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Jaarverslag 2017
Voor 5OPLUS stond 2017 vooral in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen van 15
maart. Daarnaast was er op 17 juni een jaarvergadering met een bestuurswisseling en de
instelling van een vernieuwingscommissie. Op 11 november was in de aanloop naar
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering. Daar was ook veel
ruimte voor het politieke debat. Op 22 november nam 5OPLUS deel aan de tussentijdse
gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden. 5OPLUS haalde daar één zetel.
Op 1januari 2017 bestond het bestuur uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan Nagel, voorzitter
Hylke ten Cate, secretaris
Hans Cornet, penningmeester
Maurice Koopman, vicevoorzitter
Marianne Fennema, lid
Adriana Hernndez, lid
Frits van der Pluijm, lid
Theun Wiersma, lid
Jan Zoetelief, lid

Op het partijkantoor werkten op 1 januari 2017 als betaalde krachten Peter Pont en
Monique Sanders.
De top van de kandidatenlijst Tweede Kamer bereidde zich met een werkweek in Teuge voor
op een rol in de Tweede Kamer.
5OPLUS had bewust het verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het Centraal
Planbureau. Met name het CPB-model voor het berekenen van de kosten voor AOW op
lange termijn was discutabel. Het verkiezingsprogramma werd doorgerekend door de
universiteiten van Tilburg en Rotterdam. Het publicatiemoment van de CPB-cijfers leverde
negatieve berichtgeving voor 5OPLUS.
Door het wegvallen van de campagneleider wegens gezondheidsredenen moest er geïm
proviseerd worden. De campagne werd afgesloten met een helikoptervlucht langs alle twaalf
provincies.
Uiteindelijk behaalde 5OPLUS vier zetels. Dat was een stijging ten opzichte van de uitslag van
2012 (2 zetels) en de feitelijke situatie net voor de verkiezingen (1 zetel). Het was beduidend
minder dan de peilingen van begin februari.
Deze uitslag betekende wel, dat 5OPLUS in de oppositie kwam.
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De nieuwe Tweede Kamerfractie bestond uit Henk Krol, Martin van Rooijen, Léonie Sazias en
Corrie van Brenk. Omdat Martin van Rooijen Tweede Kamerlid werd, ontstond er een
vacature in de Eerste Kamer. Die vacature werd opgevuld door Martine Baay.
Partijvoorzitter Jan Nagel had voor één jaar dispensatie gekregen om de functies Senator en
partijvoorzitter te combineren. Dat betekende, dat er een kandidaatstelling moest worden
geopend voor het partijvoorzitterschap. Omdat HB-lid Jan Zoetelief zich daarvoor kandidaat
wilde stellen, werd meteen een kandidaatstelling geopend voor een HB-lid, die bij diens
verkiezing als voorzitter opvolger van Jan Zoetelief zou worden.
Op 17 juni 2017 vond in Hilversum de algemene vergadering plaats. Het eerste deel werd
besloten verklaard, omdat het HB het vertrouwen in mede HB-lid Adriana Hernândez had
opgezegd. Dat was feitelijk een mededeling, die werd omgezet in de aankondiging om haar
op een volgende algemene vergadering voor ontslag uit het hoofdbestuur voor te dragen.
Per motie stelde de heer Bluemink, dat de kandidatuur van Jan Zoetelief niet ontvankelijk
zou moeten worden verklaard, omdat de functie van partijvoorzitter niet verenigbaar zou
zijn met een wethouderschap van Nijmegen. Die motie werd verworpen.
Kandidaat Hein Meijer trok zich terug, zodat er uiteindelijk drie kandidaten waren voor het
voorzitterschap: Arno Haye, Dick Schouw en Jan Zoetelief. De laatste werd in één stemming
verkozen. Daardoor ontstond een vacature in het hoofdbestuur, die na verkiezing werd
ingevuld door Henk-Jan Verboom.
Op de Algemene Vergadering van juni werd ook een Vernieuwingscommissie ingesteld, die
binnen een jaar een rapport zou moeten opleveren. Een voorstel voor de bemensing van de
commissie zou op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst.
Op de vergadering in juni werd ook de beroepscommissie benoemd en de financiële
commissie aangevuld. Verder werd het jaarverslag vastgesteld, waarmee ook het bestuur
kon worden gedechargeerd.
De bezetting van het partijkantoor werd uitgebreid met Nancy Schade. Op vrijwillige basis
werd André van Wanrooij woordvoerder en kreeg een rol bij de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Op 11 november 2017 vond in Zwolle een volgende Algemene Vergadering gehouden.
Omdat Adriana Hernndez haar bestuursfunctie had neergelegd, kon volstaan worden met
een afscheid.
Het moment van vergaderen was midden in het proces om te komen tot kandidatenlijsten
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hierover werden een aantal moties ingediend.
Op de vergadering kwam ook het rapport over de evaluatie Tweede Kamerverkiezingen aan
de orde.
De begroting 2018 werd na discussie goedgekeurd. De afdrachtenregeling werd vastgesteld
op 2%.
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Verder werd de vernieuwingscommissie onder voorzitterschap van Paul le Coultre benoemd.
In de middag waren er diversie politiekinhoudelijke discussies.
Doordat de secretaris om gezondheidsredenen vanaf 15 november minder beschikbaar was,
werd een ambtelijk secretariaat ingesteld. Die functie werd bekleed door Harry Claassen.
Op
•
•
•
•
•
•
•
•

31 december bestond het bestuur uit:
Jan Zoetelief, voorzitter
Hylke ten Cate, secretaris
Hans Cornet, penningmeester
Maurice Koopman, vicevoorzitter
Marianne Fennema, lid
Frits van der Pluijm, lid
Henk-Jan Verboom, lid
Theun Wiersma, lid

H.J. ten Cate
Secretaris / waarnemend Voorzitter
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Activiteitenverslag 2017

1.
2.
3.
4.

Aantal
Congressen (ALV)
5OPLUS Beurs
TV/Radio ledenwervingsspotjes
Campagne Tweede Kamer

Voornemen
2
1
14
1

Werkelijk
2
0
14
1

Kosten
€ 47.388
€ 4.135
€ 40.577
€ 279.669

Toelichting:
Ad. 1. Congressen (AV)
In 2017 zijn 2 Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd. Op 17 juni en 11 november.
Ad 2.
In september kon 5OPLUS helaas niet aanwezig zijn aanwezig vanwege een
heroverweging door het Hoofdbestuur op financiële gronden.
Ad. 3.
In 2017 waren er 16 TV/Radio uitzendingen i.h.k.v. uitzending politieke partijen.
Ad. 5.
Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamer verkiezingen.
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JAARREKENING 2017
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3.1 Balans per 31 december 2017

ACTIVA

31 december
2017
xl€

31 december
2016
x1€

3.889

6.795

95.636

75.437

145.413

170.200

244.938

252.432

31 december
2017
xl€

31 december
2016
xl€

57.654
100.000
50.000
207.654

109.905
64.771
35.000
209.676

37.284

42.755

244.938

252.432

Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlotten de activa
Vorderingen

Liquide middelen

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestem mingsreserve verkiezingscampagne
Contin uïteitsreserve

Kortlopende schulden
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3.2 Rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2017

2017
xl€

2016
xl€

Opbrengsten

483.430

383.614

Kosten

485.626

348.684

-2.196

34.928

174

829

-2.022

35.757

2017
xl€

2016
xl€

35.229
15.000
-52.251

-22.229
0
57.986

-2.022

35.757

Resultaat voor financiële baten
Financiële baten

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De vereniging is opgericht op 21 april 2005. De brede doelstelling van de vereniging zoals
opgenomen in haar statuten is samen te vatten onder alle noodzakelijke activiteiten binnen
het actief zijn als politieke partij.

Vergelijking met voorgaand jaar
Er zijn geen wijzigingen in de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsgrondslagen, met inachtneming van Ri 640 (Richtlijn voor de jaarverslaggeving
“organisaties zonder winststreven”) en in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als
geheel.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
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Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als saldo van opbrengsten en kosten. Subsidies, ontvangen
gelden uit hoofde van lidmaatschappen en lasten worden verantwoord naar de periode
waar ze betrekking op hebben. Donaties en giften worden pas verantwoord op het moment
dat de bedragen daadwerkelijk zijn ontvangen.
Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Belastingen
De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig. De vereniging is gerangschikt als een
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat zij geen schenkbelasting
verschuldigd is over ontvangen giften.
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa € 3.889
2017
xl€

2016
xl€

20.354
-13.559

20.107
-10.015

Boekwaarde

6.795

10.092

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

500
-3.406

1.546
-4.843

-2.906

-3.297

20.854
-16.965

20.354
-13.559

3.889

6.795

20%

20%

Stand per 1januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Afschrijvingspercentage

Vorderingen €95.636

Subsidie 2016
Subsidie 2017
Waarborgsommen
Overige vorderingen
Overlopende activa w.o. campagnemateriaal

De subsidie 2016 is in 2017 definitief vastgesteld.
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2017
xl€

2016
xl€

0
67.670
8.235
3.265
16.466

52.347
0
8.010
15.080
0

95.636

75.437
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Liquide middelen € 145.413

ING Bank
Rabobank
Rabobank afdelingen

2017
xl€

2016
xl€

60.901
59.094
25.418

26.408
104.837
38.955

145.413

170.200

2017
xl€

2016
xl€

109.905
-52.251

51.919
57.986

57.654

109.905

64.771
35.229

87.000
-22.229

100.000

64.771

Eigen vermogen € 207.654

Algemene reserve
Stand per 1januari
Af: verdeling resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2017
Bestemmingsreserve verkiezingscampagnes
Stand per 1januari
Af: verdeling resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2017

De bestemmingsreserve verkiezingscampagnes is opgenomen door het bestuur van
5OPLUS in het kader van de vanaf volgend jaar te houden verkiezingscampagnes.
Con tinuïteitsreserve
Stand per 1januari
Bij: verdeling resultaat boekjaar

35.000
15.000

35.000
0

Stand per 31 december 2017

50.000

35.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De
noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsrèserve bedraagt € 50.000.
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1501
PLUS
Kortlopende schulden € 37.284
De kortlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd:

Crediteuren
Loonheffing
Pensioenpremie
Overige

2017
xl€

2016
xl€

12.598
2.659
460
21.567

10.621
2.059
411
29.664

37.284

42.755

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Vanaf 1januari 2014 huurt de vereniging kantoorruimte aan de Kneuterdijk 2 te
‘s Gravenhage. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaren en wordt jaarlijks
stilzwijgend verlengd. De jaarhuur bedraagt in 2017 € 20.868.
Voor de kopieermachine is een huur overeenkomst aangegaan. Het huidige contract is
aangegaan per 15 juni 2017. De verplichting die hieruit volgt voor de contracten zijn niet als
zodanig in de jaarrekening opgenomen. De maandelijkse huurverplichting is € 387.11.
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3.5

Toelichting op de rekening van kosten en opbrengsten over het boekjaar 2017

Opbrengsten

Donaties en contributies
Subsidie 2017
Subsidie 2016
Subsidie 2015
Afdrachtregeling

Realisatie 2017
xl€

Begroting 2017
xl€

Realisatie 2016
xl€

135.530
338.350
2.375
0
7.175

110.000
261.989
0
0
6.000

114.123
0
261.734
1.519
6.238

483.430

377.989

383.614

De (voorlopige) subsidie 2017 is toegekend op grond van de Wet financiering politieke
partijen afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij
brieven d.d. 21 december 2016 en 4 augustus 2017 (herziening).
De subsidie 2016 is definitief vastgesteld, brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 2 oktober 2017.

15

SOPLUS DEN HAAG

Kosten
Realisatie 2017
xl€
Personeelskosten
Afschrijvingen
Congreskosten
Beurskosten
Communicatiekosten
Kosten Provinciale afdelingen
Adviesraad
Opleidingen
Bestuurskosten
Bureaukosten
Campagnekosten 2017

Begroting 2017
xl€

Realisatie 2016
xl€

105.637
3.406
19.719
3.079
13.773.
33.725
4.483
0
25.819
91.553
184.432

102.100
0
14.000
0
21.300
22.400
2.400
0
26.000
94.289
224.500

97.469
4.843
16.370
0
48.536
24.332
8.696
7.108
27.253
91.848
22.229

485.626

506.989

348.864

Gemiddeld aantal werknemers:
Gedurende 2017 was gemiddeld 1.8 FTE in loondienst werkzaam (2017: 1.6 FTE).

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging.

Financiële baten
Realisatie 2017
xl€

Begroting 2017
xl€

Realisatie 2016
xl€

174

0

829

Bankrente

16

5OPLUS DEN HAAG

3.6

Overzicht van de donaties

In 2017 is er een gift van € 5.000 ontvangen van A.M.H. Wolters,
Brunssum.

3.7

Overzicht van de schulden

Eind 2017 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dan € 25.000.

3.8

Aantal leden

Voor de bepaling van de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties komen alleen die leden in aanmerking die op 1januari 2017 al lid waren
en hun contributie voor het jaar 2017 hebben betaald. Dit aantal leden bedraagt in totaal
5.735 (in 2016: 5.125).
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Overige gegevens

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Door het bestuur van 5OPLUS zal de jaarrekening worden voorgelegd aan de eerste volgende
ledenvergadering waar zij de jaarrekening zal vaststellen.

4.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
Conform artikel 15 lid 1 worden de jaarstukken door het bestuur ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering voorgelegd.

4.3 Resultaat bestemming
Het bestuur stelt de volgende resultaatbestemming voor:

2017
xl€
Bestemmingsreserve verkiezingscampagne
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

35.229
15.000
-52.251

-2.022

Deze verdeling is al in de jaarrekening van 2017 opgenomen.
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CONTROLE VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan; het bestuur van 5OPLUS te Den Haag

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2017 van 5OPLUS te Den Haag, met daarin als
bij lagen opgenomen de stukken ten behoeve van de subsidievaststelling 2017 van Stichting
Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS en de overzichten 2017 van Stichting Wetenschappelijk Bureau
50 PLUS, gecontroleerd.
Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26, onder c tot en met e, van de
Wet financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde ( financiële) informatie uit:
De jaarrekening over 2017 met daarin een weergave van de ( financiële) informatie, die op
grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de administratie is
opgenomen. De jaarrekening omvat tevens:
o Een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde balans met toelichting daarop;
o Een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwde rekening van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van
belang zijnde voor de vaststelling van de subsidie;
o Een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens
omtrent het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de
aangewezen jongerenorganisatie.
Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag;
• een overzicht van de bijdrage van in totaal €4.500 of meer die de partij in het kalenderjaar
van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste
lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd;
• een overzicht van de schulden van €25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van 5OPLUS is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag en de
overzichten die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ en in
overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor het opmaken van de overzichten, het bestuursverslag, het activiteitenverslag en een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel verslag en de
overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag en de overzichten
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke
partijen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het
financieel verslag en de overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag en de overzichten. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het financieel verslag en de overzichten een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten en voor het getrouwe
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van 5OPLUS gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag en de overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven:
•
•

•

het financieel verslag 2017 (artikel 25, eerste lid, onder a ) en de daarin opgenomen rekening
van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c),
de overzichten van de bijdrage van in totaal €4.500 of meer die de partij enlof de Stichting
Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS in het kalenderjaar van één gever heeft ontvangen, met
daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke
partijen zijn geregistreerd ( artikel 25, eerste lid, onder b), en
de overzichten van de schulden van €25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd ( artikel
25, eerste lid, onder c ) een getrouw beeld.

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2017 gevoegde opgave omtrent het
ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen politieke
jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke partijen, juist is.
Voorts zijn wij van oordeel dat het financieel verslag 2017 een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van 5OPLUS per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de Richtlijn voor dejaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wei gestelde eisen

Wij zijn van oordeel dat de partij, alsmede de Stichting Wetenschappelijk Bureau 50 PLUS, de aan
de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en het financieel verslag en de overzichten
voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke partijen gestelde voorschriften.
Tevens melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
het financieel verslag zoals vereist volgens de statutaire bepalingen van 5OPLUS, alsmede in het
kader van de Wet financiering politieke partijen.
Tenslotte melden wij dat het activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met het financieel verslag.

Westzaan, 15 mei 2018
V_________________
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5. Bijlage Stichting Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS, Hilversum

5.1 Rekening van baten en lasten over 2017
2017
xl€

2016
xl€

Opbrengsten

153.928

134.446

Kosten

109.886

97.838

44.042

36.608

43.636

37.331

406

-723

72

1.202

478

479

Overige bedrijfsiasten

Resultaat voor rentebaten
Rentebaten
Resultaat

5.2 Overzicht van donaties
In 2017 heeft Stichting Wetenschappelijk Bureau 5OPLUS geen donatie ontvangen van
€ 4.500 en hoger.

5.3 Overzicht van schulden
Eind 2017 zijn er geen schulden met een bedrag hoger dan € 25.000.
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150’
PLUS
Verklaring
ingevolge Wet financiering politieke partijen

Stichting Vrienden van 5OPLUS verklaart:
1.

dat zij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 de volgende
bijdrages van in totaal € 4.500 of meer van een gever heeft ontvangen:

Bedragen in €
Naam gever
Metterwoon
Vastgoed BV

2.

Adres
Badhuisweg 108

Postcode
2587 CM

Woonplaats
Den Haag

Bedrag
€ 150.000

Totaalbedrag
€ 150.000

Datum bijdrage
30-01-2017

dat zij in de periode van 1januari 2017 tot en met 31 december 2017 de volgende
schulden van € 25.000 of meer is aangegaan.

Bedragen in €
Naam Crediteur /
geidverstrekker
N.v.t.

Adres

Postcode

Woonplaats

Totaalbedrag

Datum bijdrage

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

