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Aan het bestuur van 

Stichting Studentenekklesia Amsterdam 

Christoffelkruidstraat 70 

1032 LK AMSTERDAM  

 

 

 

Deventer, 20 mei 2022 

 

 

Geacht bestuur, 

 

 

Opdracht 

-------- 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 samengesteld op 

basis van de door u verstrekte gegevens waarop wij geen 

accountantscontrole hebben toegepast. 

 

Resultaat 

--------- 

De winst-en-verliesrekening over 2021 sluit met een nadelig resultaat 

van € 252 (v.j. voordelig € 24.166). 

Voor een detaillering van het behaalde resultaat verwijzen wij naar de 

bijlagen 2 en 3. 

 

Verwerking resultaat 

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

Voorgesteld wordt het nadelig resultaat over 2021 ad € 252 ten laste te 

brengen van het vermogen.  

Dit voorstel is reeds in de balans per 31 december 2021 verwerkt. 

 

Tot het verstrekken van nadere inlichtingen zijn wij graag bereid. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

H.J. Bluemink 
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Stichting Studentenekklesia te Amsterdam 

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

 

                                                 31-12-2021  31-12-2020 

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

VASTE ACTIVA 

Financiële vaste activa 

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

Lening H. Oosterhuis                            €    37.699  €   44.725 

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

 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

----------- 

overige vorderingen en overlopende activa       €         -  €        - 

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

 

Liquide middelen                                €    14.814  €   25.853 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                €    52.513  €   70.578 

                                                ===========  ========== 



 4 

                                                             Bijlage 1, 

                                                             ---------- 

                                           bij rapport d.d. 20 mei 2022 

 

Balans per 31 december 2021  

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

 

                                                31-12-2021   31-12-2020 

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

EIGEN VERMOGEN                                       

vermogen                                       € -  20.715  € -  20.463 

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

 

VOORZIENINGEN 

pensioenvoorziening                            €    72.000  €    90.000 

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

 

KORTLOPENDE SCHULDEN  

loonbelasting                                  €       828  €       641 

overige schulden en overlopende passiva        "       400  "       400 

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

                                               €     1.228  €     1.041 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                               €    52.513  €    70.578 

                                               ===========  =========== 
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                                                             Bijlage 2, 

                                                             ---------- 

                                           bij rapport d.d. 20 mei 2022 

 

Stichting Studentenekklesia te Amsterdam 

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

Winst-en-verliesrekening over 2021 

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

                                                      2021         2020 

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

BATEN 

financiële baten en -lasten                    €     1.038  €     1.233 

overige opbrengsten                            "         -  "         - 

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

                                          (A)  €     1.038  €     1.233 

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

KOSTEN 

afschrijvingen                                 €         -  €         - 

dotatie pensioenvoorziening                    "         -  "     7.200 

algemene kosten                                "     1.290  "     1.264 

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

                                          (B)  €     1.290  €     8.464 

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

 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING (A-B) €  -    252  € -   7.231 

buitengewoon resultaat                         "         -  "    31.397 

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

RESULTAAT                                      €  -    252  €    24.166 

                                               ===========  =========== 
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                                                             Bijlage 3, 

                                                             ---------- 

                                           bij rapport d.d. 20 mei 2022 

 

Stichting Studentenekklesia te Amsterdam 

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

Kostenspecificatie over 2021 

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

 

Dotatie pensioenvoorziening                           2021         2020 

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

 

pensioenvoorziening H. Oosterhuis              €         -  €     7.200

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

 

Algemene kosten 

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

bestuurs- en representatiekosten               €         -  €         - 

accountantskosten                              "     1.028  "     1.028 

bankkosten                                     "       212  "       248 

overige kosten                                 "        50  "  -     12 

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

                                               €     1.290  €     1.264 

                                               ===========  =========== 

                                                             

  


