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ALGEMEEN 

 

De stichting draagt de naam Stichting Agnes van Leeuwenberch en is gevestigd op Ondiep 101 te 3552 EC 

Utrecht / Postbus 1400 te 3500 BK Utrecht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Utrecht onder nummer 30200386, RSIN 814067803, SBI-code 87902. Per 1 januari 2008 is de stichting 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Oprichting en laatste statutenwijziging 

De stichting is opgericht 8 december 2004 met een Directie en een Raad van Toezicht. Naar aanleiding van 

de bestuursvergadering op 24 april 2015 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden (akte d.d. 16 juli 

2015) en wordt de stichting bestuurd door het bestuur. 

 

Doel 

De stichting heeft tot doel het bieden van een veilige en gezonde leefplek voor vrouwen en kinderen 

zonder verblijfspapieren. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

- het opzetten en in stand houden van basishuisvesting 

- het verschaffen van voldoende middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs 

- het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken 

- het verwerven van financiële en andere middelen. 

 

Huizen Agnes 

Op 11 oktober 2006 heeft Stichting Agnes van Leeuwenberch officieel de deuren van Huize Agnes 

geopend. Eind 2021 huurt de stichting drie verschillende panden in Utrecht. 

 

Organen 

De stichting heeft een bestuur (bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 vrouwen). 

 

Vaststelling verslag 

Het financieel verslag is door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 10 mei 2022. 

 

Utrecht, 10 mei 2022 

 

 

 

 

 

G.J.M.W. van Thiel C.M. van der Riet 

Voorzitter penningmeester  
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GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten niets 

anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. 

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 

 

Vorderingen  

 

Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid, welke bepaald wordt via een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

 

De te vorderen subsidies worden opgenomen voor het deel dat in het betreffende jaar is gerealiseerd 

maar nog niet ontvangen. De overige vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. 

 

Liquide middelen 

 

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarden en staan vrij ter beschikking. 

 

Eigen vermogen 

 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat, eind 2021, uit een algemene reserve, een egalisatiereserve 

subsidie gemeente Utrecht en een bestemmingsreserve duurzaamheid. 

De egalisatiereserve subsidie Utrecht bevat de onderbesteding van de subsidie in 2019 t/m 2021.  

De bestemmingsreserve duurzaamheid bevat de financiële bijdrage uit het Aandeel in elkaar fonds van 

Rabobank Utrecht.  

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

De overige kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen nog te betalen openstaande posten uit 

de normale bedrijfsvoering en de reservering loopbaanbedrag en vakantiegeld. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

 

De baten bestaan uit subsidies en overige opbrengsten. De subsidies worden als opbrengst verantwoord in 

het jaar waarin de desbetreffende activiteiten zijn uitgevoerd.  

Op de door de gemeente Utrecht verleende subsidie zijn de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4.21 t/m 

4.80) en de Algemene Subsidieverordering Gemeente Utrecht van toepassing.  

De overige baten betreffen subsidies van fondsen via aanvragen, giften van particuliere (periodieke) 

donateurs, giften van kerken en religieuze organisaties en rentebaten. 

De lasten bestaan uit personele kosten, huisvestingskosten bewoonsters, eenmalige huisvestingskosten, 

leefgeld, activering en gezondheidskosten én kantoor- en overheadkosten. 
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FINANCIËLE EINDVERANTWOORDING VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT  

 

 

Baten 2021:  € 351.294 

Lasten 2021:  € 297.781 

 

 

 

Gerealiseerde baten 2021 

 

De totale baten 2021 zijn € 351.294, een afname van € 7.399 ten opzichte van 2020. 

 

Subsidie gemeente Utrecht 

Van de gemeente Utrecht hebben we over 2021 een subsidie ontvangen van € 337.000, conform aanvraag.  

 

Fondsen via aanvragen 

In 2021 is er € 7.680 ontvangen van fondsen, een afname van € 1.788 ten opzichte van 2020.  

 
Giften donateurs 

In 2021 is er € 5.619 ontvangen van donateurs, een afname van € 11.708 ten opzichte van 2020. 

• De giften van particuliere (periodieke) donateurs zijn € 12.258 lager ten opzichte van 2020. Het 

aantal donateurs is in 2021 gedaald van 48 naar 21.  

• De giften van kerken en religieuze organisaties zijn met € 550 gestegen ten opzichte van 2020.  

De giften van donateurs zijn ingezet voor activering en gezondheidskosten.  

 

Vrijval egalisatiereserve / -bestemmingsreserve 

In 2021 is er voor € 985 uit de bestemmingsreserve Stichting ORKA besteed aan tandzorg. Het saldo 

bestemmingsreserve Stichting ORKA is eind 2021 € -. 

 

Rentebaten 

De rentebaten zijn € 10, dat is € 9 hoger dan 2020. 
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Gerealiseerde lasten 2021 

 

De totale lasten 2021 zijn € 297.781, een afname van € 28.242 ten opzichte van 2020. 

 
Personele kosten 

De totale personele kosten zijn € 167.895, een toename van € 12.427 ten opzichte van 2020. 

- De directe loonkosten zijn € 156.660 (2020 € 143.692). In 2021 en in 2020 zijn er vier parttime 

medewerkers. Het aantal fte’s is verhoogd van 2,17 naar 2,28 in 2021.  

De salarissen zijn conform de salaristabellen CAO Sociaal Werk.  

- De overige personeelskosten zijn € 11.235 (2020 € 11.776).  

De werkkostenregeling-vergoeding betreft onbelaste noodtelefoon- en thuiswerkvergoedingen. 

De personele kosten van € 167.079 zijn gedekt door subsidie gemeente Utrecht. De € 816 voor de 

kerstpakketten voor onze vrijwilligers (kosten vrijwilligers) zijn gedekt door het K.F. Hein Fonds. 

 
Inhuur derden / externe inhuur 

In 2021 is er geen gebruik gemaakt van inhuur derden.  

 

Huisvestingskosten bewoonsters 

De huisvestingskosten zijn € 59.061, een afname van € 18.343 ten opzichte van 2020.  

Op twee woningen liggen zonnepanelen hetgeen resulteert in lagere energiekosten. 

Voor één van onze huizen hebben we voor € 3.993 een kindvriendelijke tuin aangelegd met de financiële 

steun van Stichting Kinderpostzegels. Het restantbedrag van de huisvestingskosten van € 55.068 zijn 

gedekt door subsidie gemeente Utrecht.  

 

Leefgeld, activering en gezondheidskosten 

Leefgeld, activering en gezondheidskosten zijn € 63.848, een toename van € 3.662 ten opzichte van 2020. 

- De uitbetaling van het leefgeld in 2021 bedraagt € 55.188, dit is € 1.537 hoger dan 2020. Het leefgeld 

wordt gedekt door subsidie gemeente Utrecht.  

Twee vrouwen met hun kind ontvingen (de eerste helft 2021) leefgeld van het COA, totaal € 5.600. 

Vanwege uitstroom is er minder leefgeld uitbetaald, totaal € 1.535. 

Begin 2021 woonden er 14 volwassenen en 9 kinderen, eind 2021 woonden er 13 volwassenen en 13 

kinderen. Gedurende het jaar hebben we opvang geboden aan 18 volwassenen en 16 kinderen. 

- Kosten activering en gezondheidskosten zijn € 8.660, een toename van € 2.125 ten opzichte van 2020. 
De activering en gezondheidskosten worden gefinancierd door fondsen en giften donateurs. 
 

Kantoor- en overheadkosten 

De kantoor- en overheadkosten bedragen € 6.977, een daling van € 4.811 ten opzichte van 2020.  

De kantoor- en overheadkosten zijn gedekt door subsidie gemeente Utrecht. 
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Het jaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 53.513. 

 

• Het saldo van de bestemmingsreserve Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA) per 31 

december 2020 bedraagt € 985 en wordt in 2021 gebruikt voor de tandzorgkosten. Op 31 

december 2021 is het saldo € -. 

• Voor inhuur derden en eenmalige huisvestingskosten zijn geen kosten gemaakt, dat geeft een 

overschot van € 15.000 van de gemeente Utrecht. Ook is er een overschot van de gemeente 

Utrecht ontvangen van € 9.400 personeelskosten, € 18.900 huisvestingskosten, € 8.500 leefgeld en 

€ 1.200 overheadkosten.  

Er is in totaal een overschot van € 53.101 ontvangen van de gemeente Utrecht. Het bedrag wordt 

toegevoegd aan de egalisatiereserve subsidie gemeente Utrecht. Het saldo van de 

egalisatiereserve subsidie gemeente Utrecht per 31 december 2021 bedraagt € 74.239. 

• Het resterend winstbedrag ad € 412 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit bedrag is het 

overschot aan de giften van donateurs.  

Het saldo van de algemene reserve per 31 december 2021 bedraagt € 116.544. Het bedrag is 

afkomstig van enige grote eenmalige giften van particuliere donateurs en dient als buffer voor 

onvoorziene financiële tegenvallers. 
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BALANS PER 

 

STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH 

ACTIVA 

                                                                                                                                                                                                 

 

 31-12-2021 31-12-2020

 € € 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

 

Vorderingen 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 7.752 7.323 

 ------------- ------------- 

 

 

Liquide middelen 204.531 163.871 

 ------------- ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

TOTAAL ACTIVA 212.283 171.194 
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31 DECEMBER 2021 

 

TE UTRECHT 

PASSIVA 

                                                                                                                                                                                                 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Algemene reserve 116.544 116.132 

Egalisatiereserve subsidie gemeente Utrecht 74.239 21.138 

Bestemmingsreserve duurzaamheid 1.552 1.552 

Bestemmingsreserve St Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA) - 985 

                                   

 192.335 139.807 

 ------------- ------------- 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Crediteuren - - 

Loonheffingen, pensioen- en sociale premies 7.944 8.308 

Overige schulden en overlopende passiva 12.004 23.079 

                                   

 19.948 31.387 

 ------------- ------------- 

 

 

 

                                   

TOTAAL PASSIVA 212.283 171.194 
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REKENING  VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT 

 

 2021 2020 

 € € 

Baten  

 

Subsidie gemeente Utrecht 337.000 325.000 

Fondsen via aanvragen 7.680 9.468 

Giften donateurs 5.619 17.327 

Vrijval egalisatiereserve / - bestemmingsreserve 985 6.897 

Rentebaten 10 1 

                                   

Totale baten 351.294 358.693 

 ------------- ------------- 

 

Personele kosten 167.895 155.468 

Inhuur derden / externe inhuur - - 

Huisvestingskosten bewoonsters 59.061 77.404 

Eenmalige huisvestingskosten - 21.177 

Leefgeld, activering en gezondheidskosten 63.848 60.186 

Kantoor- en overheadkosten 6.977 11.788 

                                    

Totale lasten 297.781 326.023 

 ------------- -------------  

Exploitatiesaldo 53.513 32.670 

                                    

 

 

Resultaatbestemming: 

Algemene reserves 412 17.328 

Egalisatiereserve subsidie gemeente Utrecht 53.101 16.039 

Bestemmingsreserve ORKA - -697 

                                    

 53.513 32.670 
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KASSTROOMOVERZICHT VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT 

 

 

          2021                                                                 2020                                                                                      

 € € € € 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten: 

Resultaat  53.513  32.670 

Afschrijvingen  -  - 

                               

Cashflow  53.513  32.670 

 

 

Veranderingen in werkkapitaal: 

Toe-/afname vorderingen -429  5.747 

Af-/toename kortlopende schulden -11.439  12.447 

                              

  -11.868  18.194 

 

Vrijval bestemmingsreserve subsidie gemeente Utrecht  -  -6.897 

Vrijval bestemmingsreserve Stichting ORKA  -985  - 

                               

Netto kasstroom  40.660  43.967 

                                 

 

 

 

Toename / afname liquide middelen 

Liquide middelen per 31 december  204.531  163.871 

Liquide middelen per 1 januari  163.871  119.904 

                               

Mutatie liquide middelen  40.660  43.967 
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

 

Nog te ontvangen bedragen 1.253 1.795 

Vooruitbetaalde bedragen 4.890 3.919 

Waarborg huisvesting 1.609 1.609 

                                   

 7.752 7.323 

                                   

 

Liquide middelen 

 

ASN Bank 129.943 100.093 

ING Bank 74.562 63.655 

Kas 26 123 

                                   

 204.531 163.871 

                                   

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Algemene reserve 

 

Stand begin boekjaar 116.132 98.804 

Toevoeging uit resultaat boekjaar 412 17.328 

                                   

Stand einde boekjaar 116.544 116.132 

                                   

  



 

_________________________________ 

Stichting Agnes van Leeuwenberch 

 

13 

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

 

Egalisatiereserve subsidie gemeente Utrecht 

 

Stand begin boekjaar 21.138 11.996 

Vrijval boekjaar - -6.897 

Toevoeging uit resultaat boekjaar 53.101 16.039 

                                   

Stand einde boekjaar 74.239 21.138 

                                   

 

Bestemmingsreserve duurzaamheid 

 

Stand begin boekjaar 1.552 1.552 

Vrijval boekjaar - - 

                                   

Stand einde boekjaar 1.552 1.552 

Betreft bijdrage Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht.                                   

 

Bestemmingsreserve Stichting Oude R.K.  

Aalmoezenierskamer (ORKA) 

 

Stand begin boekjaar 985 1.682 

Vrijval boekjaar -985 - 

Afname uit resultaat boekjaar - -697 

                                   

Stand einde boekjaar - 985 

                                   

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Loonheffingen, pensioen- en sociale premies 

 

Loonheffingen 7.944 8.126 

Pensioenpremies - 47 

Stichting PAWW, aanvulling WW en WGA - 135 

                                   

 7.944 8.308 
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 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

 

Overige schulden en overlopende passiva  

 

Te betalen bedragen 4.671 11.359 

Vooruit ontvangen fondsen 400 4.066 

Reserveringen personeelsrechten 6.933 7.654 

                                   

 12.004 23.079 
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NIET IN BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

 

Financiële verplichtingen 

 

Huurverplichtingen onroerende zaken 

 

Eind 2021 beschikt de stichting over 3 woningen in Utrecht: 

• t/m 15 sept 2020 Huis I: Met ingang van 1 oktober 2007 is een huurovereenkomst aangegaan voor 

de duur van 10 jaar. Met ingang van 15 september 2020 is de huur opgezegd. 

• 2021 Huis II: Met ingang 23 oktober 2012 is een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde 

tijd met dien verstande dat de woning op termijn gesloopt zal worden. In 2016 zijn gesprekken 

gevoerd over meer continuïteit en het huis is in de nazomer van 2016 verbouwd. De 

werkzaamheden betroffen isolatie van de muren, nieuwe beglazing, 2 nieuwe keukens en 

badkamer. De nieuwe huurovereenkomst is op 1 december 2016 ingegaan voor 36 maanden, 

lopende tot en met 30 november 2019. Na het verstrijken van genoemde periode wordt de 

huurovereenkomst voortgezet voor telkens 24 maanden met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van 6 maanden.  

• 2021 Huis III: Met ingang van 1 augustus 2016 is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd 

aangegaan. Opzegging door verhuurder geschiedt met inachtneming van een termijn van 

tenminste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar dat huurder 

ononderbroken de woning in gebruik heeft gehad tot ten hoogste zes maanden. Huurder dient een 

opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.  

• 2021 Huis IV: Met ingang van 15 juni 2020 is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd 

aangegaan. Aan deze woning moesten we flink investeren om het leef-/bewoonbaar te maken. Op 

5 september 2020 zijn we verhuisd van Huis I naar Huis IV. Opzegging door verhuurder geschiedt 

met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met 

één maand voor elk jaar dat huurder ononderbroken de woning in gebruik heeft gehad tot ten 

hoogste zes maanden. Huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.  

 
Huurverplichtingen wasmachines en -drogers 

 

Voor de drie huizen worden wasmachines en – wasdrogers gehuurd bij Meo Lease B.V. De 

overeenkomsten hebben een looptijd van minimaal een jaar en worden telkens stilzwijgend met zes 

maanden verlengd, tenzij de huurder de overeenkomst uiterlijk tien dagen voor het verstrijken van de 

looptijd bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. De apparaten blijven eigendom van Meo Lease B.V. De 

huurder kan de apparaten aan het einde van elke huurperiode kopen. Meo lease B.V. verplicht zich om 

gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en indien 

noodzakelijk kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar apparaat. 
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TOELICHTING OP DE REKENING  VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE 

UTRECHT 

 

 2021 2020 

 € € 

Baten  

 

 

Subsidie gemeente Utrecht 

 

Subsidie gemeente Utrecht 337.000 325.000 

                                   

 

Fondsen via aanvragen 

 

Stichting Kinderpostzegels 3.993 - 

K.F. Hein Fonds 1.566 750 

Stichting Salarisjobs Loopt 500 - 

Bijdrage leergeld Utrecht 187 192 

Reiskostenvergoedingen 826 - 

STIL medisch vergoedingen  439 - 

STIL sociaal vergoedingen 169 - 

Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA)  6.000 

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp - 200 

RDO Balije van Utrecht - 750 

Stichting Elise Mathilde Fonds - 750 

U-pas - 700 

Stichting Bonifatius College, solidariteitsfonds - 126 

                                   

 7.680 9.468 

                                   

 

Giften donateurs 

 

Particuliere (periodieke) donateurs 3.277 15.535 

Kerken en religieuze organisaties 2.342 1.792 

                                   

 5.619 17.327 
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 2021 2020 

 € € 

 

Vrijval egalisatiereserve / - bestemmingsreserve 

 

Vrijval bestemmingsreserve Stichting ORKA 985 - 

Vrijval egalisatiereserve subsidie gemeente Utrecht - 6.897 

                                   

 985 6.897 

                                   

 

Rentebaten 10 1 

                                   

 

 

Lasten  

 

 

Personele kosten 

 

Loonkosten 156.660 143.692 

Verzuimverzekering, arbodienst, salarisadministratie 3.383 3.917 

Opleiding - / coaching personeel 3.422 3.189 

Loopbaanbedrag / reservering opleiding personeel 1.838 1.629 

Kosten vrijwilligers 1.475 1.703 

Reiskosten 508 690 

Werkkostenregeling-vergoedingen 933 600 

Overige personeelskosten -324 48 

                                   

 167.895 155.468 

                                   

 

 

Gemiddeld aantal werknemers op parttimebasis 4 4 

                                   

 

Aantal fte ‘s 2,28 2,17 
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 2021 2020 

 € € 

 

Inhuur derden / externe inhuur 

 

Inhuur derden / externe inhuur - - 

                                   

 

Huisvestingskosten bewoonsters 

 

Huur  37.987 58.721 

Energie, water, gas inclusief teruggaaf energiebelasting 6.340 8.135 

Gemeentelijke heffingen 2.487 2.567 

Afrekening heffingen vorig jaar -310 -375 

Onderhoud / vervanging 7.402 2.824 

Internet- / televisiekosten 2.597 2.123 

Huur wasmachines en -drogers 1.854 1.854 

Advieskosten over huisvesting - 715 

Gemeenschappelijke huishoudkosten 275 227 

Kosten fietsen 85 230 

Inboedelverzekering 344 383 

                                   

 59.061 77.404 

                                    

 

Eenmalige huisvestingskosten  

 

Verhuiskosten - 14.280 

Verhuiskosten via egalisatiereserve  - 6.897 

                                    

  21.177 
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 2021 2020 

 € € 

 

Leefgeld, activering en gezondheidskosten 

Leefgeld  55.188 53.651 

Activiteiten 5.868 5.297 

Medische kosten 2.335 1.047 

Kosten documenten, tolkkosten en reis 457 191 

                                   

 63.848 60.186 

                                   

 

Kantoor- en overheadkosten 

Accountantskosten 2.499 3.135 

Kantoorkosten 3.344 4.052 

PR, plan en website - 3.630 

Bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 689 619 

Bankkosten 445 352 

                                   

 6.977 11.788 
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OVERIGE GEGEVENS 

 

Bestemming van het resultaat 

 

De winst over 2021 bedraagt € 53.513. 

Het bestuur stelt voor om € 412 toe te voegen aan de algemene reserve en € 53.101 toe te voegen aan de 

egalisatiereserve subsidie gemeente Utrecht. 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is afgegeven d.d. 10 mei 2022.  
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BIJLAGE 

  



 

_________________________________ 

Stichting Agnes van Leeuwenberch 

 

22 

OPGAVE VAN DE NAMEN EN FUNCTIES VAN BESTUUR VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE 

UTRECHT 

 

Bestuur: 

 

Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders en worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur volgt bij haar taken de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 

De leden van bestuur zijn benoemd voor een aaneengesloten periode van maximaal vier jaar. Aftredende 

leden zijn aansluitend herbenoembaar. 

 

 

Ghislaine van Thiel voorzitter (vanaf 25-10-2017 en in oktober 2021 voor max 4 jaar 

herbenoemd) 

     bestuurslid (in functie 26-10-2016) 

 

Caroline van der Riet  penningmeester (in functie 01-03-2016 en per 01-03-2020 voor max 4 jaar  

     herbenoemd) 

 

Roos Verheggen secretaris (in functie 26-10-2016 en eind september 2020 voor maximaal 4 

jaar herbenoemd) 

 

Hannah Verbeek  bestuurslid (in functie 12-06-2019) 

 

Aukje Ravensbergen  bestuurslid (in functie 14-04-2020) 

 

 


