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Voorwoord van de voorzitter 

 
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van de VOKA over het boekjaar 2021. Het 
jaarverslag 2021 zal de geschiedenisboeken ingaan als het tweede “Coronajaar” met nog 
steeds  de anderhalve metersamenleving en de lockdown periode. Alle horeca en andere 
ontmoetingsplekken zijn in de periode januari 2021 tot en met 31 december 2021 
maandenlang dicht geweest. De wereldwijde pandemie heeft voor de VOKA ook in 2021 
forse gevolgen gehad. In 2021 konden er in het gebouw geen particuliere feestjes 
plaatsvinden. Reeds geplande feestjes moesten worden geannuleerd. Ook de clubjes 
moesten hun activiteiten staken of op een laag pitje zetten. Het bestuur van de VOKA heeft 
zich naar de gebruikers toe genereus opgesteld door hen vrij te stellen van het betalen 
van huur als er vanwege de coronamaatregelen geen gebruik kon worden gemaakt van 
het VOKA-gebouw. Het gevolg hiervan is dat de huurinkomsten over 2021 ver zijn 
achtergebleven bij de verwachtingen. Gelukkig beschikt de VOKA nog over voldoende 
financiële reserve om deze tegenvaller op te vangen.  
Ondanks het zware jaar 2021 blijf ik er als voorzitter van de VOKA voldoende vertrouwen 
in houden dat wij met ons verenigingsgebouw ook in de toekomst een belangrijke rol 
kunnen blijven spelen in het welzijn van alle Bovenkerkers en velen daarbuiten. Aan onze 
inzet zal het niet liggen.  

1.  Verslag van het bestuur 

 

Ontwikkelingen in de samenstelling van het bestuur 

Per 1 januari 2018 is het bestuur van de VOKA overgedragen aan enkele toenmalige 
bestuursleden van het Bewonersplatform Bovenkerk. Met ingang van deze datum is het 
bestuur van de VOKA gevormd door Rob van den Helder (voorzitter), Gerard Miltenburg 
(secretaris) en Ritza Brown (algemeen bestuurslid). Vanaf 1 januari 2020 wordt het 
bestuur voor de financiële zaken ondersteund door Amarnath Jagesar. In 2021 is Amarnath 
toegetreden tot het bestuur. Hij vervult daarin de rol als penningmeester. Het bestuur is 
blij dat Amarnath deze taak op zich heeft genomen. De aanmelding bij de KvK voor de 
functie van penningmeester is per 1 december 2021 geformaliseerd.  
Het huidige bestuur is tevreden met de stand van zaken. De corona pandemie vormde een 
forse uitdaging. De problemen waarmee het bestuur werd geconfronteerd konden door 
alert ingrijpen het hoofd worden geboden. Het gebouw kan zeker nog een hele tijd mee. 
Bovendien is de VOKA ondanks de lagere inkomsten in 2021 nog steeds financieel gezond 
en is de nog aanwezige buffer voldoende om eventuele toekomstige tegenvallers het hoofd 
te bieden. 
Het bestuur zet zich in om het VOKA-gebouw goed te beheren. Dat betekent dat naast een 
goed onderhoud van het gebouw ook gestreefd wordt naar een goed mogelijk gebruik van 
het gebouw in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting. Er zal vooral worden 
voortgeborduurd op de bestaande activiteiten. Daarnaast gaat het nieuwe bestuur 
proberen weer kleinschalige kinderactiviteiten naar de VOKA te halen. Ritza Brown zet zich 
hiervoor in het bijzonder in. Helaas zijn er op dit punt nog weinig nieuwe ontwikkelingen 
te melden. Het blijft moeilijk om activiteiten te organiseren waar kinderen en tieners 
voldoende belangstelling voor hebben. In 2021 heeft Bold Mind Generation gedurende een 
aantal zaterdagmiddagen weerbaarheidstrainingen voor jongeren georganiseerd. Zij hopen 
hun activiteiten in 2022 uit te breiden met naschoolse activiteiten voor de jeugd van 
Bovenkerk. Met een lage huur proberen wij het gebruik door deze groep te stimuleren. Wij 
vinden het belangrijk dat de VOKA ook in de toekomst een belangrijke functie blijft 
vervullen voor Bovenkerk. 
 

Ons plan voor 2022 

Het bestuur van de VOKA stelt zich vooral ten doel het verenigingsgebouw aan de 
Vierlingsbeeklaan 24 te Bovenkerk op een goede manier in stand te houden om daarmee 
een podium te bieden voor iedereen die op een kleinschalige manier activiteiten wil 
organiseren voor inwoners uit Bovenkerk en naaste omgeving, in het bijzonder voor 
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kinderen. Daarnaast willen we de ruimte ook incidenteel verhuren aan inwoners van 
Bovenkerk die een feestje willen vieren en thuis daarvoor onvoldoende ruimte hebben. 
Verder willen wij nieuwe activiteiten in Bovenkerk stimuleren. De focus ligt daarbij vooral 
op activiteiten voor kinderen. VOKA betekent niet voor niets ‘Voor Onze Kinderen Alles’.  
De VOKA hoeft geen winst te maken. Wij willen ook geen concurrent zijn van commerciële 
bedrijven als het Nooddamcentrum en de horeca in Bovenkerk. Wij richten ons vooral op 
kleine sociale activiteiten voor mensen met een smalle beurs. Op die manier hopen wij de 
sociale samenhang in Bovenkerk te bevorderen. Voor de verhuur van de ruimte die de 
VOKA biedt vragen wij een huur, waarbij de hoogte afhangt van de aard van de activiteit, 
de doelgroep en het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt. Zo zijn kinderfeestjes 
goedkoper dan feesten voor volwassenen, is het goedkoper om de ruimte ’s morgens dan 
’s avonds te huren en bieden we bij nieuwe activiteiten een korting op de huurprijs. Op die 
manier proberen we het ook voor de huurders leuk te houden, waarbij we uiteraard wel in 
het oog houden dat de exploitatie van het gebouw sluitend moet zijn.  
 
Onderhoud gebouw 

Wij vinden het belangrijk om een goede financiële reserve te hebben om daarmee 
noodzakelijk onderhoud te kunnen verrichten en eventuele tegenvallers op te kunnen 
vangen. Het pand is inmiddels meer dan 60 jaar oud, uit hout opgetrokken en slecht 
geïsoleerd. Wij willen ons in de komende jaren beraden over de vraag hoe we ons gebouw 
meer duurzaam kunnen maken. Ook willen we het gebouw een meer eigentijdse uitstraling 
geven. In 2021 is in het gebouw veel schilderwerk verricht. De wanden en het plafond in 
de zaal zijn met frisse kleuren geschilderd. De hal en de garderobe zijn ook volledig 
opnieuw geschilderd. In mei 2021 zijn delen van de cv-ketel vervangen voor een langere 
levensduur. In verband met de lagere huuropbrengsten vanwege de coronamaatregelen 
hebben wij ons bij de renovatie vooral beperkt tot activiteiten waarvoor geen dure 
materialen hoefden te worden gekocht. Het geld is – naast het vervangen van delen van 
de cv-ketel - vooral gaan zitten in de aanschaf van verf. Ook hebben we de oude slechte 
tafels vervangen. Van het Noorddamcentrum konden we 16 tafels overnemen  voor € 350 
die in verband met de renovatie van dat gebouw daar overbodig waren geworden.  
Het VOKA-gebouw is in 2021 helaas enkele keren getroffen door vandalisme. We hebben 
last gehad van een steen door de ruit, klimmen op dak met schade aan de dakgoot en 
graffiti aan de achterkant van het gebouw. Er zijn pennen geplaatst op de regenpijpen om 
het klimmen op het dak tegen te houden. De getroffen maatregelen lijken afdoende. De 
graffiti zal bij het buitenschilderwerk weggewerkt worden. 
De planning is om in 2022 twee forse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren: de 
renovatie van het berghok en het schilderen van de gehele buitenkant van het gebouw.  
  
Activiteiten 

 
In 2021 zijn een aantal geplande activiteiten afgezegd en de ontvangen bedragen, 
gerestitueerd. Op verschillende momenten in het jaar dachten wij dat een feestje mogelijk 
zou zijn tot er (soms op het laatste moment) beperkende maatregelen werden afgekondigd 
waardoor de reservering moest worden geannuleerd. Clubjes konden soms wel doorgaan 
omdat het vaak om een beperkt aantal mensen gaat die voldoende afstand kunnen houden. 
In de weken waarin wel activiteiten mogelijk waren was het gebouw van maandag t/m 
vrijdag elke avond bezet. Op maandag-, woensdag- en donderdagavond was er yoga, op 
dinsdagavond damesgymnastiek en op vrijdagavond salsa. Daarnaast werd er verspreid 
over de week 3x een uur Pilates gegeven. Op de zaterdagmiddagen is het gebouw een 
aantal keren verhuurd voor weerbaarheidstrainingen. Op de zondag zijn er diverse 
activiteiten gehouden, variërend van taalles, schilderles tot repetities van accordeonisten. 
Doordeweeks wordt het gebouw overdag maar matig gebruikt. Naast de Pilateslessen van 
1 uur op dinsdagochtend, vrijdagochtend en zaterdagochtend en Moving Mediation op 
donderdagochtend is het gebouw vanaf de zomer van 2021 ook op woensdagochtend  
gebruikt door de Soos van de KBO. Deze club is naar de VOKA uitgeweken in verband met 
de langdurige renovatie van het Noorddamcentrum. 
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2     Historie en Activiteiten 

 
De VOKA is in Bovenkerk al heel lang een begrip. In 1952 opgericht als buurtvereniging. 
In 1957 statutair omgedoopt tot kinder-ontspanningsvereniging. Het accent heeft van 
begin af aan gelegen op het organiseren van sportieve, creatieve en ontspannende 
activiteiten voor de kinderen van Bovenkerk. Met steun van de gemeente werd er een 
speeltuin geopend en voor het symbolische bedrag van één gulden (€0,45) kon het 
clubgebouw aan de Vierlingsbeeklaan 24 in 1959 van de KLM worden gekocht. Met hulp 
van heel veel vrijwilligers is dit gebouw opgeknapt en ingericht. Jarenlang heeft de VOKA 
een belangrijke plek ingenomen in het leven van de kinderen in Bovenkerk. In de jaren 
tachtig kwam daar de klad in. Het aantal jonge kinderen in Bovenkerk daalde enorm. Ook 
de animo om lid te worden van een ontspanningsvereniging nam af. In 1986 zag het 
toenmalige bestuur zich daarom genoodzaakt het gebouw niet exclusief voor de jeugd te 
bestemmen maar het zo goed en zo kwaad als het ging overeind te houden met 
uiteenlopende activiteiten. Kinderactiviteiten zijn er vanaf dat moment helaas nog maar 
sporadisch georganiseerd. Het gebouw wordt sindsdien vooral verhuurd aan 
volwassenclubjes.  
 
3.  Organisatie 

3.1  Bestuur 

 
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Voorzitter:   dhr. Rob van den Helder 
Penningmeester: dhr. Amarnath Jagesar 
Secretaris:   dhr. Gerard Miltenburg 
Bestuurslid:  mevr. Ritza Brown 
 
De bestuursleden zijn allen onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding voor 
de te verrichte werkzaamheden. Vooralsnog zijn er geen vaste benoemingstermijnen voor 
de bestuursleden.  

3.2  Werknemers 

 
De organisatie heeft geen werknemers in dienst. Voor de te verrichten werkzaamheden, 
maakt de organisatie uitsluitend gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen ook 
geen onkostenvergoeding. Er zijn naast de bestuursleden nog 2 actieve vrijwilligers, die 
zich bezighouden met het dagelijks onderhoud en toezicht van het VOKA-pand en de 
activiteiten. Gemiddeld werken de vrijwilligers 2 uren per week. De dagelijkse coördinatie 
is belegd bij de heer Gerard Miltenburg. Gerard wordt ondersteund door de volgende vaste 
vrijwilligers: 

• Ton Plasmeijer 
• Willeke Miltenburg 

Ton is belast met de technische ondersteuning en Willeke met de schoonmaak en klein 
onderhoud. Bij afwezigheid van Gerard neemt Ritza zijn taken over. 

3.3  Vestiging en Contact  

 
Het vestigingsadres van VOKA is: Vierlingsbeeklaan 24 (postcode 1187 AS) te Amstelveen. 
De Financiële correspondentie vindt plaats via e-mail: penningmeester1.voka@gmail.com 
De vereniging is opgericht op 1 juni 1952 en geregistreerd bij de Kamer van koophandel 
onder de naam VOKA en het KvK nummer 40532849. Contactpersoon voor financiële en 
administratieve zaken is de heer Amarnath Jagesar (penningmeester1.voka@gmail.com). 
Gerard Miltenburg (gerard.voka@gmail.com) is de contactpersoon voor de zaalreservering 
en andere operationele zaken. 
 
 
  

mailto:penningmeester1.voka@gmail.com
mailto:penningmeester1.voka@gmail.com
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4.  Jaarrekening 

 

4.1  Balans 

 

 
Nrs Activa 31-12-2020 31-12-2021 

 
1 

 
Terreinen en Gebouwen 97.000 98.010 

 
2 

 
Inventaris 18.168 18.518 

 
3 

 
Debiteuren 440 430 

 
4 

 
Overige vorderingen 150 0 

 
5 

 
Liquide middelen 23.750 24.205 

  
Totaal activa 139.508 141.163 

  
Passiva   

 
6 

 
Vrije eigen vermogen 24.340 23.645 

 
7 

 
Bestemmingsvermogen  97.000 99.000 

 
8 

 
Herwaardering inventaris 18.168 18.518 

 
9 

 
Voorziening groot onderhoud 0 0 

 
10 

 
Nog te betalen kosten 0 0 

 
Totaal passiva 

 

139.508 141.163 
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4.2  Baten en Lasten 

 
 Alle bedragen van de baten en lasten zijn afgerond op hele euro’s 
 Baten 2021 2020 

1 Vaste huren 4.060 2.495 
2 Incidentele huren 485 1.410 
3 Overige baten 1.119 2 
 Totale baten 5.664 3.907 
    
 Lasten   
4 Energie (Gas en Electra) 1.964 2.305 
5 Water 144 191 
6 Gemeentelijke heffingen 671 658 
7 Bankkosten 229 223 
8 Schoonmaak & Klein onderhoud 978 1.148 
9 Reparatie & onderhoud 792 533 
10 Verzekering 107 9 
11 Afschrijvingskosten 990 0 
12 Representatiekosten (incl. vergaderingen) 133 0 
13 Voorziening Groot onderhoud 0 0 
 Totale lasten 5.018 5.067 
 Resultaat (negatief)   (344) (1.106) 

 

4.3  Liquiditeitsoverzicht 

 
Alle bedragen zijn afgerond op hele euro’s 
Saldo per 01-01-2021  23.750 
Bij Ontvangsten:   6.174 
Totaal saldo en ontvangsten (A)  29.924 
Uitgaven:   
Waternet 144  
Gemeente Amstelveen 671  
Bankkosten (Rabobank) 229  
Energie (Essent Retail Energie) 1.964  
Restitutie huren i.v.m. Corona sluiting  450  
Inboedelverzekering 107  
Brommer loodgieter 792  
Schoonmaak en Klein onderhoud 978  
Inventaris (tafels) 350  
Representatie & KvK 133  
Totale uitgaven (B)  5.819 
Banksaldo per 31-12-2021 (A-B)  24.105 

Kassaldo per 31-12-2021   100 

Saldo Liquide middelen per 31-12-2021  24.205  
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4.4  Toelichting op de balans 

 
Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van 
waardering en bepaling van het resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor 
de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting 
toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de “Handreiking bij 
de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving van toepassing.  
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met eventuele afschrijvingen. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In 
de balans en de baten/lasten overzicht zijn referenties met nummers opgenomen. Met 
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

  

 
Balans 

1. Terreinen en Gebouwen (€ 98.010)  

Het pand aan de vierlingsbeeklaan 24 is gewaardeerd tegen de WOZ-waarde van de 
Gemeente Amstelveen verminderd met de jaarlijkse afschrijving. De afschrijving op dit 
pand was tot en met 2020 buitenbeschouwing gelaten. Vanaf het boekjaar 2021, wordt 
2% per jaar van 50% van de WOZ-waarde € 99.000 afgeschreven. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De verzekerde waarde van 
het pand is € 59.020). Het pand is verzekerd bij vastgoed van gemeente Amstelveen. 
 
2. Inventaris (€ 18.518) 

Onder inventaris is opgenomen, meubilair en de aanwezige benodigdheden in de keuken, 
w.o. een koelkast. De inventaris is gewaardeerd tegen het verzekerd bedrag waarop niet 
meer wordt afgeschreven. Er is voor een bedrag van 350 geïnvesteerd in 16 tafels. 
 
3. Debiteuren (€430) 

Vorderingen op debiteuren worden opgenomen tegen de nominale waarde, rekening 
houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Voor zover niet 
anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 maand. 
 
4. Overige vorderingen (€ nihil) 

Hieronder was verantwoord een voorschot van €150,=verstrekt aan de heer Ton 
Plasmeijer. Het doel van deze voorschot was om acute uitgaven te verrichten ingeval deze 
voordoen. Hierna wordt de uitgaven met de bijbehorende nota’s verantwoord richting 
penningmeester. In het boekjaar (2021) heeft Ton het totale bedrag aan voorschot 
verrekend met nota’s voor klein onderhoud. 
 
5. Liquide middelen (€24.205) 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. De specificatie van de liquide middelen in hele euro’s is als volgt: 
1 NL44 RABO 0392 3445 72 EUR 3.946 
2 NL13 RABO 3030 6914 89 EUR 20.159 
3 Kleine kas 100 
 Totaal 24.205 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De kleine kas ad €100,= 
is in beheer bij de heer Gerard Miltonburg (secretaris van VOKA) en indien nodig wordt 
de kas aangevuld door de penningmeester vanuit de bank na overleg van de benodigde 
documentatie.  
 
6. Vrije eigen vermogen 
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Het vrije eigen vermogen is vrij besteedbaar en is als volgt opgebouwd: 
1 Saldo per 31-12-2020 24.340 
2 
3       

Investering (Af) 
Resultaat over 2021 (AF) 

350 
344 

5 Saldo per 31-12-2021 24.636 
Het vrije vermogen (€ 24.636,=) is direct beschikbaar, zijnde € 24.205,= liquide 
middelen en vorderingen € 430,=  
 
7. Bestemmingsvermogen terreinen en gebouwen (€ 99.000) 

Het bestemmingsvermogen is gebonden aan de post terreinen en gebouwen. Deze vaste 
activa is in 1952 voor een gulden (€ 0,45) overgedragen door de KLM aan de VOKA-
vereniging. Tegenover de activering van deze activa is de post “Bestemmingsvermogen 
terreinen en gebouwen” opgevoerd. Dit vermogen is gebonden aan de activa en is daarom 
niet vrij besteedbaar. Het bestemmingsvermogen is conform de WOZ waarde per 1 
Januari 2021. 
 
8. Herwaardering Inventaris (€ 18.518) 

De inboedel inventaris is administratief afgeschreven, maar technisch is de waarde van 
de inboedel geschat op (€ 18.168 en € 350 investering in 16 tafels), waarvoor de 
inventaris verzekerd is. Dit verzekerde bedrag is geactiveerd met tegenboeking van de 
rekening “herwaarderingsreserve inventaris”.  
 

4.5  Toelichting op de baten en lasten 

 
Baten: 

1. Vaste huren (€ 4,060,=) 

Met een aantal huurders zijn vaste afspraken gemaakt voor het gebruik van het VOKA-
pand. De afspraken zijn niet in alle gevallen schriftelijk vastgelegd en er zijn ook geen 
wederzijdse rechten en verplichtingen geformuleerd. Per 31-12-2021 was een bedrag van 
€ 430, = nog niet ontvangen. Door de corona pandemie waren de activiteiten vanaf april 
2020 tot eind Juni 2021 gestaakt of tot een minimum gebracht, e.e.a. conform de 
richtlijnen van de overheid. In het tweede heft van 2021 zijn de activiteiten hervat en de 

inkomsten ook toegenomen  

  

   
  2. Incidentele huren (€ 485) 

Particulieren en instellingen kunnen incidenteel voor bijeenkomsten, ook gebruik maken 
van de VOKA-faciliteiten. Hiervoor wordt afhankelijk van duur en tijdstip en eventueel soort 
bijeenkomst het tarief bepaald. De gebruikelijke tarieven zijn in de meeste gevallen 
kostendekkend voor de variabele kosten. De ontvangen incidentele huren was in totaal  
€ 935. Hiervan zijn 4 activiteiten gecanceld en de bedragen in totaal € 450 gerestitueerd. 
 
  3. Overige baten (€ 1.119) 
Hieronder worden alle niet verhuur ontvangsten verantwoord. Zo zijn de restitutie van gas 
en Electra (€ 1.107,=) en de water (€ 10,=) als overige baten verantwoord. In principe 
moeten deze bedragen in mindering komen op de kosten, maar gekozen is voor een 
aansluiting met de ontvangsten ter verantwoording. Verder zijn de rentebaten (€ 2) 
hieronder opgenomen. 
 
Lasten: 
 4.  Energie (Gas en Electra) 

Onder Energie is opgenomen de maandelijkse voorschotten aan de energieleverancier (Gas 
en Electra). Van Jan 2021 tot en met aug 2021 was het maandelijkse voorschot € 184,= 
en van september 2021 tot en met december 2021 een maandelijkse voorschot van € 123. 
De jaarafrekening in aug 2021 heeft geresulteerd in een restitutie van €1.106. Dit bedrag 
is verantwoord als overige baten. 
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5. Water (€ 144) 

Tot november 2021 zijn 5 rekeningen van waternet ontvangen voor een totaalbedrag van  
(€ 144). Dit bedrag is inclusief waterschapsbelasting ad € 56,27 
 

6. Gemeentelijke heffingen (€ 671) 

Het betreft: onroerendzaakbelasting voor de eigenaar “niet woning” en de gebruiker voor 
“niet woning”, alsmede de rioolheffingen voor de eigenaar.  
 

7. Bankkosten (€ 229)  

Deze bankkosten hebben betrekking op de bankrekening voor, kosten van 
betalingsverkeer, de kosten voor de uitgifte van de bankpas, een tarief voor 
internetbankieren, verzendkosten voor rekeningafschriften, enzovoorts. De maandelijkse 
kosten bedragen € 19,10. 
 

8. Schoonmaak & Klein onderhoud (€ 788) 

Onder deze post is opgenomen alle aankopen voor klein onderhoud en schoonmaak  
(€ 219) en voor klein onderhoud en reparatie (€ 369).  
 

9. Reparatie en Onderhoud (€ 792) 

Het betreft Ketel reparatie en onderhoud door Loodgieter Brommer (€ 792,=).  
 

10. Verzekeringen (€107) 

De opstal en inboedel (inventaris) zijn verzekerd bij vastgoed van gemeente Amstelveen. 
De verzekerde waarde van de opstal is € 58.020,= en de inventaris is verzekerd voor  
€ 18.168. De premie is volgens de nota van opstal € 11,34 en nota inboedel € 95,93, =.  
 
11 Afschrijvingskosten gebouwen 
De afschrijvingskosten betreft de afschrijving op het pand aan de Vierbleeklaan. Vanaf het 
boekjaar 2021, wordt 2% per jaar van 50% van de WOZ-waarde (€99.000) afgeschreven. 
 

5.  Begroting 2021/2022 & Realisatie 2021/2020 

 
 Baten Begroting 

2022 

Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2020 

1 Vaste huren 5.750 4.060 4.000 2.495 

2 Incidentele huren 2.000 485 3.000 1.410 

3 Overige baten  250 1.119 500 2 

 Totale baten 8.000 5.664 7.500 3.907 

 Lasten     
4 Energie (Gas en Electra) 2.000 1.964 2.400 2.305 

5 Waterverbruik & belastingen 200 144 200 191 

6 Gemeentelijke heffingen 750 671 700 658 

7 Bankkosten 250 229 230 223 

8 Schoonmaak & Onderhoud 600 678 1.200 1.148 

9 Reparatie & Onderhoud 500 300 600 533 

10 Verzekering opstal en inboedel 120 107 100 9 

11 Afschrijvingskosten gebouwen  1.000 990 590 0 

12 Algemene en Bestuurskosten  580 133 300 0 

13 Voorziening Groot onderhoud 2.000 792 1.500 0 

 Totale lasten 8.000 6.008 7.820 5.067 
 Resultaat (negatief) 0 (344) (320) (1.160) 
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6.  Goedkeuring begroting 2022 en decharge over het boekjaar 2021 

 
Het jaarverslag is opgesteld door de penningmeester en wordt per mail afgestemd met alle 
bestuursleden. Het bestuur heeft de begroting over 2022 goedgekeurd en verleend 
decharge aan de penningmeester over het gevoerde financieel beheer en de 
verantwoording (via de balans; staat van baten en lasten, alsmede het 
liquiditeitsoverzicht) over het boekjaar 2021. Het jaarverslag 2021 is op de 
bestuursvergadering van 04 maart 2022 goedgekeurd. 
 
 
Amstelveen, 04 Maart 2022 
 
Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen lid 
 
 
 
Rob van den Helder 

 
 
 
Gerard Miltenburg 

 
 
 
Amarnath Jagesar 

 
 
 
Ritza Brown 

 
 
 
 
 
 
 
 


