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Stichting de Wilg te Utrecht

Inleiding

Missie 

Dit doen we door het creëren van ontmoetingen op basis van gedeelde interesses. 

Visie 

Met passende ondersteuning kan iedereen meedoen in de maatschappij. 

Om uitval te voorkomen is expertise en ervaring noodzakelijk. 

Je interesses en mogelijkheden staan voorop, niet je kwetsbaarheid of beperking. 

Kernwaarden 

Ontmoeten, delen en genieten

Totaal jezelf

Respect en (gelijk)waardigheid

Denken in mogelijkheden

Kansen benutten 

- Wil Houtzager

- Hester Rippen

Verslag van de Raad van Toezicht

Stichting de Wilg is een lerende organisatie, die enerzijds gebruik maakt van reeds aanwezige kennis 

binnen de organisatie en anderzijds haar kennis opdoet en bijwerkt. Volledig werken op maat dus.

De Wilg ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid, 

in het duurzaam actief meedoen in onze diverse samenleving.  

De activiteiten van De Wilg vormen een goede basis voor persoonlijke ontwikkeling en sociale 

contacten. 

Dit alles doen we met de inzet van vrijwilligers, het voor en door principe en in samenwerking met de 

sociale partners in de stad. 

Om duurzaam mee te kunnen doen is het belangrijk om een breed spectrum aan 

activeringsmogelijkheden te bieden: meedoen aan activiteiten, meewerken, vrijwilligerswerk binnen De 

Wilg, (bijzonder) vrijwilligerswerk buiten De Wilg. Zo kan iedereen mee doen aan wat op dat moment, 

voor die persoon passend is. 

Het werken in de keten, met de sociale partners, versterkt de mogelijkheden voor alle mensen met een 

beperking. Zo wordt de diverse expertise optimaal benut. 

Sinds 1 januari 2021 maakt Stichting De Wilg geen deel meer uit van de Meergroep. Zij is als 

zelfstandige entiteit door gegaan. Hiervoor zijn er de nodige statutenwijzigingen gemaakt en is 

ondergetekende nu ook bestuurder van de organisatie. Tot 1 september was er een interim Raad van 

Toezicht en deze heeft per september een nieuwe Raad van Toezicht benoemd voor De Wilg.

Vanwege de verzelfstandiging van stichting De Wilg per 1 januari 2021 en de ontvlechting van de Meer- 

Groep, is de Raad van Toezicht tot 1 september gevormd door twee toezichthouders ad interim.

In de zomer van 2021 zijn 3 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht geworven en benoemd. Er heeft 

een zorgvuldige overdracht plaatsgevonden tussen de vertrekkende – en startende leden. De huidige 

Raad van Toezicht is continue geïnformeerd en heeft via werkbezoek, vergaderingen en gesprekken 

met de directeur – bestuurder een gedegen en positief beeld ontwikkeld over (de organisatie van) 

stichting de Wilg.   

4



Stichting de Wilg te Utrecht

Wij kijken uit naar een productief en plezierig vervolg in 2022. 

Mevrouw H. (Hetty) van Oldeniel

De heer D. (Dirk) Talsma

De heer H. (Hugo) van de Kamp (voorzitter). 

De Wilg in 2021

Financiën in 2021

2022

Voor 2021 heeft De Wilg een 3-jarige subsidie ontvangen voor Sociale prestatie t/m 2023. Ook de 

subsidie voor ‘De Stem van LVB’ is gecontinueerd evenals Maatschappelijke Diensttijd.

Financieel hebben we ondanks de crisis en derving van inkomsten (deelnemersbijdrage en 

verhuur)toch goed kunnen draaien. Er zijn geen opvallende inkomsten of uitgaven gedaan. Er is een 

klein tekort ontstaan vanwege de derving van deelnemersbijdragen en stagnatie van de verhuur. 

Daarnaast zijn er een aantal correcties gedaan op eerdere jaren, zodat we nu in 2022 met een schone 

lei kunnen beginnen.  We hebben een een egalisatiereserve van voldoende omvang en dit is 

noodzakelijk om eventuele onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Op dit moment willen we 

de middelen gebruiken voor extra uitgaven door het na-ijl effect van corona, de enorme stijging van de 

energieprijzen en voor de extra afschrijvingen in de komende jaren.

In 2021 hebben we de dagbesteding van Abrona zelf overgenomen omdat zij stopten vanwege 

bezuinigingen. We hebben met alle afzonderlijke organisatie nu separate contracten afgesloten. Dit 

betekende een forse aanpassing van de registratie en facturering.

In 2022 zullen we onze activiteiten voortzetten zoals gepland en afgesproken met de Gemeente 

Utrecht n.a.v. de inhoudelijke eindrapportage. In mei staat een grootscheepse campagne gepland om 

LVB een brede bekendheid te geven in de stad Utrecht. De financiële middelen hiervoor zijn in 2021 

aangevraagd en toegekend.

Ondanks het voortrazen van de pandemie, hebben wij het hele jaar door onze dienstverlening kunnen 

continueren, zij het op aangepaste wijze. Dat heeft er toe geleid dat we met alle deelnemers contact 

hebben kunnen onderhouden en dat de meeste ook gewoon fysiek konden deelnemen aan de 

activiteiten.

In de wijken lagen bijna alle activiteiten stil. Alle andere sociale organisaties hadden hun deuren 

gesloten en hun activiteiten nagenoeg gestaakt. Wij zijn echter ook in de wijken doorgegaan met het 

aanbieden van activiteiten en persoonlijke ondersteuning. Omdat de toestroom veel groter was door 

het schaarse aanbod in ondersteuning door de andere partijen hebben we extra middelen mogen 

inzetten voor tijdelijke uitbreiding personeel in de wijken. Deze ondersteuning is eind december 

gestopt.

De uiteindelijke resultaten zoals die waren afgesproken en bijgesteld met de Gemeente Utrecht 

hebben we gehaald.
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Stichting de Wilg te Utrecht

Format begroting aanvraag
De Wilg

2021 tot en met 2023

Sociale prestatie

Baten 2021 2022 2023

Gevraagde subsidie Gemeente Utrecht 1.152.000,00€      1.169.280,00€    1.180.973,00€        

Overige subsidies * 75.000,00€           74.000,00€         76.887,00€             

Sponsorbijdragen/ giften -€                     

Bijdrage deelnemers 25.000,00€           25.000,00€         28.230,00€             

Overige inkomsten ** 85.000,00€           145.000,00€       207.500,00€           

Totaal 1.337.000,00€    1.413.280,00€  1.493.590,00€     

Lasten Totaal aanvraag 2022 2023

Personeelskosten uitvoerend personeel *** 965.620,00€         1.014.026,00€    1.095.200,00€     

Personeelskosten overhead personeel *** 76.380,00€           91.782,00€         88.800,00€             

Overige peersoneelskosten 11.000,00€           11.707,00€         11.277,00€             

Afschrijvingskosten 10.000,00€           10.150,00€         10.252,00€             

Vrijwilligerskosten 5.000,00€             7.000,00€           7.000,00€              

Huisvestingskosten 184.000,00€         176.610,00€       188.628,00€           

Organisatiekosten **** 67.000,00€           68.005,00€         68.685,00€             

Activiteitenkosten 28.000,00€           34.000,00€         34.000,00€             

Totaal 1.347.000,00€    1.413.280,00€  1.493.590,00€     

* Specificatie overige subsidies (rij 11) Totaal aanvraag 2022 2023

Stem van LVB 50.000,00€           50.000,00€         51.258,00€             

Missie 030 25.000,00€           24.000,00€         25.629,00€             

** Specificatie overige inkomsten (rij 14) Totaal aanvraag 2022 2023

Verhuur 50.000,00€           65.000,00€      70.000,00€          

Dienstverlening derden 5.000,00€             5.000,00€           7.500,00€              

Dagbesteding 30.000,00€           75.000,00€         130.000,00€           

*** Onderbouwing personele kosten (rij 18 en 19)Totaal aanvraag 2022 2023

Van toepassing zijnde CAO maatschappelijke dienstverlening

Aantal fte's uitvoerend personeel 13,7 16,6 16,6

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel schaal 7 schaal 7 schaal 7

Aantal fte's overhead personeel 2,3 1,4 1,4

Gemiddelde inschaling overhead personeel schaal 9 schaal 10 schaal 10

Specificatie huisvestingskosten (rij 20) Totaal aanvraag 2022 2023

Huurkosten/ afschrijving gebouw 100.000,00€         101.500,00€       102.515,00€           

Kosten gas/water/licht 28.000,00€           28.420,00€         28.704,00€             

Onderhoud 10.000,00€           10.150,00€         10.252,00€             

Heffingen/ verzekeringen 6.000,00€             6.090,00€           6.151,00€              

Overige huisvestingskosten 30.000,00€           30.450,00€         30.755,00€             

Totaal 174.000,00€       176.610,00€     178.377,00€        

**** Specificatie organisatiekosten (rij 21) Totaal aanvraag 2022 2023

Kantoorkosten 3.000,00€             3.045,00€           3.075,00€              

ICT/ automatisering 20.000,00€           20.300,00€         20.503,00€             

Accountant/ administratie 18.000,00€           18.270,00€         18.453,00€             

Overige organisatiekosten 26.000,00€           26.390,00€         26.654,00€             

Totaal 67.000,00€        68.005,00€      68.685,00€          
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Stichting de Wilg te Utrecht

Tot slot

Utrecht, mei 2022

Nicole de Jonge

Directeur/ Bestuurder

Vanzelfsprekend bedank ik onze deelnemers, samenwerkingspartners en de gemeente Utrecht voor 

het in stichting de Wilg gestelde vertrouwen in 2021. Dat vertrouwen kunnen wij waarmaken, dankzij 

de inzet en betrokkenheid van al onze professionals en vrijwilligers. Ook hen dank ik daarom van 

harte.
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Stichting de Wilg te Utrecht

JAARREKENING 2021
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Stichting de Wilg te Utrecht

Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Verbouwingen 33.353€       39.158€       

Inventaris 5.235€         4.428€         

ICT 19.679€       7.382€         

58.268€         50.968€        

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 29.108€       16.781€       

Overige vorderingen en overlopende activa 125.889€     134.382€     

154.997€       151.163€      

Liquide middelen 338.901€       688.380€      

Totaal activa 552.166€       890.511€      

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen 356.547€       375.213€      

Kortlopende schulden

Crediteuren 29.844€       46.878€       

Belastingen en premies sociale verzekeringen 38.853€       38.390€       

Schulden terzake pensioenen 583€            3.689€         

Overige schulden en overlopende passiva 126.339€     426.341€     

195.619€       515.298€      

Totaal passiva 552.166€       890.511€      

31-12-202031-12-2021
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Stichting de Wilg te Utrecht

Exploitatierekening over 2021

2021 Begroot 2021 2020

BATEN

Gemeentelijke subsidieopbrengsten 1.187.568€       1.196.185€    1.050.935€       

Overige baten 92.584€            125.000€       161.678€          

Totale baten 1.280.151€       1.321.185€    1.212.613€       

LASTEN

Personeelskosten 981.282€          1.037.000€    888.766€          

Afschrijvingen op materiële vaste activa 12.578€            10.000€         11.988€            

Overige lasten 304.957€          274.185€       294.132€          

Totale lasten 1.298.817€       1.321.185€    1.194.886€       

RESULTAAT -18.666€           -€               17.727€            

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2021 2020

Bestemmingsfonds Stichting de Wilg -18.666€           -€               17.727€            
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Stichting de Wilg te Utrecht

Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationale activiteiten

Resultaat -18.666€          17.727€         

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 12.578€           11.988€         

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen -3.834€       -119.321€   

- Kortlopende schulden -319.679€   369.022€    

-323.513€        249.701€       

Totaal kasstroom uit operationale activiteiten -329.602€        279.416€       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -19.877€          -14.341€        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -19.877€          -14.341€        

Mutatie geldmiddelen -349.479€        265.075€       

Stand geldmiddelen per 1 januari 688.380€         423.305€       

Stand geldmiddelen per 31 december 338.901€         688.380€       

Mutatie geldmiddelen -349.479€        265.075€       

2021 2020
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Stichting de Wilg te Utrecht

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Algemene gegevens

Algemene grondslagen

Alle bedragen zijn vermeld of zijn opgenomen in euro's.

Gebruik van schattingen

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en 

verminderd met afschrijvingen berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte 

economische levensduur, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming.

Stichting de Wilg hanteert de volgende afschrijvingspercentages±

- Verbouwingen 10,00%

- Inventaris 20,00%

- ICT 20-33,33%

Stichting de Wilg is statutair gevestigd te Utrecht en geregistreerd onder KvK-nummer 41177406. De 

hoofdvestiging is gelegen aan de Mecklenburglaan 3-5 te Utrecht.  

Stichting de Wilg stelt zich ten doel het ondersteunen van mensen met een beperking bij hun 

activiteiten op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein, ten einde hun participatie in de 

samenleving te bevorderen.

Op Stichting de Wilg is de CAO Welzijn van toepassing, met alle bijbehorende regelingen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving C1 voor "kleine organisaties zonder winststreven", die uitgegeven zijn door de Raad 

voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de grondslagen.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herziening van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De gemeentelijke subsidies worden aan de hand van deze jaarrekening vastgesteld, dus de hier 

opgenomen opbrengsten bevatten een mate van schattingen en veronderstellingen. Aangezien 

voldaan is aan de subsidievereisten van de gemeente, zijn de risico's op dit gebied, naar oordeel van 

het management, beperkt.
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Stichting de Wilg te Utrecht

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij de 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 mogelijke verliezen als

gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas-, bank- en spaartegoeden met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Algemene reserves, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen als onderdeel van het eigen

vermogen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. Meestal is dit de nominale waarde.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met in

achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden

toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze

gerealiseerd zijn.

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan personeel respectievelijk de 

belastingautoriteit.

Pensioenen

De stichting heeft voor haar personeel een toegezegde pensioenregeling.

De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een

tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting 

heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de vrij beschikbare liquide middelen van de stichting. Ontvangsten 

en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstromen uit operationele 

activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van geldmiddelen plaatsvindt zijn niet 

in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Stichting de Wilg te Utrecht

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Materiële vaste activa

Verbouwingen 2021 2020

Stand per 1 januari 39.158€           37.958€            

Bij: investeringen -€                 6.368€              

Af: afschrijvingen -5.805€            -5.168€             

Stand per 31 decemer 33.353€           39.158€            

Inventaris 2021 2020

Stand per 1 januari 4.428€             3.331€              

Bij: investeringen 2.250€             2.408€              

Af: afschrijvingen -1.443€            -1.311€             

Stand per 31 decemer 5.235€             4.428€              

ICT 2021 2020

Stand per 1 januari 7.382€             7.326€              

Bij: investeringen 17.628€           5.565€              

Af: afschrijvingen -5.331€            -5.509€             

Stand per 31 decemer 19.679€           7.382€              

Totaal materiële vaste activa 58.267€           50.968€            

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 31-12-2021 31-12-2020

Vordering op debiteuren 34.462€           20.299€            

Af: voorziening dubieuze debiteuren -5.354€            -3.518€             

29.108€           16.781€            

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op gemeenten 72.688€           37.624€            

Vooruitbetaalde bedragen 30.926€           38.693€            

Nog te ontvangen bedragen 22.275€           58.065€            

125.889€         134.382€          

Alle overige vorderingen en overlopende activa kennen verwachte resterende looptijd van minder

dan 1 jaar.

Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

Bankrekeningen 338.901€         687.510€          

Kassen -€                 870€                 

338.901€         688.380€          

Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

14



Stichting de Wilg te Utrecht

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds Stichting de Wilg 2021 2020

Stand per 1 januari 375.213€         357.486€          

Resultaatbestemming -18.666€          17.727€            

Overige mutaties -€                 -€                  

Stand per 31 december 356.547€         375.213€          

Het bestemmingsfonds Stichting de Wilg wordt jaarljks gemuteerd met het resultaat boekjaar. Het 

bedrag wordt besteed aan de door de gemeente Utrecht gesubsidieerde activiteiten

Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren

Crediteuren 29.844€           46.878€            

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting 38.853€           38.390€            

Schulden terzake pensioenen

Pensioenen 583€                3.689€              

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen salarissen 23.213€           45.261€            

Reservering vakantiedagen 35.500€           9.642€              

Nog te betalen bedragen 59.606€           64.779€            

Vooruitontvangen subsidies 8.020€             306.659€          

126.339€         426.341€          

De nog te betalen bedragen in het kader van het Individueel Keuze Budget (IKB) zijn opgenomen

onder de nog te betalen salarissen.

31-12-2021 31-12-2020

Totaal kortlopende schulden 195.619€         515.298€          

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichting

Stichting de Wilg heeft een huurcontract afgesloten met betrekking tot de huur van het pand aan

de Mecklenburglaan 3-5 te Utrecht. De huurverplichting voor komend jaar bedraagt € 101.172.
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Stichting de Wilg te Utrecht

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

Gemeentelijke subsidieopbrengsten 2021 Begroot 2021 2020

Subsidie Sociale prestatie en dagondersteuning 1.091.185€       1.091.185€   947.500€          

Subsidie Compensatie Corona maatregelen 15.615€            30.000€        45.976€            

Subsidie Maatschappelijke diensttijd 25.000€            25.000€        12.500€            

Subsidie Stem van 36.876€            50.000€        37.624€            

Subsidie Samen naast elkaar 12.925€            -€              -€                  

Stagefonds 1.622€              -€              -€                  

Initiatievenfonds 4.345€              -€              7.335€              

1.187.568€       1.196.185€   1.050.935€       

Overige baten 2021 Begroot 2021 2020

Deelnemersbijdragen 7.124€              25.000€        10.461€            

Opbrengst onderaannemerschap 68.052€            45.000€        77.550€            

Project Samen naast elkaar -€                  -€              34.443€            

Baropbrengsten 5.617€              -€              -€                  

Huuropbrengsten 9.675€              50.000€        34.284€            

Overige opbrengsten 2.116€              5.000€          4.940€              

92.584€            125.000€      161.678€          

LASTEN

Personeelskosten 2021 Begroot 2021 2020

Lonen en salarissen 767.177€          795.508€      699.067€          

Sociale lasten 128.176€          132.910€      117.708€          

Pensioenpremies 72.173€            74.838€        60.670€            

Loopbaanbudget 14.469€            15.004€        -€                  

Uitruil reiskosten 7.465€              7.741€          -€                  

Mutatie reservering vakantiedagen -€                  -€              -2.806€             

Ontvangen uitkeringen -31.448€           -€              -€                  

Overige personeelskosten 23.270€            11.000€        14.127€            

981.282€          1.037.000€   888.766€          

Gemiddeld aantal personeelsleden in FTE: 18                     16                 15                     

Afschrijvingen op materiële vaste activa 2021 Begroot 2021 2020

Afschrijvingen 12.578€            10.000€        11.988€            
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Overige lasten 2021 Begroot 2021 2020

Activiteitkosten 42.435€            33.000€        36.366€            

Huisvestingskosten 203.713€          174.185€      169.693€          

Organisatiekosten 58.809€            67.000€        88.073€            

304.957€          274.185€      294.132€          
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WNT-VERANTWOORDING 2021 STICHTING DE WILG

De WNT is van toepassing op Stichting de Wilg. Het voor Stichting de Wilg 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (het algemene bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

84.796€    

9.178€      

93.974€    

185.801€  

93.974€    

83.853€    

8.658€      

92.511€    

178.667€  

92.511€    

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Bezoldiging

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

1-1-2021 t/m 31-12-2021Aanvang en einde functievervulling in 2021

0,889

Ja

Nicole de Jonge

Directeur-bestuurderFunctiegegevens

Niet van toepassing

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

bedragen x € 1 Nicole de Jonge

Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1-2020 t/m 31-12-2020

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan.
Niet van toepassing

Niet van toepassingToelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,889

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Bezoldiging
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1a. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

H. Rippenbedragen x € 1 D. TalsmaH.van de Kamp

Functiegegevens Voorzitter RvT Secretaris RvT Lid RvT

Bezoldiging

Bezoldiging 1.458€                       833€                          1.512€                       

Aanvang en einde functievervulling 

in 2021

26-5-2021 t/m 

31-12-2021

1-9-2021 t/m 

31-12-2021

1-1-2021 t/m 

1-9-2021

Bezoldiging 1.458€                           833€                              1.512€                       

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
31.350€                         20.900€                         20.900€                         

bedragen x € 1 H.van de Kamp D. Talsma H. Rippen

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

Niet van toepassing

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Gegevens 2020

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Niet van toepassing Niet van toepassing

Bezoldiging -€                           -€                           -€                           

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
30.150€                         20.100€                         20.100€                         

Aanvang en einde functievervulling 

in 2020
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Bezoldiging
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Gegevens 

2020

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
30.150€                         20.100€                         

Bezoldiging

bedragen x € 1 W.A. Houtzager H.F.M. van Oldeniel

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 

in 2020
Niet van toepassing Niet van toepassing

Bezoldiging -€                           -€                           

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
Niet van toepassing Niet van toepassing

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag
Niet van toepassing Niet van toepassing

Bezoldiging 1.815€                           834€                              

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan.

Niet van toepassing Niet van toepassing

20.900€                         

Bezoldiging

bedragen x € 1 W.A. Houtzager H.F.M. van Oldeniel

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT

Gegevens 2021

Bezoldiging 1.815€                       834€                          

Aanvang en einde functievervulling 

in 2021

1-1-2021 t/m 

1-9-2021

1-9-2021 t/m 

31-12-2021

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
31.350€                         
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OVERIGE GEGEVENS
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting de Wilg heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld.

De Raad van Toezicht van Stichting de Wilg heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:

- Bestemmingfonds Stichting de Wilg -18.666€   

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, met een invloed

op de feitelijke situatie per balansdatum.
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