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2021 was een bewogen jaar. Corona heeft veel impact gehad, zeker op kwetsbare mensen.
Met veel inzet en aanpassingsvermogen hebben sociale organisaties, deze kwetsbare
mensen van maaltijden, danwel voedselhulp voorzien. Shareaty is blij hierbij met leveringen
van voedsel te hebben bijgedragen.

Dit jaar is onze bijdrage aan een sociale en circulaire voedselketen enorm toegenomen. De
hoeveelheid gered voedsel is bijna verdrievoudigd  ten opzicht van 2020. Van de gedoneerde  
190.000 kg voedsel zijn dit jaar door 28 sociale restaurants 300.000 maaltijden bereid. Dit
staat gelijk aan CO2-reductie van 460.000 kg. Een resultaat waar we met ons kleine team, de
vrijwilligers en de deelnemers aan de arbeidsmatige dagbesteding van onze partner 50|50
Food, erg trots op zijn. 

De enorme groei heeft druk gelegd op het optimaliseren van het logistieke proces. Hoe
sluiten we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan? Ons streven om een breed
aanbod van ingrediënten voor een voedzame maaltijd aan te bieden is gehaald. We leveren
(bijna) alle ingrediënten voor een gezonde, complete maaltijd. Omdat we afhankelijk zijn
van reststromen, hebben we alleen niet altijd alles op voorraad. 

Voedselhub Rotterdam & uitbreiding in de randstad
In Rotterdam werken we de komende jaren toe naar een integrale voedselhub. In 2022
willen we het gebruik van reststromen in sociale organisaties stimuleren en de voordelen
van deze voedselstromen breder agenderen. Samen met onder meer welzijnspartners gaan
we aan de slag met cursussen en andere middelen. Zo bouwt Shareaty verder aan een
ecosysteem waardoor nog meer sociale organisaties voedselreststromen kunnen afnemen. 

Ook in andere steden in de randstad willen we gaan werken aan een circulaire en sociale
voedselketen. Zo leggen we de basis om ons doel voor 2027 te bereiken: 1 miljoen
maaltijden realiseren en 1,5 miljoen kilo CO2 reduceren.

In de navolgende paragrafen gaan wij verder in op onze missie, de activiteiten die wij in
2021 hebben ondernomen en geven wij een financiele vooruitblik naar 2022. 

's-Gravenhage, 15 juni 2022

D.G.J. de Stoppelaar                        G. Sleven                         R. van der Glas         
Voorzitter                                          Secretaris                        Penningmeester

B. Maten
Founder en directeur

VOORWOORD
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ONZE MISSIE

Armoede en eenzaamheid tegengaan en tegelijkertijd voedselverspilling verminderen, dat is
onze missie. Dat doen we door bedrijven te motiveren hun voedseloverschotten te doneren.
De ingrediënten verdelen we over sociale restaurants en opvang voor thuislozen, die
hiermee maaltijden bereiden voor kwetsbare mensen. 

In ons distributiecentrum werken we met vrijwilligers, parttimers en zijn er werkplekken voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen tegen armoede, eenzaamheid en
armoedebestrijding

RESULTATEN 2021
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ONS DOEL

De hoeveelheid voedsel die we van verspilling redden (in kg).
Het aantal sociale keukens en organisaties waaraan we voedsel leveren.

Shareaty gelooft in een circulaire en sociale voedselketen. Daarom brengen we het aanbod
van voedseloverschotten en de vraag naar voedsel samen. Binnengekomen ingrediënten
worden door Shareaty verdeeld over sociale keukens die maaltijden maken voor daklozen,
kwetsbare ouderen of mensen die minder te besteden hebben. 

In hoeverre wij armoede en eenzaamheid bestrijden, meten we aan de hand van de
hoeveelheid maaltijden die sociale organisaties maken met het voedsel dat Shareaty
aanlevert. Door voedsel dat in de keten als reststroom wordt beschouwd alsnog als
ingrediënten te gebruiken voor maaltijden, voorkomen wij voedselverlies. Zo verlagen we de
CO2-uitstoot door voedselverspilling tegen te gaan. 

Samengevat meten we onze prestaties aan de hand van:

Afgeleide resultaten zijn het aantal maaltijden dat van het geredde voedsel kan worden
bereid voor kwetsbare mensen en de CO2 besparingen die gerelateerd wordt hierdoor. 

Secundaire doelstellingen zijn het vergroten van de kennis van voedselveiligheid in sociale
keukens door middel van het organiseren van cursussen.

4



CIRCULAIRE IMPACT

Gered voedsel en CO2-reductie
Het doel voor het tweede kalenderjaar sinds de start was om de behaalde 70 ton uit 2020 te
verhogen met 5 ton. In 2021 hebben we aanzienlijk meer voedsel gered en een mooie
bestemming gegeven; netto 190 ton. 

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspilt. Voedselverspilling in Europa is
verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen van menselijke
activiteit. We dragen bij aan het realiseren van het duurzame ontwikkelingsdoel (SDG) 12.3. 

We verdelen voedsel dat prima voor menselijke consumptie bruikbaar is en voorkomen
hiermee dat dit voedsel in het afval belandt. In 2021 hebben we bijgedragen aan dit doel
met een C02-reductie van 460 ton. De methodiek om de CO2 te reductie te berekenen vanuit
de hoeveelheid gered voedsel is beoordeeld door de DCMR. De CO2-equivalent per kg
voedsel is 2,5 kg. Deze was vorig jaar hoger omdat toen de hoeveelheid gered vlees relatief
een hoog aandeel in ons assortiment had. In 2021 is ons assortiment gegroeid en is nu een
breed volledig assortiment voor maaltijdbereiding.

Ons doel om vanaf 2023 jaarlijks 400 ton CO2 uitstoot te reduceren hebben we al gehaald.

Plafond aan hoeveelheid gered voedsel
De grens aan de hoeveelheid voedsel die we kunnen redden wordt bepaald door het
aanbod, de beschikbare middelen en de afzetmogelijkheden. In 2021 waren met name de
beschikbare middelen en de afzetmogelijkheden de beperkende factoren. De beperkingen
in de afzetmogelijkheden komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
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Mensen: Bij de start in 2019 was gepland dat deelnemers en vrijwilligers onder
begeleiding van 50|50 Food de logistieke werkzaamheden grotendeels zelfstandig
zouden uitvoeren. Dit hebben we anders in moeten vullen. De logistieke capaciteit is
daardoor kleiner dan voorzien. Dit jaar is het team uitgebreid met vrijwilligers in
transport en het laten doorstromen vanuit 50|50 Food van een extra logistieke kracht
naar betaald werk bij Shareaty.

Opslagcapaciteit: Met name de diepvriescapaciteit is een uitdaging geweest in 2021. De
capaciteit is net voldoende voor de reguliere opslag maar kan pieken in aanbod niet
opvangen. In de eerste maanden hebben we gebruik gemaakt van opslag in Den Haag en
Weesp van lokale sociale organisaties in ons netwerk. Vanaf de tweede helft van het jaar
mogen we gebruik maken van de opslag van Americold Maasvlakte. Hiermee is de
diepvriesopslag capaciteit voor piekbelasting voldoende groot. De beschikbaarheid van
middelen is sterk verweven met de locatie van 50|50 Food en de samenwerking met hen.
We hebben in 2021 regelmatig aangeboden voedsel, met name in grote hoeveelheden,
moeten afwijzen omdat we er geen bestemming voor hadden of onze opslag te beperkt
was. 

Transport: Bij de start in 2018 begonnen we met het ophalen van kratten bij
supermarkten. Op dit moment ontvangen en halen we vooral pallets op bij
groothandelaren en producenten.  De transportcapaciteit die we delen met 50|50 Food
was in 2021 net voldoende om groei aan de aanbodzijde te kunnen faciliteren. Door
pallets in plaats van kratten op te gaan halen, is het aantal vervoersbewegingen beperkt
gebleven, waardoor we het milieu minder hebben belast. Afleveren van voedsel bij
sociale buurtrestaurant blijft wel transport intensief. Afnemers beschikken vaak niet over
geconditioneerd vervoer. Zo borgen wij de voedselveiligheid. De uitdaging bij het
verlagen van de milieu-impact van het transport naar afnemers ligt met name op het
vlak van de uitstoot van het transportmiddel bij het vervoer naar de afnemers.

De kritische middelen in 2021 waren met name:

CIRCULAIRE IMPACT
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SOCIALE IMPACT

Groei in het aantal maaltijden
We redden meer voedsel dan voorzien en leveren met 190.000 kg netto gered voedsel
voldoende voor 300.000 maaltijden voor kwetsbare mensen. 

Groei aantal sociale organisaties stagneert
De 190.000 kg netto gered voedsel is verstrekt aan sociale keukens, die koken voor
dag/thuislozen, buurtkeukens in de wijken die maaltijden maken voor kwetsbare inwoners
en aan voedselbanken die direct voedselhulp geven aan particulieren. In 2021 hebben 28
sociale organisaties voedsel van ons ontvangen. Bij de start in 2019 hadden we ons tot doel
gesteld flink te groeien in afnemers in het afgelopen jaar. De aandacht is echter gericht
geweest op het stroomlijnen van de forse groei in het voedsel dat we distribueerden, zonder
dat we zelf onaanvaardbare reststromen overhadden. 

Minder afname wegens corona
Vanwege de coronamaatregelen is een aantal sociale restaurants niet open geweest in 2021.
Bestaande afnemers vielen ook weg doordat bijvoorbeeld organisaties die tijdens de eerste
coronagolf maaltijden verstrekten, er in 2021 niet mee zijn doorgegaan. Wisselingen in het
team van vrijwilligers van organisaties leidden onder meer tot stoppen van koken voor
kwetsbaren of het langdurig stilvallen van activiteiten. 

Kennisvergroting
Naast de kwantitatieve resultaten, draagt Shareaty ook bij aan kennisvergroting op het
gebied van voedselveiligheid bij afnemers. Met samenwerkingspartners ontwikkelen we
activiteiten om kennis bij sociale eetprojecten op het gebied van gezond en voedselveilig
koken te verhogen. Ook werken we aan voorlichting op het gebied van gezond eten onder
thuiswonende ouderen beter, bijvoorbeeld door hen kennis te laten maken met gezonde
alternatieven. 
 
De geplande ondersteuning van buurtkeukens (met name op het gebied van
voedselveiligheid) werd ernstig belemmerd door corona. Er zijn weinig mogelijkheden
geweest om de kennis en kunde van buurtkeukens, die koken voor kwetsbare (oudere)
buurtgenoten om samen een gezonde maaltijden te nuttigen, op het gebied van
voedselveiligheid te verhogen. In 2021 was het vanwege de coronamaatregelen grotendeels
onmogelijk en onverantwoord om samen te komen voor een cursus.  
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ACTIVITEITEN
Agenderen van een circulaire en sociale

voedselketen

Als groothandel en distributiecentrum voor gered voedsel, geloven we in een circulaire en
sociale voedselketen. Onze kernactiviteit is voedsel redden en leveren aan organisaties die
hiermee mensen helpen. Het is dan ook niet verrassend dat onze activiteiten grotendeels
bestaan uit het distribueren, opslaan en sorteren van voedsel. 

Belangrijke secundaire doelstellingen zijn dat we het gebruik van reststromen door sociale
keukens stimuleren. Het gebruik van reststromen heeft grote voordelen bij de inkoop van
voedsel. Elke besparing hier leidt ertoe dat er meer mensen toegang krijgen tot gezond
voedsel. Daarnaast kan meer zorg worden besteed aan kwetsbare mensen, doordat er meer
financiële ruimte ontstaat vanwege besparingen op de inkoop. Gebruik van gered voedsel
voor humane voeding levert ook een belangrijke bijdrage aan de circulaire doelen van ons
en de samenleving,

Arm in Arm tegen armoede
Om het gebruik van reststromen in sociale organisaties te stimuleren willen wij de
mogelijkheden en voordelen van deze voedselstromen agenderen. In 2021 hebben we ons
relatief weinig bewogen in netwerken om een circulaire en sociale voedselketen te
agenderen bij stakeholders en het publiek. Wel hebben we prominent deelgenomen aan het
Arm in Arm congres op 4 oktober. We hebben hier onder meer circulair en gezond bijdrage
aan de lunch.

Berend Maten en Arnold Bergshoeff (50|50 Food) tijdens het Arm in Arm congres 8



ACTIVITEITEN
Stimuleren van een circulaire en sociale

voedselketen

Cursus voedselveiligheid
Vanwege de coronamaatregelen en lockdowns was 2021 (wederom) geen makkelijk jaar om
cursussen over voedselveiligheid te organiseren. In het vierde kwartaal van 2021 hebben we
toch nog twee succesvolle cursussen kunnen organiseren. Eén met onze afnemers en de
andere in samenwerking met SOL in huis van de wijk Mozaïek. Deze laatste cursus is gericht
op kookprojecten in de wijk en we organiseren die samen met de welzijnsorganisaties in de
wijk.

Fund a fridge
In 2022 zullen de belemmeringen van corona naar verwachting veel beperkter zijn. We
willen dan ook met meer welzijnsorganisaties cursussen in de wijk organiseren om de kennis
over voedselveilig bereiden van maaltijden verder te vergroten. Ook gaan we samen met
afnemers en welzijnsorganisaties kijken hoe wij circulair en gezond koken kunnen
stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een actie om samen betere gekoelde opslag bij sociale
keukens te organiseren. 

Maaltijd Maatje
Verder pakken we een pilot project om de sociale voedselketen te stimuleren weer op. De
eerste pilot van ons “Maaltijd Maatje” project hebben we in december nog moeten uitstellen
vanwege corona, maar zal in 2022 weer worden opgepakt. 

Vrijwilliger Sawitrie kookt iedere week in het Huis van de wijk Mozaïek 9



OVERIGE
VERMELDINGEN  

Begroting 2022
Om de doelstellingen voor 2022 en daarna te realiseren, zal er in 2022 extra geïnvesteerd
gaan worden in de logistieke capaciteit. We willen onze maatschappelijke impact in
Rotterdam vergroten door bij meer sociale organisaties een breder pakket van ons voedsel
te leveren en voedselveilig werken met samenwerkingspartners actief te ontwikkelen. Als
gevolg hiervan komen de begrote kosten uit op ca. € 170.000. Deze kosten worden
gefinancierd door bijdragen van afnemers, Gemeente Rotterdam en overige fondsen. 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Op 14 juni 2022 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij onder andere de
naam van Stichting Community & Voedselsurplus is gewijzigd in Stichting Shareaty. Stichting
Shareaty is statutair gevestigd in 's-Gravenhage. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling van het bestuur en de directie
Gedurende 2021 heeft er een wijziging van het bestuur plaatsgevonden. Er is een nieuwe
secretaris en penningmeester toegetreden. Stichting Shareaty heeft een onbezoldigd
bestuur.
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JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2021



Staat van baten en lasten over 2021
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

Algemene toelichting1.

1.1. Activiteiten
De activiteiten van Stichting Shareaty betreffen voornamelijk het tot standbrengen van een
ecosysteem waarin het voedselsurplus in Nederland wordt veranderd van afval in een middel
dat ten dienste staat van de gemeenschap en kwetsbare mensen in armoede en eenzaamheid
ondersteunt, alsmede het verminderen van voedselverspilling door sociale restaurants als
logistiek partner te helpen om betaalbare en gezonde maaltijden te maken voor kwetsbare
mensen.

Op 14 juni 2022 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij onder andere de naam
van Stichting Community & Voedselsurplus is gewijzigd in Stichting Shareaty. 

1.2. Stelselwijzigingen
In 2021 heeft de stichting ervoor gekozen de jaarrekening op te stellen in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winstreven’ die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze wijziging heeft geen effect gehad op het vermogen per 1
januari 2021 of het resultaat over 2020. Als gevolg van de wijziging is de classificatie van de
vergelijkende cijfers aangepast.

1.3. Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van de stichting Shareaty en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang
van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

1.4. Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Shareaty zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningpost.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1. Algemeen

De jaarrekening van Stichting Shareaty behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen C1 'Kleine Organisaties‑ zonder‑ winststreven' die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de
functionele als presentatievaluta van Stichting Shareaty.
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Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigings prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en
lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals
opgenomen in paragraaf 1.2.

2.3. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van
de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve
rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.4. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

2.5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves en fondsen.

2.5.1. Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve omvat het deel waar door het bestuur een specifieke besteding aan is
gegeven. 

2.5.2. Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds omvat het deel waar door derden een specifieke besteding aan is
gegeven.

2.5.3. Algemene reserve
Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven
door derden of het bestuur.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat
van baten en lasten verantwoord.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1. Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra
zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden
gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden
zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
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Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en
lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog
niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp.
bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding
(last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

3.2. Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting Shareaty de condities voor ontvangst
kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering
gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de
staat van baten en lasten.

3.3. Giften
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften
bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld
waardeerbare diensten van bedrijven betreft.

De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten
en lasten verantwoord. 

3.4. Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

3.5. Personeelsbeloningen

3.5.1. Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

3.5.2. Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als
onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

3.6. Bijzondere posten
Bijzondere kosten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die
behoren tot het saldo uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de
vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele
karakter van de post.

4. Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de
vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit
dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
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13. Analyse van verschillen tussen de begroting en de exploitatie

De ‘Baten als tegenprestatie voor levering van zaken of diensten’ zijn enigszins lager
uitgevallen dan in eerste instantie begroot. Dit betreffen de bijdragen van de sociale door
sociale organisatie voor de geleverde producten. De overige baten en lasten voor 2021 zijn
veelal in lijn met de begroting.

14. Verbonden partijen

Gedurende 2021 hebben er geen transacties plaatsgevonden met verbonden partijen

15. Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 1 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2020: 1).

s-Gravenhage, 15 juni 2022

D.G.J. de Stoppelaar                        G. Sleven                         R. van der Glas         
Voorzitter                                          Secretaris                        Penningmeester

B. Maten
Founder en directeur
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