelmatig, via onze website,
Social media en in de vorm van een nieuwsbrief. Onze achterban bestaat uit een mix van grote gevers en
kleine gevers, fondsen en kerken, zodat het financiële risico maximaal gespreid is.
Daarnaast werven we jaarlijks nieuwe donateurs (fondsen, overheid, bedrijven en particulieren).

Cog

Landelijke pilots en innovatie

Het landelijk servicepunt van SchuldHulpMaatje besteedt aandacht aan pilots en innovatie, onder meer om
online werving van fondsen en hulpvragers te verbeteren. De landelijke stichting JobHulpMaatje draait
eveneens een verdiepende pilot om het bestaande project uit te breiden. Stichting Voor Elkaar Zwolle draagt
bij aan deze landelijke ontwikkelingen.

suitcase

Personeelsbeleid

Een goed personeelsbeleid is van belang voor het bereiken van bedrijfscontinuïteit. Risico’s als ziekteverzuim,
machtsmisbruik, fouten of schadeberokkening worden aanzienlijk verkleind. Het personeelsbeleid van Voor
Elkaar Zwolle wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Er wordt training geboden aan zowel personeel
als vrijwilligers, om kwaliteit en bekwaamheid te waarborgen. Vrijwilligers maken gebruik van een handboek,
waarin hun taken worden afgebakend en hen zo duidelijkheid en veiligheid wordt geboden. Wij vinden het
belangrijk dat ons personeel betrokken en gezond kan functioneren. Dit willen we waarborgen door zowel
formele en informele gesprekken, stichtings-overleggen en vrijwilligersmomenten.

Bedrijfsvoering
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Personeelsbeleid

Op 31 december 2019 was het aantal fte’s 6,0 (1,2 daarvan extern ingehuurd), verdeeld over 11 medewerkers. De verdeling was als volgt: SchuldHulpMaatje 2,2 fte | SchuldHulpMaatje Jong 0,6 fte | JobHulpMaatje
1,1 fte | ParticipatieMaatje 1,8 fte | Ontwikkelprogramma ‘Meedoen’ 0,3 fte. De functies zijn gewaardeerd
aan de hand van overheidsschaal 9.
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Financieel beleid

Om een financieel gezond beleid te voeren, worden er doorlopend fondsen aangeschreven en subsidieafspraken gemaakt met de lokale overheid. Stichting Voor Elkaar Zwolle gaat uitsluitend verplichtingen aan als
giften en toezeggingen binnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

home-lg

Huisvestingsbeleid

Stichting Voor Elkaar Zwolle is gevestigd op een fysieke locatie. Hier hebben de personeelsleden plaats om te
werken en is ruimte voor overleg en individuele en groepsbegeleiding van hulpvragers.
Er is een samenwerkingsverband met een aantal bedrijven waardoor de huurlasten gedeeld kunnen worden
met meerdere partijen en waardoor de ruimtes efficiënt en effectief benut worden. Er zijn geen lange termijn
verplichtingen aangegaan rondom huisvesting. De opzegtermijn is 3 maanden.

book

Beleggingsbeleid

Voor Elkaar Zwolle belegt geen inkomsten. Inkomsten die we niet direct uitgeven, worden op een spaarrekening gereserveerd.

Bestuurssamenstellling
Op 13 september 2013 is Stichting Voor Elkaar Zwolle opgericht door de heer M. Suithoff. De stichting heeft
haar zetel en werkgebied in de gemeente Zwolle. De samenstelling van het bestuur is:
•
•
•
•
•

Voorzitter: Freek Nabers
Secretaris en portefeuille landelijk netwerk: Wim van der Stouwe
Penningmeester en portefeuille bedrijven: Maurits Mars
Portefeuille politiek en sociale zaken: Bert Smit
Portefeuille HRM: Marriët de Jonge

Samenwerkingspartners
Voor Elkaar Zwolle werkte in 2019 samen met diverse maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties,
scholen, kerken, de lokale overheid en andere instellingen. Door de volgende partners zijn wij op
verschillende manieren (met een subsidie of in natura) gesteund:

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2019
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

(1)
(2)

43.392
51.039

-12-

27.158
27.352
94.431

54.510

94.431

54.510
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31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

(3)

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

51.478
5.537

21.321
5.537
57.015

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Overige belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

26.858

(4)

766

14.958

5.707

4.428

30.943

8.266

-13-

37.416

27.652

94.431

54.510
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Baten

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van verbonden organisaties
Baten van subsidies overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven

(5)

11.388
7.602
234.000
177.550

12.278
8.658
19.000
176.890
134.500

Som van de geworven baten

430.540

351.326

Som der baten

430.540

351.326

201.104
27.979
59.805
97.404

149.396
27.981
74.720
86.646

386.292

338.743

8.021
5.829

10.494

13.850

10.494

30.398
-241

2.089
-173

30.157

1.916

30.157

1.916

(6)
(7)
(8)
(9)

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
(10)

SchuldHulpMaatje
Meedoen
JobHulpMaatje
ParticipatieMaatje

(11)
(12)
(13)

Kosten van beheer en administratie
(14)

Personeelslasten
Kosten van beheer en administratie

(15)

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(16)

Saldo
Resultaatbestemming
Algemene reserve
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres
Stichting Voor Elkaar Zwolle (geregistreerd onder KvK-nummer 58761012) is feitelijk gevestigd op
Dokter Stolteweg 23 te Zwolle.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Op de rechtspersoon is van toepassing het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als
bedoeld in artikel 2: 396 BW.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen
in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen de nominale
waarde.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht
op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en
verliesrekening.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van
de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen 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.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen

31 december 31 december
2019
2018
€

€

Debiteuren
Debiteuren

17.000

6.175

967

967

20.025
5.400
-

19.475
541

25.425

20.016

51.039

27.352

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen

Overlopende activa
Te ontvangen bedragen Oranjefonds
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

2. Liquide middelen
Banken
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PASSIVA

31 december 31 december
2018
2019
€

€

51.478
5.537

21.321
5.537

57.015

26.858

3. Reserves en fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

2019

2018

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

21.321
30.157

19.405
1.916

Stand per 31 december

51.478

21.321

Stand per 1 januari

5.537

5.537

Stand per 31 december

5.537

5.537

Algemene reserve

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve SchuldHulpMaatje
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4. Kortlopende schulden

31 december 31 december
2018
2019
€

€

Crediteuren
Crediteuren

766

14.958

5.707

4.428

7.463
3.000
20.480

5.710
2.556
-

30.943

8.266

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Accountantskosten
Vooruitontvangen bedragen
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

5. Baten van particulieren
Bijdragen SchuldHulpMaatje
Bijdragen JobHulpMaatje
Bijdragen ParticipatieMaatje

6.388
5.000

3.221
6.557
2.500

11.388

12.278

3.602
4.000

77
4.181
4.400
-

7.602

8.658

-

19.000

184.000
25.000
25.000

111.890
25.000
40.000

234.000

176.890

19.800
24.750
63.500
28.000
41.500

46.000
20.000
45.000
23.500
-

177.550

134.500

6. Baten van bedrijven
Bijdragen SchuldHulpMaatje
Bijdragen JobHulpMaatje
Bijdragen Meedoen
Bijdragen ParticipatieMaatje

7. Baten van verbonden organisaties
Bijdragen JobHulpMaatje
8. Baten van subsidies overheden
Bijdragen SchuldHulpMaatje
Bijdragen JobHulpMaatje
Bijdragen ParticipatieMaatje

9. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Bijdragen SchuldhulpMaatje
Bijdragen JophulpMaatje
Bijdragen ParticipatieMaatje
Bijdragen Meedoen
Bijdragen algemeen
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Besteed aan de doelstellingen
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

10. SchuldHulpMaatje
Kosten projectcoördinatie
Opleiding, training en vrijwilligerskosten

174.777
26.327

124.350
25.046

201.104

149.396

27.979

27.981

34.946
24.859

63.135
11.585

59.805

74.720

79.814
17.590

72.209
14.437

97.404

86.646

11. Meedoen
Kosten projectcoördinatie
12. JobHulpMaatje
Kosten projectcoördinatie
Opleiding, training en vrijwilligerskosten

13. ParticipatieMaatje
Kosten projectcoördinatie
Opleiding, training en vrijwilligerskosten

De totale bestedingen aan de doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten zijn:
2019: 89,7 %
2018: 96,4 %
De totale bestedingen aan de doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten zijn:
2019: 96,5 %
2018: 97,0 %
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Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

14. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Overige personeelslasten

4.000
4.021

-

8.021

-

156.139
12.277
-164.416

151.561
938
-152.499

4.000

-

30.724
-30.724

26.874
-26.874

-

-

8.619
-8.619

7.221
-7.221

-

-

680
3.341

-

4.021

-

Lonen en salarissen
Bruto lonen
Vakantiegeld
Toerekening aan projecten

Sociale lasten
Sociale lasten
Toerekening aan projecten

Pensioenlasten
Pensioenlasten
Toerekening aan projecten

Overige personeelslasten
Vrijwilligers vergoeding
Overige personeelskosten

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 6 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis
(2018: 4).
15. Kosten van beheer en administratie
Overige personeelslasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten
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Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Overige personeelslasten
Kosten salarisadministratie

-

1.624

2.392

4.768

312

-

2.956
169

4.102
-

3.125

4.102

-241

38
-211

-241

-173

-

38

221
20

211
-

241

211

Kantoorlasten
Kantoorbenodigdheden
Verkooplasten
Reklame- en advertentielasten
Algemene lasten
Accountantslasten
Verzekeringen

16. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente banken
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en kosten banken
Diverse rentelasten

Ondertekening bestuur voor akkoord

Zwolle, 19 juni 2020

A.M. Mars

W. van der Stouwe

M. de Jonge

A. Smit

F.J. Nabers
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