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Aan het bestuur van
Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Móxima
Dolderseweg 170

37348P Den Dolder

Kenmerk

17100600

Datum

28 jantai2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 98.125 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van negatief €.7.496,
samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Móxima te Den Dolder is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.Deze jaanekening bestaat uit de balans per 31

december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9
BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen: C.1 "Kleine Organisaties-
zonder-winststreven". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking
en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting hippisch
therapeutisch centrum Prinses Móxima. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid
van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgwldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Behandeld door

MS

Op onze diensten zijn van toepassing de algemene
voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Utrecht. Deze worden op uw verzoek toegezonden.
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Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Móxima

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Zeist,28 jantari2020

VDGC accoyntants en belastingadviseurs
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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Waarom wiier ziin

Onze missie is het aanbieden van hippische activiteiten aan mensen met en zonder beperking om
vooruitgang te bevorderen in hun welzijn en maatschappelijke mogelijkheden.

Dit doen wij samen met betrokken vrijwilligers, onder begeleiding van proÍessionals, op een
paardwaardige wijze.

De Prinses Móxima Manege zet in op maximale mogelijkheden met paarden, ondanks beperkingen. Op
die manier dragen wij bij aan meer kwaliteit van leven.

Onze activiteiten zijn drieledig:

. Lessen
. Recreatievegroepslessen
. Therapeutisch individuele lessen voor verbetering van leven:

eerlijk!

. HuiÍbedrijden

' Voor meervoudig gehandicapte mensen 6 dagen per week met vrijwillige koetsiers. Warmte en beweging van de paarden stimuleren de bloedsomloop

. Dagbesteding

' Zinvolle invulling van de dag voor mensen (voornamelijk jongeren) met een beperking

-5-
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Voorwoord

"Zowel Reinaerde als de PMM dragen de Manege een warm hart toe en zij zullen gedurende de looptijd
van deze Overeenkomst al het redelijke doen om de bedrijfsvoering en de continuiteit van de Manege te
bevorderen. Dit "Samen staan wij sterkef' is uitgangspunt voor de samenwerking tussen de beide -
juridisch geheel los van elkaar staande - stichtingen."

Met deze woorden begon in 2017 de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Reinaerde en de
Prinses Móxima Manege (PMM). De woorden zijn nog steeds actueel en de lijn die in 2017 is ingezet is
ook in 2018 gevolgd

Eind 2017 is een proÍessionele manager aangesteld hetgeen heeÍt geleid tot een verdere
professionalisering van de manege hetgeen zijn weerslag heeft gehad op de resultaten.

Op 22 juni 2018 heeft de PMM 5 sterren gekregen van de FNRS. Het sterrensysteem laat zien wat een
manege op gebied van veiligheid, aansprakelijkheid, kwaliteit en paardenwelzijn in huis heeft. De PMM is
de enige 5 sterren manege in onze regio hier onderscheid je je wel van de ander manege's.

Paarden

De hippische faciliteiten zijn in 2018 verder verbeterd:

Nieuwe stroloods, zodat het stro niet meer bij de paarden hoeft te staan. Hierdoor is er minder
last van het stoÍ wat uit het stro komt.
Nieuwe vrachtwagen voor het vervoer naar de veterinair
Nieuwe ledverlichting in stal, binnenbak en kantine.
Nieuwe tractor voor het mesten, slepen van de bakken
Nieuwe keuken
Nieuwe mestcontainers
Plaatsing camera in de stallen voor toezicht op de paarden en op de zadelkamer

Het huidige paardenbestand ziet er als volgt uit:

a

a

a

a

a

a

s€olànd
komst

vertrek

mei 2015 2018 Evita
juli 2022 2019 Xitdàre
september 2014 2019 lde
maart 2015 2020 Yvonre
aprit 2015 2020 Yjetta
juti 2017 2020 Boston

rei 2015 2020 Fetix
aprit 2015 2020 Dorus

rcvember 2015 2020 Íhiaa
rcvember 201 5 2020 Arenda
mei 2016 2021 Gràib
oktober 2016 2021 Kàre(
december 2016 2018 Nebon

december 2016 2021 Petty
december 2016 2021 Bofre
mvember 2017 2022 Mmnlight shadow
mvember 2017 2021 Habib
januad 2018 2018 Gerrit
apfrl 2018 2022 Rosco

april 2018 2021 Wurya

oktober 2018 2023 Kassie

geboorte datum inaet

25lM/2009 (ssen
01/01/2008 huiíbed en lessen

25/05/2010 lherapie en iessen

08/06/2002 therapie en (essen

07l05/2002 therapie en tessen

01 /01 /2011 hdíbed en tessen

01/01/2011 Lssen

19l0ól2011 therapie en tssen
22lM/2m8 thÉràpie en tessen

01/05/2010 hujfbed, therapie en Lssen
2l106lzm tuiÍbed, tiErapie en issen
0l/06/2ml huifbed, therapie en tssen
l0/g/2m tessen

30/04/2m7 lessen

24106/2m5 therapie en (essen

17105/2G {6sen, in opbow
01/M/2010 tssen, in opbow
11105/2009 tssen, in opbow
01/01/2007 tessen, in opbow

08"Jun.0l lssen, in opbow
6 5 2006 lessen, in opbouw

geslacht íokmaat aankoop gesponsord geàdopteerd door

Liore Club Eitthoven 2m
Linteloo

DHL Freight

Eurosupport
Robert & Denise Zeitstra Foudation

geldere paard mede
tinker ruin
linker merÍe
íjord merde
fjord merrie
tinker ruin
nb ruin
Wetsch ruin
quarter x welsh merrie
íjord x wetsh merrie
Ftord/ haí ruin
mere6 ruin
KWPN ruin
KWPN merhe
tinker ruin
NeMorest ruin
Freiberger ruin
onbekend ruin
New Fore* ruin
KWPN merrie
Belgische rijpony merrle

1.75 Aanremer Arjen sreep
1.45 Robert & Denise Zeilstra Foundation
l.Y Rotary Club Sest/ Baàrn

1-41 Kf Hein íoMs
1.50 DVB fouÍrdation
1.50 Rorary Club SGsil Baarn

1.43

1.35 Aanremer Arjen smep
1.43 Lioro Ctub De Bilt.Biltbven
1.43 Lio6 Ctub De Bitt.Bilthoven
1.45 Rotary Ctub Grmt Bitthoven
1.45 Stjchting Nijdier
1,75 NsGK

1.65 NSGk

1.51 stjchting Nijdier
1.43 Reek Verstegh
1.5ó Pasman Stichting
1.46 tcgezegd
.148 Johàn cruijí fourÉation

1.68 Johàn cruijf foundation

1.47 Magriet en lohan Cruijffoundatron
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Mensen

Vrijwilligers
Er zijn voor medewerkers en vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd.

Op zondag 13 mei hebben we een leuke inÍormatieve clinic georganiseerd voor onze vrijwilligers. Dit was
een clinic basisanatomie. Hier werd dieper ingegaan op de anatomie van het paard. De clinic bestond uit
een theorie- en een praktijkgedeelte.

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers kan de manege niet draaien zoals het gaat. Er wordt erg hard
gewerkt door een trouwe groep betrokken vrijwilligers. De bijzonder geslaagde open dag van 14 oktober,
was niet mogelijk geweest zonder alle enthousiaste vrijwilligers. Op deze dag werden een aantal trouwe
vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Aan het einde van het jaar hebben al onze vrijwilligers een heerlijke banketletter gehad.

Onze circa 80 vrijwilligers die met veel passie bijzonder goed werk verrichten, zijn een belangrijk
fundament van de manege. Deze inzet is cruciaalvoor het succes van de Prinses Maxima Manege.

Medewerkers
ln september zijn we met de instructeurs gezamenlijk naar de KNHS-instructeurs dag geweest op Horse-
event.

Bestuur
Het bestuur is in 2018 ongewijzigd gebleven Het is echter nog steeds niet gelukt om de vacature voor
Marketing & Communicatie ingevuld te krijgen.

Fondsenwerving

De manege wordt gesteund door een grote groep van sponsors en donateurs. De bedrijven, fondsen,
organisaties, serviceclubs en individuen maken het middels hun bijdragen mogelijk om de manege te
laten functioneren.

Voorbeelden van projecten die mogelijk zijn gemaakt, zijn:

. Sponsoring van paarden

. Verbouwing en inrichting van de kantine

. Aanleg van ledverlichting

Niet alleen met financiële middelen kreeg de manege steun, ook leverden diverse serviceclubs en
bedrijven vrijwillige helpende handen tijdens teambuilding oÍ "klusdagen". Er werd gesnoeid, omheiningen
gerepareerd, geverfd, geruimd en geboend... maar er werd vooral ook met veel plezier gewerkt aan dit
prachtige doel en... erg veel gelachen!

-1-
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Financién

De Íinanciële prestatie van de manege is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Met
name door het aantrekken van een nieuwe manager (eind 2017) is er in 2018 meer nadruk gekomen op
de commerciële activiteiten. Hierdoor is de omzet aanzienlijk gestegen. VanzelÍsprekend zijn ook de
kosten gestegen. Het uiteindelijke resultaat van de manege is min oÍ meer rondom het break-evenpoint
gekomen.

Verwachtinqen 2019

Voor 2019 wordt verwacht dat de ingezette strategie verder vruchten gaat afwerpen. De omzet zal verder
stijgen waardoor de organisatie een steviger Íundament krijgt. Desalniettemin blijft Íondsenwerving
cruciaalvoor de continuileit van de manege.

Den Dolder, 28 januari 2O2O
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Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Móxima te Den Dolder

BALANS PER 3l DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Paarden
Inventaris
Rollend materieel

Vlottende activa

Vorderingen e)

Handelsdebiteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

Liquide middelen

31 december20lS 31 december20IT

10.600
t2.t48
4.021

5.945
25.t6t
5.136

(3)

2.485

6.054
350

26.769

8.889

62.467

5.451

6.145
t2.218

36.242

23.8r4

83.r4r

t43.19798.t25

€€€€
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31 december20IS 31 december20IT

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves
Overige reserves

Kortlopende schulden (5)

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

(4)

70.000
-7.808

85.000
-3t2

32

1 1.851

1.934
22.tr6

62.192

35.933

35.545

4.038
18.926

84.688

58.509

143.t9798.125

-9-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018 20t7

Baten

Lasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrij vingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verzorging paarden
Autokosten
Algemene kosten
Onderhoud en aanschaf tuigage
Exploitatie kantine

Exploitatiesaldo

Donaties en subsidies
Diverse baten
Diverse lasten

Overige baten en lasten

Resultaat

(6)

(7)

(8)

(e)

(1 0)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

81.056
16.087

2.349
25.O87

t8.462
62.852
3.456

28.660
1.220
6.02r

r57.007

245.250

72.571
14.959
4.008

18.020
10.959

53.t62
3.552

23.t23
t54

2.r92

r23.701

202.700

(16)

(17)

(1 8)

25.704
63.283
-8.240

-88.243

80.747

57.080
45.832

-30.211

-78.999

72.701

-7.496 -6.298

10-
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Móxima heeft ten doel het bevorderen van paardrijden voor
gehandicapten. Zlj richt zich daarbij op zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapten waarbij tevens
wordt getracht, zoveel als mogelijk is, een integratie met niet-gehandicapte ruiters en vrijwilligers tot stand te
brengen.

Vestigingsadres

Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Móxima (geregistreerd onder KvK-nummer 30161138) is
feitelijk gevestigd op Dolderseweg 170 te Den Dolder.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTBLLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is voor zover mogelijk en relevant opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW, aangewld met specifieke grondslagen voor Organisaties-zonder-winststreven (Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen: C.1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven").

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekj aar zljn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

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

- 11 -
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Bestemmingsfonds en bestemmingsreserves

De bestemmingsfondsen kennen een door derden beperkte bestedingsmogelijkheid. De bestemmingsfondsen
worden gewaardeerd op basis van de ontvangen bijdragen verminderd met de kosten waarvoor de fondsen zijn
verkregen.

Bestemmingsreserves worden ingesteld door het bestuur van de stichting. De specifieke bestemmin g van deze
reserves is vastgesteld in een bestuursbesluit. De bestemmingsreserve wordt gewaardeerd op basis van dotatie
uit de resultaatbestemming verminderd met de kosten waarvoor de bestemmingsreserve is aangewend.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van hetjaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en de
lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Personeelskosten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verl iesrekening.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

-12-
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TOELICHTING OPDE BALANS PER 3l DECEMBER2O18

1. MateriëIe vaste actiYa

Boekwaarde per 1 januari 2018
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrij vingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2018

De negatieve investering bij inventaris betreft een ontvangen
geactiveerde keuken.

Afs c hrij v i n g s p e rc e nt a g e s

Paarden
Inventaris
Rollend materieel

2. Vorderingen

10.600 t2.r48 4.02t 26.769

Paarden Inventaris
Rollend
materieel Totaal

€

5.945
6.250

-1.595

€

25.t6t
-8.624
-4.389

€

5.136
1.250

-2.365

€

36.242
-t.t24
-8.349

27.375
-16.775

44.110 30.354 101.839
-3t.962 -26.333 -75.070

10.600

bijdrage van

12.t48 4.021 26.769:::
Rotary voor de ultimo 2017

%o

10

20
20

Handelsdebiteuren

Debiteuren

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Overlopende activa

Ziekengeld
Verkoopopbrengst
Giften, donaties

3l-12-20t8 3t-t2-20t7

2.485 5.451

6.O54 6.t45

350 t.692
8.026
2.500

13-
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3r-t2-2018 3r-t2-2017

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant
Rabobank, rekening-courant
Rabobank, spaarrekening
Roparco, spaarrekening
Kas
Gelden onderweg

4. Eigen vermogen

Bestemmingsfonds bodembak

Stand per 1 januari
Onttrekking

Stand per 31 december

Het bestemmingsfonds bodembak is gevormd voor de renovatie
worden in dit bestemmingsfonds tot uitdrukking gebracht.

62.467 83.141

2018 20t7

€

- 2r.7 50
- -2t.150

::
van de bodembak. Nog niet bestede middelen

35.8g;
2.240

21.024
1.306
2.000

60
31.94r
15.000
36.022

118

31-t2-20t8 3t-12-20r7

Bestemmingsreserves

B estemmin gsreserve Calamiteitenfonds
Bestemmingsreserve lessen

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekj aar

Stand per 31 december

€

70.000

€

70.000
15.000

70.000

De vorming van de Bestemmingsreserve Calamiteitenfonds heeft het bestuur in2014 geformaliseerd.

2018

85.000

20t7

-3t2
-7.496

5.986
-6.298

-

-7.808 -312

-14
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5. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

ABNAMRO Bank N.V.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

Overlopende passiva

Vakantiegeld
Accountantskosten
Ontvangen sponsoringbij drage
Transitievergoeding
Huisvestingskosten
Personeelskosten
Behandelkosten paard
Nog te betalen kosten

3t-12-20t8 3t-12-2017

2.4

::

1.934 4.038

5.tt4
1.502

5.000
6.500
4.000

4.733
1.385

6.500
5.530

77;

22.tt6 18.926

15-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

6. Baten

Baten begeleiding en lesgelden invaliden en validen

Personeelskosten

7. Lonen en salarissen

Bruto lonen
Ontvangen ziekengelduitkeringen

8. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemers in dienst op basis

Afschrijvingen

9. Afschrijvingen materiële vaste activa

Paarden
Inventaris
Rollend materieel
Boekresultaat

2018 20t7

157.007 t23.70r

91.607
-10.551

88.490
-r5.9t9

81.056

16.087

12.57t

t4.959

van een volledig dienstverband.

1.595

4.389
2.365

-6.000

2.349

7.038
r.t25
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8.366

8.14;

25.087

t.720
673

2.240
-625

1 O. Ov e ri ge p ers one elsko sten

Reiskostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen
Kantinekosten
Opleidingskosten
Vergoedingen vrij willigers
Managementfee
Overige personeelskosten

4.008

6.385
900

989
9.122

220
404

18.020
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Iac.ountants

VDGC
Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Míxima te Den Dolder

2018 2017

1 1 . Hui sv e stin g sko sten

Huur onroerende zaak
Onderhoud onroerende zaak
Schoonmaakkosten
Bewakingskosten
Overige huisvestingskosten

l2.Verzorging paarden

Voer/hooi/strooiseUme stafvoer
Veearts, medicijnen et cetera
Hoefsmid
Overige

lS.Autokosten

Overige autokosten

l4.Algemene kosten

Accountantskosten
Administratiekosten
Advieskosten
Verzekeringen
Drukwerk en kantoorbenodigdheden
Hippotherapie
Overige algemene kosten

lS.Onderhoud en aanschaf tuigage

Kleine aanschaffingen, reparaties en onderhoud

Overige baten en lasten

16. Donaties en subsidies

Diverse donaties en subsidies
Paardenwelzijn algemeen
Adoptie paarden

Overige

500
4.428

826
t2.708

400
8.911

314

t.334

18.462

40.663

7.208
s.561
9.420

10.959

33.805
8.64t
5.t07
5.609

62.852 53.t62

3.456 3.552

r.320
r.979

867
7.112
3.081
5.583
8.718

1.000

2.673

6.317
t.537
8.886
2.710

28.660

t.220

18.511
3.750
2.900

543

23.t23
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44.348
5.000
7.250
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25.704 57.080
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2017

lT.Diverse baten

Giften bestemmingsfonds activa

lE.Diverse lasten

Bestedingen bestemmingsfonds
Bankkosten

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststellin g j aarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

€

63.283

-7.409
-831

€

45.832

-29.0r4
-t.r97

-8.240 -30.2tt

Den Dolder, 28 januari2020

Voorzitter
Namens

J.H. van Zw etselaar-Six, secretaris

,M
A.M. Griffioen, penningmeester

R.R. Dekker, fondsenwerving

2018

C.A. Valkema, beheer en paarden

18 -

-

J.T. Posthumus


