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Voorwoord van de voorzitter 
 

Stichting NOMI bestaat nu bijna vijf jaar en heeft dit jaar een groeispurt doorgemaakt. De bouw 
van de app heeft een geweldige vlucht genomen en de eerste versie 1.0 was begin december 
2022 klaar, in Android en iOS. Met name die laatste versie bleek een uitdaging maar het is 
gelukt. Vanaf december zijn we gestart met een langdurige test van de app op een lagere 
school voor Speciaal Onderwijs, groep 7/8 van De Twijn in Zwolle. Tot nu toe verloopt de test 
voorspoedig en veelbelovend.  

 
De stichting gaat vanaf 2023 dan ook in de versnelling. We hebben eindelijk een product (‘zien is 
geloven’) en er is belangstelling vanuit verschillende organisaties. We starten het jaar dan ook 
met een nieuw beleidsplan en bijpassende strategie 2023 – 2025. De website wordt vernieuwd 
en aangepast, alles wat nodig is om de ANBI status als stichting te kunnen ontvangen. 

 
De grootste zorg op dit moment is de financiële situatie. We komen dit jaar aan de grens en 
moeten snel een goede manier van funding zien op te bouwen. We hebben goede hoop dat 
dit gaat lukken. Schouders eronder, we kunnen nu eindelijk echt aan de slag. 

 
 
 
 

Haarlem, januari 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Goossens 
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1. Verslag van het bestuur 

Bij de start in januari 2022 hebben wij ons een aantal werkdoelen gesteld: 
A De app moet klaar zijn in eind 2022, geplaatst in Google Play en iOS store 
B De app moet vanuit de stichting bedienbaar zijn 

 
 
 

1.2 Activiteiten 

1.2.1     App 
= De redactie website is klaar om de app mee te kunnen bedienen. Kids invoeren; 

berichten sturen; events invoeren; live streamen. 
= De app staat op Google Playstore en App Store 
= We kunnen automatisch inlogcodes versturen zodat men kan inloggen. 
= Profiel aanmaken (met leuke teksten en een foto van jezelf) 
=   Chatten! Eén op één chatten; een eigen vriendengroep maken en lekker mee kletsen 

in de algemene Nomi chat. 
= De homepage is klaar. Bekijk je favorieten; ontvang meldingen; doe mee in de 

algemene chat en doe mee met de livestream. 
= Het smoelenboek is klaar. Iedereen is terug te vinden op deze plek. Bekijk foto’s en 

lees de achtergronden van elkaar. 
=    De evenementen module is klaar. Je kunt evenementen bekijken, je opgeven en zien wie 

er komen. 
 

Het huidige bouwteam (5 developers) draagt Nomi 1.0 in februari over aan het nieuwe team 
developers. Zij gaan verder met het oplossen van bugs uit te testgroep en starten met de 
bouw van de Parental module (de plek voor ouders om elkaar te ontmoeten) en de ‘Prikbord 
Module’.  

 
1.2.2    SPARGi 
Wat tot voor kort ARFi genoemd werd, de routefinder voor in ziekenhuizen, is uitgegroeid tot 
een serieus product dat zelfstandig kan worden uitgezet maar… ook de basis vormt voor de 
Gaming Module van de NOMI app. We hebben een samenwerkingsverband afgesloten met 
de kinderafdeling van het Isala ziekenhuis in Zwolle. SPARGi (spanning reductie door 
gaming) gaat uit allerlei onderdelen bestaan die direct in het ziekenhuis kunnen worden 
toegepast. Voor de ontwikkelingen op dit gebied, volg de website van onze stichting 
www.stichtingnomi.nl 
 
1.2.3     Events 
Alicia en Kim gaan dit jaar weer nieuwe acties regelen op lagere scholen. We hebben 
het geld hard nodig… 

 
1.2.4     Social Media 
Met Kim in de lead zijn onze Social Media platforms up to date. 

http://www.stichtingnomi.nl/
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2. Toekomst 

2023 moet het jaar worden waarin we de app onder hebben kunnen brengen bij één of meerdere 
stichtingen en het jaar waarin we onze positie als stichting professioneel hebben ontwikkeld met een 
goed opgezette financiële strategie. Het product is er, nu kunnen we er echt voor gaan. 

 
 

2.1 Activiteiten 

Strategie voor 2023 
Onze eerste stap is het afleveren van de eerste app aan een stichting voor kinderen met 
kanker. Daarna volgen andere stichtingen. 
= Verdriet in je Hoofd Kinderen van ouders met kanker 
= Stichting VMC Kinderen met constitutioneel eczeem 
 
We hebben verder contact met: 
= COC LHBTIQ+ vluchtelingen 
= SO School De Twijn Speciaal onderwijs 
= Isala en MST Ziekenhuizen 
 
Wij willen de app vanaf 2025 gratis kunnen aanbieden. Omdat we geen eigen 
lotgenotendoelgroep hebben – onze doelgroepen zijn stichtingen en instellingen – is het voor 
ons moeilijk om donaties te verwerven of sponsoracties te organiseren. Wij bestaan daarom nu 
nog als vrijwilligersorganisatie van de vergoedingen voor het onderhoud van de app. 

 
Dat is een onmogelijke situatie om ons doel te bereiken. Daarvoor hebben we structurele hulp 
van fondsen en overheid nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen willen we aanvragen gaan 
doen namens een grote groep stichtingen en instellingen die de app willen hebben. Dat kunnen 
we prima doen met behulp van intentieverklaringen van de organisaties en natuurlijk de 
gezamenlijke inzet van alle netwerken. In je eentje ben je niets, met velen kun je wat bereiken. 

 
Wij denken op deze manier een duidelijk argument te hebben om fondsen en subsidies voor het 
project te kunnen krijgen. 
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3. Gegevens 

KvK 72153555 
Email stichtingnomi@gmail.com 
Triodos NL18TRIO 0379 3130 73 
Adres Regulierstraat 10, 2021 HE Haarlem 
Tel 06-28967214 
Email  stichtingnomi@gmail.com 
Instagram, Twitter nomitv.stichting@gmail.com 
YouTube  nomitv.stichting@gmail.com 

 
 

3.1 Bestuur 

Voorzitter Goossens, Theodorus Renier Gerardus Maria 
Secretaris Vanden Berghe, Alexander Johannes 
Penningmeester Hardeman, Dennis 

 
 

3.2 Werknemers 

Er zijn geen werknemers in dienst. De stichting heeft een redactie, gevormd door vier vaste 
vrijwilligers en zij ontvangen een vrijwilligersbijdrage. We hebben daarnaast drie voormalige 
stagiaires op vrijwilligers-uurvergoeding bij de stichting.  

Naast de redactie heeft Stichting Nomi een ouder-adviesraad. Dit zijn de ouders van onze 
eerste twee initiatiefneemsters, Alicia en Samantha. 

 

3.3 Samenwerkende organisaties 
 
Stichting Nomi werkt samen met 

 
= Saxion University of Applied Sciences. Toegepaste psychologie 
= Saxion University of Applied Sciences. XR Lab 
= Windesheim University of Applied Sciences, HBO-ICT 
= Windesheim University of Applied Sciences, 038Games 
= Basisschool De Twijn, Zwolle, Speciaal onderwijs 
= Isala Ziekenhuis Zwolle, Kindergeneeskunde 

 
 

4. Jaarrekening 2022 
 

De hieronder genoemde jaarrekening 2022 is door het bestuur gezien en geaccordeerd. Op 1 
januari 2022 was er € 28.094,61 in kas. De totale uitgaven bedroegen € 17.148,90. De 
uitgaven voor 2022 waren begroot op € 19.576,00. Daar zijn we iets onder gebleven en dat 
bedrag is aangevuld met donaties t.w.v. € 4.2923,55. Dat gaf ons op 1 januari 2023 een 
startbedrag van € 15.238,26. 

• Zie bijlage Begroting 2022 
• Zie bijlage Jaarrekening 2022 

mailto:stichtingnomi@gmail.com
mailto:stichtingnomi@gmail.com
mailto:nomitv.stichting@gmail.com
mailto:nomitv.stichting@gmail.com
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5. Begroting 2023 

We proberen om met zo min mogelijk uitgaven ons kapitaal zo groot mogelijk te houden, dit 
omdat we helemaal niet zeker zijn wanneer er structureel nieuwe fondsen gevonden zullen 
zijn. Er is toekomst, maar zijn we op tijd? Gezien de uitgaven van afgelopen jaar en de 
begroting van volgend jaar is actie nodig om de toekomst van de stichting veilig te stellen. 
Hoopvol hierbij is dat we eindelijk, na al die jaren van bouwen, een tastbaar product hebben 
dat direct geïmplementeerd kan worden. Werk aan de winkel. 

• Zie bijlage Begroting 2023 
 
 

Aldus gezien en 
gesigneerd,  
Haarlem februari 2023, 

 
 

René Goossens 
Voorzitter 

 
 
 
 

Alex VandenBerghe 
Secretaris 

 
 
 

Dennis Hardeman 
Penningmeester 
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Stichting NOMI

T.a.v. het bestuur

Regulierstraat 10

2022 HE Haarlem

Scherpenzeel, 14 februari 2022

Geacht bestuur,

Hiermede hebben wij het genoegen u het rapport inzake de jaarstukken 2022 aan te bieden.

Samenstellingsverklaring

Wij hebben in uw opdracht de jaarrekening 2022 samengesteld op basis van de door u verstrekte 

gegevens en bescheiden. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die 

gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. 

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te 

verstrekken. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen

met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, 

rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. De aard van onze werkzaamheden is 

zodanig dat wij geen zekerheid omtrent getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en met 

wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Het behaalde resultaat over het lopende boekjaar is 11.725 negatief. (over voorgaand boekjaar 

was het resultaat 12.409 negatief). Het stichtingsvermogen over het lopende boekjaar 

is 17.649 positief. (over voorgaand boekjaar was het stichtingsvermogen 29.374 positief).

In het vertrouwen uw opdracht hiermede uitgevoerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

D. Wolfswinkel

WFA Administratie- en Belastingadvieskantoor B.V.

Bezoekadres Dorpsstraat 210, 3925 KH Scherpenzeel

Telefoon (06) 239 358 76

E-mail info@wfa-scherpenzeel.nl
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Stichting NOMI

Haarlem

Financiële positie

De financiële positie van de stichting per 31 december 2022 in vergelijking met die van

31 december 2021 is als volgt:

Activa

Materiële vaste activa 2.879         16% 1.803         6%

Vlottende activa 20              0% 96              0%

Liquide middelen 15.238       84% 28.095       94%

18.137       100% 29.994       100%

Passiva

Stichtingsvermogen 17.649       97% 29.374       98%

Kortlopende schulden 488            3% 620            2%

18.137       100% 29.994       100%

Liquiditeitspositie

31-12-2022 31-12-2021

Vermogen op lange termijn 17.649       29.374       

Geïnvesteerd in vaste activa -2.879       -1.803       

Beschikbaar 14.770       27.571       

Het stichtingskapitaal is als volgt aangewend:

31-12-2022 31-12-2021

Overige vorderingen 20              96              

Liquide middelen 15.238       28.095       

15.258       28.191       

Kortlopende schulden -488          -620          

Werkkapitaal 14.770       27.571       

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2021

31-12-2021

Pagina 2



Stichting NOMI

Haarlem

Financiële positie

Hieruit resulteert dat het stichtingsvermogen muteert, hetgeen als volgt werd

veroorzaakt, te weten:

Herkomst van middelen

Resultaat lopend boekjaar -11.725     

Afschrijvingen 995            

-10.730     

Besteding van middelen

Investeringen -2.071       

-2.071       

Mutatie werkkapitaal -12.801     

Pagina 3



Stichting NOMI

Haarlem

Fiscale positie jaar 2022

De stichting is vrijgesteld van belastingen.

Resultaat lopend boekjaar -11.725   

Fiscaal vrijgestelde stichtingsresultaat -11.725   

Statutaire winstbestemming

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 20 het volgende bepaald:

Het resultaat staat ter beschikking aan de algemene vergadering van de bestuurders.

Voorstel verwerking resultaat

Vooruitlopend op de goedkeuring van de algemene vergadering van de bestuurders

is de bestemming van het resultaat na belasting over lopend boekjaar als volgt:

Toegevoegd aan de stichtingsreserve -11.725   

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Accountantsverklaring

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet (in artikel 396 lid 1 van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) gestelde grenzen, behoeft aan de jaarrekening geen verklaring

omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

Pagina 4



Stichting NOMI

Haarlem

Balans per 31 december 2022 met vergelijkende cijfers 31 december 2021

Activa

31-12-2022 31-12-2021

. Materiële vaste activa

Inventaris 2.879         1.803         

. Vlottende activa

Overige vorderingen 20              96              

. Liquide middelen 15.238       28.095       

Totaal 18.137       29.994       
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Stichting NOMI

Haarlem

Balans per 31 december 2022 met vergelijkende cijfers 31 december 2021

Passiva

31-12-2022 31-12-2021

. Stichtingsvermogen

Stichtingsreserve 17.649       29.374       

. Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 96              -                 

Overige kortlopende schulden 392            620            

488            620            

Totaal 18.137       29.994       
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Stichting NOMI

Haarlem

Winst- en verliesrekening 2022, begroting 2022 met vergelijkende cijfers 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2022 2022 2021

Opbrengsten

Opbrengsten 4.295        28.095        5.822         

Som van de opbrengsten 4.295        28.095        5.822         

Kosten

Overige personeelskosten 8.502        8.440          9.488         

Afschrijvingen 995           -                  926            

Verkoopkosten 4.103        8.500          5.297         

Kantoorkosten 1.820        2.915          1.710         

Algemene kosten 350           700             620            

Som van de kosten 15.770      20.555        18.041       

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                -                  -2              

Financiële lasten 250           -                  192            

Som van de financiële baten en lasten 250           -                  190            

Stichtingsresultaat -11.725     7.540          -12.409     

Pagina 7



Stichting NOMI

Haarlem

Toelichting op de jaarrekening

Aard van de stichtingsactiviteiten

Stichting NOMI is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72153555. 

Doelstelling

De Stichting NOMI heeft als doel het aanbieden van middelen in de breedste zin des woords

om sociaal isolement (eenzaamheid) van personen te doorbreken, bestrijden en vermijden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door doelgroep gerichte apps te

ontwikkelen en aan te bieden aan lotgenoten, stichtingen, instellingen en buddygroepen.

Met behulp van lotgenotenapps kunnen mensen of groepen hun sociale netwerk 

vergroten of versterken.

Geldeenheid

Voorzover niet anders vermeld zijn de bedragen in dit rapport weergegeven in euro's.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominal waarde.

Materiële vaste activa

Deze activa zijn opgenomen voor de aanschafwaarde, verminderd met eventuele

afschrijvingen. De afschrijvingen van de vaste activa zijn gebaseerd op een vast 

percentage van het investeringsbedrag en/of de boekwaarden, rekening houdend

met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van de in het 

boekjaar gerealiseerde transacties en alle hiermee verbonden kosten en andere aan 

het verslagjaar toe te rekenen kosten. De opbrengsten en kosten worden bepaald op

historische basis. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn behaald. 

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar dat deze voorzienbaar zijn.

Pagina 8



Stichting NOMI

Haarlem

Toelichting op de jaarrekening

Belastingen

De belasting wordt gebaseerd op het resultaat voor belasting in de jaarrekening

met inachtneming van de verschillen in de grondslagen welke worden gehanteerd bij

de winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en de fiscale 

winstberekening anderzijds en voorts wordt rekening gehouden met de fiscale faciliteiten. 

De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief.

Pagina 9



Stichting NOMI

Haarlem

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Materiële vaste activa

Zie specificatie materiële vaste activa op pagina 13

Inventaris 2.879         

Vlottende activa 

Overige vorderingen

Uitgestelde kosten lopend boekjaar 20              

Totaal van de vlottende activa 20              

Liquide middelen 

Aanwezige kas- en banktegoeden ultimo boekjaar conform bankafschriften en kasbladen.

NL 18 TRIO 0379 3130 73 15.238       

Stichtingsvermogen 

Stichtingsreserve

Saldo begin boekjaar 29.374       

Resultaat lopend boekjaar -11.725      

Saldo eind boekjaar 17.649       

Totaal stichtingsvermogen 17.649       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren conform specificatie ultimo boekjaar 96              

Overige kortlopende schulden

Reservering administratiekosten lopend boekjaar 350            

Reservering bankkosten lopend boekjaar 42              

392            

Totaal van de kortlopende schulden 488            

Pagina 10



Stichting NOMI

Haarlem

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2022, begroting 2022 met vergelijkende cijfers 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2022 2022 2021

Opbrengsten

Donaties 4.295       28.095     5.822       

4.295       28.095     5.822       

Overige personeelskosten

Stage- en vrijwilligersvergoedingen 8.502       8.440       8.638       

Studie- en opleidingskosten -               -               850          

8.502       8.440       9.488       

Afschrijvingen

Inventaris 995          -               926          

995          -               926          

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten -               2.000       559          

Representatiekosten 1.563       2.300       725          

Reis- en verblijfskosten 2.540       4.200       4.013       

4.103       8.500       5.297       

Kantoorkosten

Contributie- en abonnementkosten 747          1.000       -               

Kantoorkosten 395          1.479       996          

Telefoon- en internetkosten 34            36            36            

Portikosten 305          -               -               

Computerkosten 339          400          678          

1.820       2.915       1.710       

Algemene kosten

Administratiekosten 350          700          620          

350          700          620          
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Stichting NOMI

Haarlem

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2022, begroting 2022 met vergelijkende cijfers 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2022 2022 2021

Financiële baten

Betalingsverschillen -               -               -2             

-               -               -2             

Financiële lasten

Rente en kosten bank 249          -               192          

Betalingsverschillen 1              -               -               

250          -               192          

Stichtingsresultaat -11.725    7.540       -12.409    
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Omschrijving Jaar van Afschr. Aanschaf Rest Afschrijving Boekwaarde Investeringen Afschrijving Desinvestering Boekresultaat Afschrijving Boekwaarde

aanschaf % waarde waarde 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Inventaris

Laptop 2 stuks 31-12-2018 20% 1.700       -          1.174           526               -                     340              -                       -                     1.514           186              

Tablet 31-12-2019 20% 696          -          406              290               -                     139              -                       -                     545              151              

Screenprotect 31-12-2019 20% 550          -          321              229               -                     110              -                       -                     431              119              

Laptop 31-12-2019 20% 791          -          435              356               -                     158              -                       -                     593              198              

Laptop 31-12-2019 20% 894          -          492              402               -                     179              -                       -                     671              223              

Laptop 15-11-2021 20% -              -          -                  -                   979                33                -                       -                     33                946              

Tablet 15-11-2021 20% -              -          -                  -                   1.092             36                -                       -                     36                1.056           

4.631       -          2.828           1.803            2.071             995              -                       -                     3.823           2.879           

4.631       -          2.828           1.803            2.071             995              -                       -                     3.823           2.879           

Materiële vaste activa 

Stichting NOMI

Pagina 13



BEGROTING 2022 STICHTING NOMI
Post Beschrijving Aantal Uur p.w. Bedrag Weken Bedrag

Bouw app Structuur & design -€                           
Hosting en domein 1 1 -50,00€                12 -600,00€                   
Artwork -€                           
Project owner -€                           
Coaching -€                           
Stages / vrijwilliger -€                           
Diversen 0 1 -250,00€              1 -€                           

Redactie Hoofdredacteur -€                           
Coaching -€                           
Vrijw. 0 uur 1 1 -1.000,00€           1 -1.000,00€                
Vrijwilligers 3 1 -140,00€              12 -5.040,00€                
Vrijwilligers 2 1 -100,00€              12 -2.400,00€                

Kantoor Printer -€                           
cardridge/papier -€                           
Main frame/USB -€                           
Diversen 1 1 -500,00€              1 -500,00€                   

Media Camera / statief -€                           
Geluid 1 1 -400,00€              1 -400,00€                   
Licht -€                           
Diversen -€                           

Telefoon sim only 1 1 -3,00€                  12 -36,00€                      
Adobe CC 1 1 -300,00€              1 -400,00€                   

Reiskosten Vrijwilligers 1 1 -350,00€              12 -4.200,00€                

Diversen Promotie 1 1 -1.500,00€           1 -1.500,00€                
Videoclip -€                           
Landelijke actie -€                           

Merchandise kleding 1 1 -500,00€              1 -500,00€                   
Promo materiaal 1 1 -1.500,00€           1 -1.500,00€                

 
Stichting Vacatie bestuur -€                           

Maaltijden/cadeau 1 1 -800,00€              1 -800,00€                   
Boekhouding 1 1 -700,00€              1 -700,00€                   
Diversen 0 1 -1.500,00€           1 -€                           

SUB -19.576,00€              
Onvoorzien 5% -978,80€                   

Inkomsten In kas 1 1 1 28.094,61€            
Acties -€                        

TOTAAL 7.539,81€              



BEGROTING 2023 STICHTING NOMI
Post Beschrijving Aantal Uur p.w. Bedrag Weken Bedrag

Bouw app Structuur & design -€                           
Hosting en domein 1 1 -50,00€                12 -600,00€                   
Artwork -€                           
Project owner -€                           
Coaching -€                           
Stages / vrijwilliger -€                           
Diversen 0 1 -250,00€              1 -€                           

Redactie Hoofdredacteur -€                           
Coaching -€                           
Vrijw. 0 uur 1 1 -1.000,00€           1 -€                           
Vrijwilligers 4 1 -140,00€              12 -6.720,00€                
Vrijwilligers 0 1 -100,00€              12 -€                           

Kantoor Printer -€                           
cardridge/papier -€                           
Main frame/USB -€                           
Diversen 1 1 -500,00€              1 -500,00€                   

Media Camera / statief -€                           
Geluid 1 1 -400,00€              1 -€                           
Licht -€                           
Diversen -€                           

Telefoon Sim only 1 1 -3,00€                  12 -36,00€                      
Adobe CC 1 1 -300,00€              1 -300,00€                   

Reiskosten Vrijwilligers 1 1 -350,00€              12 -4.500,00€                

Diversen Promotie 1 1 -1.500,00€           1 -€                           
Videoclip -€                           
Landelijke actie -€                           

Merchandise kleding 1 1 -500,00€              1 -€                           
Promo materiaal 1 1 -1.500,00€           1 -300,00€                   

 
Stichting Vacatie bestuur -€                           

Maaltijden/cadeau 1 1 -800,00€              1 -800,00€                   
Boekhouding 1 1 -700,00€              1 -700,00€                   
Diversen 0 1 -1.500,00€           1 -€                           

SUB -14.456,00€              
Onvoorzien 5% -722,80€                   

Inkomsten In kas 1 1 1 15.238,26€            
Verwachte acties 2 6.000,00€              

TOTAAL 6.059,46€              
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