
 

 
  

RAPPORT 

 

betreffende de jaarrekening 2019 

 

Stichting C-Fordt 
Maarssen 



 

 

INHOUDSOPGAVE 

    Pagina 

RAPPORT 

1 Opdracht 4 
2 Resultaten 5 

BESTUURSVERSLAG 

3 Bestuursverslag 7 

JAARREKENING 2019 

4 Balans per 31 december 2019 11 
5 Staat van baten en lasten over 2019 13 
6 Kasstroomoverzicht over 2019 14 
7 Algemene toelichting 15 
8 Grondslagen voor financiële verslaggeving 16 
9 Toelichting op balans 17 
10 Toelichting op staat van baten en lasten 20 
11 Overige toelichtingen 22 
 
 



   

 

 RAPPORT 

  



 
 

 
 

 

Aan het bestuur van  

Stichting C-Fordt 

Herenweg 3 

3602 AM  Maarssen 

     

 

Kenmerk  2200.2019 DvP 

Datum   24 december 2020  

 

 

 

Geachte bestuursleden,  

 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw onderneming. 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting Stichting C-Fordt, waarin begrepen de balans 

met tellingen van € 59.031 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 1.529, samengesteld. 

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 de benodigde zorgvuldigheid betracht. U en andere gebruikers van deze 

jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.  

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. 

 

Hoogachtend, 

Vakkennis Administratieve Dienstverleners 

 

 

 

A.M. Eskes 



Stichting C-Fordt 
Maarssen
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2 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 1.529, tegenover € 6.894 over 2018. Ter analyse van het 

resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten. 

  2019   2018   

  € % € % 

Netto-omzet 12.665 100,0 16.298 100,0 

Kostprijs van de omzet -140 -1,1 - - 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 12.525 98,9 16.298 100,0 

Personeelskosten         
Andere personeelskosten 45 0,4 194 1,2 

          

Afschrijvingen en waardeverminderingen         
Afschrijvingen materiële vaste activa 895 7,1 360 2,2 

          

Overige bedrijfskosten         
Huisvestingskosten 4.551 35,9 5.330 32,7 

Verkoopkosten 1.000 7,9 103 0,6 

Kantoorkosten 674 5,3 934 5,7 

Algemene kosten 4.260 33,6 2.912 17,9 

          

Som der vaste kosten 11.425 90,2 9.833 60,3 

Exploitatieresultaat 1.100 8,7 6.465 39,7 

Financiële baten en lasten 429 3,4 429 2,6 

Resultaat 1.529 12,1 6.894 42,3 
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3 BESTUURSVERSLAG 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

Doelstelling, beleid en activiteiten 

De doelstellingen van de stichting omvatten onder meer: 'het in goede staat brengen, houden, beheren, exploiteren en 

openbaar toegankelijk maken' van het Fort en 'het stimuleren van deelname aan en ontwikkeling van een breed en 

hoogwaardig aanbod van kunst, cultuur en recreatie'. 

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Resultaat activiteiten 

  

Inleiding  

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van het opnieuw uitvinden hoe de bovengenoemde doelstelling van het Fort tot 

uitvoering gebracht moest worden. Met het vertrek van de CultuurCantine eind 2018 stond de Stichting samen met de 

vrijwilligers voor de taak om hierin zelf de ‘lead’ te nemen.  

  

Verkennen 

Daarmee is 2019 het jaar van in stand houden en verkennen geweest. Het bestuur heeft veel tijd geïnvesteerd in het 

voeren van gesprekken met veel verschillende mensen die iets willen van het Fort of iets kunnen betekenen voor het 

Fort zowel voor 2019 als voor de toekomst. Enkele voorbeelden hiervan: 

 Lokale ondernemer betreffende het starten van een destilleerderij op het Fort 

 Meerder lokale ondernemers voor het gebruik van het Fort als locatie voor workshops, coaching sessies of 
kantoor 

 Abrona die het Fort wil gebruiken als dagbestedingslocatie voor hun cliënten  

 Mas Mik die het Fort hebben overwogen als extra locatie voor hun onderneming 

 Initiatiefnemers onder de verzamelnaam Rivendell die op het Fort terrein een hospice willen realiseren 

 Meerdere horeca-ondernemers die het Fort willen gebruiken als locatie die aangeboden kan worden (O’Cuisine, 
Maarssen aan de Kook) bij specifieke aanvragen maar ook voor meer permanente uitvalsbasis (Pop Up Paella).  

 Gesprekken met het bestuur van de Danne ateliers die op zoek zijn naar een andere locatie voor hun 
activiteiten. 

 Gesprekken met Parmando 24 culture voor het gebruik van het Fort als uitvalsbasis voor hun werkzaamheden 
(kantoor, opname- en montage studio). 

Al deze gesprekken hebben veel kennis en inzicht gegeven in wat de mogelijkheden zijn op/met het Fort. Het heeft 

gezorgd voor helderheid in wat de Stichting met het Fort wil bereiken (en zeker ook: wat ook niet). Deze gesprekken zijn 

daarom leerzaam en nuttig geweest en hebben gezorgd voor verbreding van het netwerk. Ondanks dat veel van deze 

gesprekken niet direct geleid hebben tot verdere samenwerking, betekent dat niet dat de deur gesloten is voor een 

toekomstige samenwerking met bijvoorbeeld Abrona.  

  

Belangrijkste activiteiten 

Andere inspanningen in 2019 van het bestuur en de vrijwilligers zijn gericht geweest op het operationeel draaien van de 

stichting en op het zoveel mogelijk publiek toegankelijk maken en houden van het Fort en het Fort terrein. Door de 

afhankelijkheid van vrijwilligers in deze is dit maar ten dele gelukt echter is er met de beperkte middelen wel degelijk met 

regelmaat activiteit geweest.  

De inzet van de vrijwilligers heeft gezorgd voor structurele publieke opening van het Fort op vrijdagen van 10:00 – 16:00 

en op zondagen van 14:00 tot 17:00 gedurende het hele jaar. Dit is zowel door het bezoekend publiek als de 

buurtbewoners enorm gewaardeerd. 

Gedurende het jaar hebben we het werk van Gerrit Peele (natuursteentijd.nl) zowel binnen- als buiten op het Fort 

kunnen exposeren.  
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In 2019 hebben er meerdere evenementen plaatsgevonden waarbij het Fort heeft gediend als broedplaats voor kunst- en 

cultuur. Denk hierbij aan: 

 Start Fortenseizoen (Proef de Linie) 

 Kunstronde Vecht & Plassen 

 De Utrechtse Fiets 4-daagse 

 Open Monumentendag 

 Nacht van de Nacht 

Bij al deze gelegenheden heeft Jeroen van Pop Up Paella kunnen ervaren hoe is om als ondernemer ondersteunende 

horeca diensten te verlenen middels en hapje en een drankje. Dit is zowel bij Jeroen als het publiek met enthousiasme 

ontvangen en smaakt naar verdere samenwerking.  

Naast deze evenementen zijn andere noemenswaardige evenementen geweest:  

 Buurt BBQ 

 NL-Doet vrijwilligers dag  

 Op meerdere momenten Live muziek verzorgt door de bands van Bert Tersteeg die het Fort wekelijkse 
gebruiken als repetitie ruimte  

 Waterlinielessen van Polderwachter Marcel Blekendaal 

 Stages MAS Niftarlake College HAVO/VWO (klein onderhoud aan rijksmonument onder begeleiding van 
vrijwilligers) 

Met deze kunst en cultuuractiviteiten is in 2019 een beperkt maar divers aanbod van kunst en cultuur gerealiseerd en is 

bereikt dat het fort gedurende het gehele jaar met grote regelmaat openbaar toegankelijk was. De ambities voor 2020 

gaan echter wel een stuk verder dan hetgeen gerealiseerd is in 2019. 

  

Bestuur en vrijwilligers  

Het bestuur is in 2019 onderhevig geweest aan flink wat veranderingen. Eind 2018 zijn de buurtbewoners Robert Koot 

en Jochem Coljee tot het bestuur toegetreden waardoor het bestuur aan het begin van 2019 uit 4 bestond. Dit heeft 

echter niet lang geduurd. Marieke Fieten is gedurende 2019 gestopt als bestuurslid van de stichting. Marieke blijft 

betrokken bij het Fort door haar rol als vrijwilliger én door toetreding tot de Raad van Toezicht. Gedurende 2019 is ook 

Mark ter Bals gestopt als bestuurslid en voorzitter van de Stichting. Mark heeft deze rol meerdere jaren met passie en 

energie ingevuld en zal derhalve gemist worden om zijn kennis en bevlogenheid. Het jaar 2019 eindigde dus met een 

onderbezet bestuur van 2 personen. Voor het restant van het ‘tussenjaar’ 2019 was dit nog niet onoverkomelijk maar het 

is geen gewenste situatie voor de toekomst. De vacature voor nieuwe bestuursleden heeft gedurende heel 2019 

opengestaan bij de vrijwilligerscentrale maar dit heeft nog niet de juiste kandidaat opgeleverd. 

De vrijwilligers blijven van groot belang voor het Fort. De openstelling van het Fort op de vrijdag en zondag was volledig 

te danken aan de inzet van de vrijwilligers. In het bijzonder willen we de inzet van de Polderwachter, Marcel Blekendaal, 

benoemen. Marcel is ook gedurende 2019 het gezicht van het Fort geweest, 1e aanspreekpunt en motor van veel van de 

creatieve ideeën op het Fort. Daarnaast bedanken we naast zijn inzet, de inzet van Karin, Wouter, Carla, Marieke en 

beide bestuursleden voor het in stand houden van de zondagopening.  

  

Bedrijfsvoering  

De belangrijkste inkomstenbron van de stichting betreft opbrengsten uit verhuur. Voor 2019 kwamen die inkomsten uit 

een aantal vaste gebruikers van het Fort aangevuld met (tijdens het hoogseizoen) incidentele verhuur en wat kleinere 

evenementen. 

Door middel van deze inkomsten zijn alle vaste lasten van het Fort gedekt maar heeft er geen reservering 

plaatsgevonden voor groter onderhoud of afschrijvingen  

De vaste gebruikers passen gedeeltelijk in de doelstelling van het Fort. Vivazz (Rosita Belkadi) als huurder van een 

ruimte voor spirituele workshops, een aantal bands die het Fort gebruiken als repetitieruimte en een bedrijf gevestigd in 

Maarssen (Districon) die het Fort gebruikt als vergader- en trainingsruimte. 

De incidentele verhuur en kleinere evenementen hebben zo goed als mogelijk allemaal een kunst- en/of culturele inslag 

gehad in vorm van live-muziek, (waterlinie) workshops of andere creatieve oplossingen. 
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De publieke openstelling van het Fort op vrijdag (10:00-16:00) en zondag (14:00-17:00) is geheel te danken aan de inzet 

van onze vrijwilligers. Tijdens deze openingsuren werden geïnteresseerden voorzien van informatie over het Fort en 

indien gewenst een kop koffie en thee (tegen een vrijwillige vergoeding). Daarnaast werden deze uurtjes nuttig gebruikt 

voor het uitvoeren van noodzakelijke groen- en/of schoonmaak werkzaamheden. 

  

Toekomst 

Het opzeggen van de CultuurCantine was voor het bestuur aanleiding om opnieuw te gaan kijken naar de lange termijn 

doelstelling van de stichting en op welke wijze zij dit wil gaan verwezenlijken. De statutaire doelstellingen van de stichting 

blijven hierin leidend. In samenwerking met het Linie Expert Team (LET) zijn eind 2018 een tweetal sessie geweest om 

te verkennen op welke wijze de stichting zowel op korte termijn als op lange termijn invulling kan geven aan haar 

doelstellingen. Gedurende 2019 heeft dit een vervolg gekregen via een 2-tal brainstormsessies met diverse experts 

onder leiding van BOEi (organisatie die gespecialiseerd is in het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed). 

Hiervoor is een subsidie aangevraagd en toegekend. Deze samenwerking heeft geleid tot een document (quick-scan) 

met beschrijving van een aantal mogelijke scenario’s en bijbehorende financiële onderbouwing. Deze informatie is 

meegenomen in 2020 voor verdere besluitvorming en ontwikkeling. 

Parallel daar is het bestuur wel al gestart met een goede voorbereiding voor 2020. Met Jeroen Verbraeken van cateraar 

Pop Up Paella is er een nieuwe ondernemer gevonden die zich wil inzetten als contactpersoon en gastheer voor het 

Fort. Jeroen heeft in 2019 een aantal malen kunnen proefdraaien tijdens de geplande evenementen en die 

samenwerking is goed bevallen. Deze samenwerking zal voor 2020 concreet gemaakt gaan worden en onder meer een 

flinke verruiming van de publieke openstelling met zich meebrengen. Jeroen zal ook samen met Marcel de culturele 

agenda van 2020 gaan vullen. Daarnaast zijn wij eind 2019 in gesprek geraakt met Annelies en Gerry (de 

keramiekdames) die hun keramiek atelier op het Fort willen vestigen en workshops willen gaan geven. Begin 2020 zal 

deze samenwerking starten, een samenwerking die ook inhoudt dat er verdere publieke openstelling van het Fort 

geregeld gaat worden. Een mooi vooruitzicht. 

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum  

Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum 31-12-2019 die de jaarrekening over boekjaar 2019 

beïnvloeden. 

De begin 2020 uitgebroken Corona pandemie en de tweede golf daarvan later in het jaar hebben ook zijn weerslag 

gehad op Fort Maarsseveen. Vele activiteiten moesten worden afgelast of konden in slechts in aangepaste vorm 

doorgang vinden. Dit zal leiden tot een lagere omzet in 2020. Het Fort beschikt echter over voldoende financiële 

reserves om dit op te vangen. 

  

  

Maarssen,  

Naam bestuurders Handtekening 

R. Koot 

  
 J.J. Coljee 

  
  

 

  



 

 

 JAARREKENING 2019 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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4 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA 

(Voor voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Vaste activa         
Materiële vaste activa   2.975   3.870 

Vlottende activa         
Vorderingen   1.287   310 

Liquide middelen   54.769   53.322 

     

Totaal 

  

59.031 

  

57.502 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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PASSIVA 

(Voor voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Algemene reserve 50.681   49.152   

 

  50.681   49.152 

Voorzieningen         
Subsidies 7.500   7.500   

    7.500   7.500 

Kortlopende schulden   850   850 

Totaal 

  

59.031 

  

57.502 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

  Begroting 2019 2018 

  € € € 

Netto-omzet 17.588 12.665 16.298 

Som der exploitatiebaten 17.588 12.665 16.298 

Kostprijs van de omzet - 140 - 

Personeelskosten - 45 194 

Afschrijvingen en waardeverminderingen - 895 360 

Overige bedrijfskosten       
Huisvestingskosten 8.103 4.551 5.330 

Verkoopkosten 1.400 1.000 103 

Kantoorkosten 400 674 934 

Algemene kosten 5.185 4.260 2.912 

        

Som der exploitatielasten 15.088 11.565 9.833 

Exploitatieresultaat 2.500 1.100 6.465 

Financiële baten en lasten       
Rentelasten en soortgelijke kosten - 429 429 

Resultaat 2.500 1.529 6.894 

Resultaatbestemming       

Algemene reserve - 1.529 6.894 

Bestemd resultaat - 1.529 6.894 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

Indirecte methode 2019 

  € 

Exploitatieresultaat 1.100 

Aanpassing voor afschrijvingen 895 

Mutatie van overige vorderingen -977 

Mutatie van handelscrediteuren -818 

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen) 818 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.018 

Betaalde interest 429 

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.447 

Netto-kasstroom 1.447 

Koers- en omrekeningsverschillen - 

Mutatie in liquide middelen 1.447 

 
 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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7 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting C-Fordt 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Stichtse Vecht 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 55497578 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting C-Fordt, statutair gevestigd te Stichtse Vecht bestaan voornamelijk uit het in goede staat 

brengen, houden, beheren, exploiteren en openbaar toegankelijk maken' van het fort en 'het stimuleren van deelname 

aan en ontwikkeling van een breed en hoogwaardig aanbod van kunst, cultuur en recreatie. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Maarssen. 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 

boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, 

tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 

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

wordt niet afgeschreven. 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen 

voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven. 

Overige voorzieningen 

Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten 

onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfskosten 

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

 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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9 TOELICHTING OP BALANS 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.975 3.870 

Totaal 2.975 3.870 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen 

  € 

Boekwaarde 1 januari 2019   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 4.475 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -605 

 

3.870 

Mutaties 2019   
Afschrijvingen -895 

 

-895 

Boekwaarde 31 december 2019   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 4.475 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.500 

 

2.975 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) 20,0 

VORDERINGEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Belastingvorderingen     

Omzetbelasting     

Te vorderen omzetbelasting 1.049 310 

      

Overige vorderingen     

Nog te factureren omzet 228 - 

      

Overlopende activa     

Bankrente 10 - 

      

Totaal 1.287 310 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Banktegoeden     

ING bank betaalrekening 18.784 17.355 

ING bank spaarrekening 35.985 35.967 

Totaal 54.769 53.322 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Algemene reserve 50.681 49.152 

Totaal 50.681 49.152 

Algemene reserve 2019 2018 

  € € 

Stand 1 januari 49.152 42.258 

Resultaat boekjaar 1.529 6.894 

 

50.681 49.152 

Stand 31 december 50.681 49.152 

VOORZIENINGEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Subsidies     

Subsidie Cultuurfonds 7.500 7.500 

      

Totaal 7.500 7.500 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten     

Crediteuren - 818 

      

Overige schulden     

Ontvangen borgsommen 850 - 

      

Overlopende passiva     

Bankkosten - 32 

  - 32 

Totaal 850 850 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2019 2018 

  € € 

Netto-omzet 12.665 16.298 

Som der exploitatiebaten 12.665 16.298 

Kostprijs van de omzet 140 - 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 12.525 16.298 

PERSONEELSKOSTEN 

  2019 2018 

  € € 

Andere personeelskosten     

Kantinekosten 45 194 

      

Totaal 45 194 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 

  2019 2018 

  € € 

Afschrijving op materiële vaste activa 895 360 

Totaal 895 360 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2019 2018 

  € € 

Huisvestingskosten     

Energiekosten 2.094 814 

Onderhoud bedrijfspand 1.440 3.567 

Vaste lasten 1.017 949 

  4.551 5.330 

Verkoopkosten     

Lunches en diners - 103 

Overige verkoopkosten 1.000 - 

  1.000 103 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  
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  2019 2018 

  € € 

Kantoorkosten     

Contributies en abonnementen 190 670 

Automatiseringskosten 205 264 

Telefoonkosten 186 - 

Kosten internetaansluiting 93 - 

  674 934 

Algemene kosten     

Bedrijfsverzekeringen 2.538 1.161 

Administratiekosten 1.400 1.400 

Kleine aanschaffingen 973 56 

Bankkosten 120 157 

Kleine ondernemers regeling btw -1.088 - 

Boetes 50 - 

Overige algemene kosten 267 138 

  4.260 2.912 

Totaal 10.485 9.279 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2019 2018 

  € € 

Rentelasten banken 29 29 

Rentelasten andere partijen 400 400 

Financiële baten en lasten (saldo) 429 429 



Stichting C-Fordt 
Maarssen  

 
 

 22  

11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

ONDERTEKENING 

Maarssen, 14 december 2020 

Naam Handtekening 

  

 R. Koot 

  

  
 J.J. Coljee 

  

  
  

  
 


