
 

 

Briefhoofd van de cliënt 

 

216 Accountants B.V.    
T.a.v. de heer H. Göksu AA 
Reduitlaan 33   
4814 DC BREDA 

Bunnik, …………………………………. 2021 

 

Betreft:  Bevestiging bij de jaarrekening 2020  

Geachte heer Göksu,  

 

In  het  kader  van  de  aan  u  verleende  opdracht  tot  het  samenstellen  van  de  jaarrekening  van De 
Nederlandse  Associatie  erkennen  wij  onze  verantwoordelijkheid  voor  het  opmaken  van  de 
jaarrekening in overeenstemming met eigen gekozen grondslagen. 

Verder bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende: 

1. Wij  hebben  u  toegang  verschaft  tot  de  gehele  financiële  administratie  en  daarbij  behorende 
bescheiden en wij hebben u alle notulen van Algemene Vergaderingen en het bestuur ter inzage 
getoond.  

2. Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot: 

a. informatie over eventuele claims en rechtszaken;  

b. belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen te worden 
verantwoord of toegelicht;  

c. gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na jaareinde en die de huidige financiële positie 
in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van die datum blijkt of die een 
verandering of toelichting noodzakelijk maken in de jaarrekening;  

d. verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten;  

e. verliezen die resulteren uit koopverplichtingen van voorraden boven de normale behoefte of 
tegen prijzen die hoger zijn dan de gangbare marktprijzen; 

f. transacties  met  niet‐onafhankelijke  derden  en  de  daaruit  voortvloeiende  vorderingen  of 
schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, betalingen, leaseovereenkomsten 
en garantieverplichtingen;  

g. opties  of  overeenkomsten  met  betrekking  tot  de  inkoop  van  eigen  aandelen  of 
aandelenkapitaal  dat  gereserveerd  is  voor  opties,  warrants,  conversies  of  andere 
verplichtingen;  

h. overeenkomsten met  financiële  instellingen  betreffende  compensatie  van  saldi  of  andere 
overeenkomsten  met  beperkende  bepalingen  betreffende  kas‐  en  banksaldi, 
kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten van vergelijkbare strekking;  

i. overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa. 

3. Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn op de 
huidige waarde of rubricering van activa en passiva.  



 

 

4. Het economisch eigendom van de activa berust bij de vereniging. Er zijn geen andere pand‐ of 
hypotheekrechten gevestigd op de activa van de vereniging. De vereniging heeft voldaan aan alle 
bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke invloed zouden hebben op de jaarrekening. 

5. Wij hebben u inlichtingen verstrekt omtrent alle bekende gevallen of vermoedens van fraude en 
het niet naleven van wet‐ en regelgeving. 

6. Wij bevestigen dat wij  instemmen met de door u samengestelde  jaarrekening over onderhavig 
boekjaar.  

7. Wij bevestigen dat er naar de beste inschatting en alle feiten en omstandigheden in ogenschouw 
genomen: 

‐ geen sprake is van een ernstige onzekerheid m.b.t. de continuïteit; 

‐ geen sprake is van onontkoombare discontinuïteit. 

8. Wij bevestigen dat er op basis van de huidige omstandigheden en genomen overheidsmaatregelen 
geen reden is om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. 

9. Wij bevestigen dat wij van mening zijn dat de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van de continuïteit van de vereniging. 

10. Wij bevestigen dat wij van mening zijn dat de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van de continuïteit van de vereniging. 

 
 

Hoogachtend,  

 

 

……………………………….      ……………………………….      ………………………………. 

J.M.E.A. van den Berg      R.P. Rommelse        A. Wissink 

(Voorzitter)        (Penningmeester)      (Directeur) 
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De Nederlandse Associatie

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Aan het bestuur van De Nederlandse Associatie
BUNNIK

Breda, 

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening 2020 van uw vereniging.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid en er derhalve geen
samenstellingsverklaring is verstrekt, terwijl tevens geen accountantscontrole is uitgevoerd, vermelden wij op grond van de
geldende Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA) dat op deze concept-jaarrekening geen
accountantscontrole is toegepast.

216 Accountants B.V. is ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer
58870482
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De Nederlandse Associatie

Balans per 31 december 2020 
(vóór batig saldoverdeling)

Activa
2020 2019

EUR EUR EUR EUR

Vaste activa
Financiële vaste activa 1 21.011 27.048

Vlottende activa
Vorderingen 2 35.154 22.556

Liquide middelen 3 16.716 8.641

72.881 58.245

Passiva
Verenigingsvermogen
Algemene reserves -70.709 -78.914
Exploitatieresultaat 82.257 8.205

11.548 -70.709

Kortlopende schulden 4 61.333 128.954

72.881 58.245
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De Nederlandse Associatie

Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
EUR EUR EUR EUR

Baten 5 456.584 498.156

Directe lasten 6 -26.192 -105.033

Brutobaten 430.392 393.123

Lasten

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 7 196.377 170.941
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa

8 
- 65.670

Overige bedrijfslasten 9 145.721 139.287

Totaal van som der lasten 342.098 375.898

Totaal van batig saldo 88.294 17.225

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen

10 
-6.037 -9.020

Batig saldo 82.257 8.205

Verdeling batig saldo 
2020 2019
EUR EUR

Algemene reserves 82.257 8.205

Het bestuur stelt voor om het explotatieresultaat over 2020 toe te voegen aan de algemene reserves. 
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De Nederlandse Associatie

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

De Nederlandse Associatie is feitelijk en statutair gevestigd op Kosterijland 15, 3981 AJ te BUNNIK en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63759187.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van De Nederlandse Associatie bestaan voornamelijk uit het bijdragen aan de
professionalisering en het zelfbewustzijn van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties,
federaties, fondsen en bonden en zorg te dragen voor de ontwikkeling, (h)erkenning en gevoel van trots voor
de voornoemde bedoelde organisaties, hun leden en hun professionals.

Informatieverschaffing over continuïteit

Gevolgen corona crisis
De gevolgen van de corona crisis hebben in het boekjaar 2020 reeds effect gehad en zullen ook in het
boekjaar 2021 nog effect hebben op de vereniging.
Door de overheid zijn ingrijpende maatregelen genomen om de gevolgen van deze crisis op ondernemingen
zoveel mogelijk te beperken. 

Het bestuur van de vereniging moet gegeven deze onzekerheid over de toekomst de impact van het
Coronavirus op de continuïteit van de vereniging inschatten. 

Het bestuur van De Nederlandse Associatie heeft ten tijde van het opstellen van de jaarrekening een
inschatting gemaakt van de gevolgen voor de continuïteit van de vereniging. Op basis van de, ten tijde van
het opstellen van de jaarrekening, beschikbare informatie is de verwachting van het bestuur dat de
continuïteit van de vereniging gehandhaafd blijft en zij haar activiteiten in de voorzienbare toekomst zal
kunnen voortzetten. 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de vereniging. 

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De Nederlandse Associatie staat aan het hoofd van een groep met VM uitgevers B.V.

De onderneming maakt gebruik van de vrijstelling uit artikel 407 lid 2 Boek 2 BW. Als gevolg hiervan is
geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van De
Nederlandse Associatie 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 jaarrekeningposten.
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De Nederlandse Associatie

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met eigen gekozen grondslagen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

De cijfers over 2019 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te
maken. 

De jaarrekening wordt opgesteld uitgaand van de continuïteitsveronderstelling van de onderneming. 

Leases

Operationele leases

De vereniging heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom
verbonden zijn, niet bij de vereniging ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire
basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract. 

Pensioenregelingen

De Nederlandse Associatie heeft een aantal pensioenregelingen voor werknemers; deze worden gefinancierd
door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en
lasten verwerkt.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing
en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door De Nederlandse Associatie. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders
van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel
hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een financiële
verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot
deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.  
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De Nederlandse Associatie

Grondslagen

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen,
wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover De Nederlandse Associatie in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat
voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van
haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen
toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vereniging beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde
en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de
staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er
niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare
biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van
de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid;
vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het
actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.
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De Nederlandse Associatie

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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 nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale de waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.

Verkoopkosten

Onder verkoopkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de
kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

De Nederlandse Associatie heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening
worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en
passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van
dochterondernemingen in het buitenland.

Overige bedrijfskosten

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

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening
is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan De Nederlandse
Associatie wordt toegerekend.

9



De Nederlandse Associatie

Toelichting op de balans

1  Financiële vaste activa
2020 2019
EUR EUR

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaat-
schappijen

21.011 27.048

Deelneming VM uitgevers B.V.

2020
EUR

Boekwaarde per 1 januari 27.048
Resultaat -6.037

Boekwaarde per 31 december 21.011

2  Vorderingen
2020 2019
EUR EUR

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.332 15.366
Rekening-courant VM Uitgevers B.V. - 5.849
Overige vorderingen en overlopende activa 18.222 812
Belastingen en premies sociale verzekeringen 15.600 529

35.154 22.556

Vorderingen op handelsdebiteuren

2020 2019
EUR EUR

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.332 15.661
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren - -295

1.332 15.366

In de vorderingen op handelsdebiteuren is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1
jaar. 

Rekening-courant VM Uitgevers B.V.

Over de rekening-courantverhouding met VM Uitgevers BV wordt een rente berekend van 0,5%. De
rekening-courantfaciliteit tussen is gesteld op een maximumbedrag van EUR 75.000. Aanvullende
zekerheden zullen worden gesteld als de hoogte van de rekening-courantpositie daartoe aanleiding geeft. Er
is geen aflossingsschema overeengekomen. 

De vereniging heeft per ultimo 2020 een schuld aan VM Uitgevers B.V. De rekening-courantverhouding
per ultimo 2020 is derhalve gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 
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De Nederlandse Associatie

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2020 2019
EUR EUR

Omzetbelasting 15.600 529

3  Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de vereniging. 

4  Kortlopende schulden
2020 2019
EUR EUR

Schulden en kortlopende kredieten - 1.154
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 11.687 57.707
Rekening-courant VM uitgevers B.V. 16.895 -
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 5.265 10.581
Overige schulden en overlopende passiva 27.486 59.512

61.333 128.954

Schulden en kortlopende kredieten

2020 2019
EUR EUR

Creditcard - 1.154

Rekening-courant VM uitgevers B.V.

Over de rekening-courantverhouding met VM Uitgevers BV wordt een rente berekend van 0,5%. De
rekening-courantfaciliteit tussen is gesteld op een maximumbedrag van EUR 75.000. Aanvullende
zekerheden zullen worden gesteld als de hoogte van de rekening-courantpositie daartoe aanleiding geeft. Er
is geen aflossingsschema overeengekomen. 

De vereniging heeft per ultimo 2019 een vordering op VM Uitgevers B.V. De rekening-courantverhouding
per ultimo 2019 is derhalve gepresenteerd onder de kortlopende vorderingen. 

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

2020 2019
EUR EUR

Loonheffing 5.265 10.581
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De Nederlandse Associatie

Overige schulden en overlopende passiva

2020 2019
EUR EUR

Vooruitgefactureerde baten 16.667 50.125
Vakantiegeld 7.602 5.641
Accountantskosten 2.000 2.521
Nog te betalen kosten 1.217 1.225

27.486 59.512
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De Nederlandse Associatie

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De vereniging heeft een secretariaatsovereenkomst afgesloten met de BOVAG voor gebruik van diverse
huisvestingsfaciliteiten. De overeenkomst is afgesloten voor een periode van één jaar op 1 februari 2017.
De overeenkomst wordt jaarlijks met dezelfde periode verlengd. 
De jaarlijkse verplichting uit hoofde van de secretariaatsovereenkomst bedraagt EUR 4.500. De
opzegtermijn is 6 maanden.   

Informatieverschaffing over operationele leases

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing. De
jaarlijkse verplichting bedraagt EUR 9.726.  

De gemiddelde looptijd van de operationele lease verplichtingen

De leaseverplichting heeft een looptijd tot 10 juli 2022. 
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De Nederlandse Associatie

Toelichting op de staat van baten en lasten

5  Baten
2020 2019
EUR EUR

Contributies 305.399 301.908
Partners en sponsoring 133.265 147.454
Jaarcongres 17.920 17.166
Masterclasses - 31.628

456.584 498.156

6  Directe kosten
2020 2019
EUR EUR

Jaarcongres 22.396 76.925
Masterclasses - 22.904
ASAE-reis - 551
Overige 3.796 4.653

26.192 105.033

7  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
2020 2019
EUR EUR

Lonen 157.554 129.808
Sociale lasten en pensioenlasten 38.823 41.133

196.377 170.941

Lonen
2020 2019
EUR EUR

Brutolonen en -salarissen 175.732 167.979
Doorberekende brutolonen en -salarissen aan VM uitgevers B.V. -18.178 -38.171

157.554 129.808

8  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2020 2019
EUR EUR

Afschrijvingskosten goodwill - 65.670
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De Nederlandse Associatie

9  Overige bedrijfslasten
2020 2019
EUR EUR

Overige personeelsbeloningen 8.891 11.700
Huisvestingslasten 958 934
Verkooplasten 62.480 52.908
Autolasten 14.895 14.705
Kantoorlasten 47.821 40.411
Algemene lasten 10.676 18.629

145.721 139.287

Overige personeelsbeloningen
2020 2019
EUR EUR

Reiskostenvergoeding woon-werk 2.207 5.729
Overige personeelslasten 6.684 5.971

8.891 11.700

Huisvestingslasten
2020 2019
EUR EUR

Betaalde huur 958 934

Verkooplasten
2020 2019
EUR EUR

Verkoopprovisie VM Magazine 40.113 41.397
Diverse ledenonderzoek en advertentielasten 14.200 -
Representatielasten 1.021 1.256
Overige verkooplasten 7.146 10.255

62.480 52.908

Autolasten
2020 2019
EUR EUR

Operational leasing auto's 14.895 14.594
Brandstoflasten auto's - 111

14.895 14.705
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Kantoorlasten
2020 2019
EUR EUR

Lasten automatisering 30.583 28.926
Boekhouding 9.820 9.523
Communicatie 5.114 -
Telefoon- en faxkosten 2.142 1.829
Porti 162 133

47.821 40.411

Algemene lasten
2020 2019
EUR EUR

Assurantiepremie 5.548 4.991
Accountantslasten, andere niet-controlediensten 2.127 5.147
Bank lasten 270 271
Abonnementen en contributies 177 680
Overige algemene lasten 2.554 7.540

10.676 18.629

10  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
2020 2019
EUR EUR

Resultaat VM uitgevers B.V. -6.037 -9.020

BUNNIK, 23 maart 2021

De Nederlandse Associatie

A. Wissink R.P. Rommelse J.M.E.A. Van den Berg 
Directeur Penningmeester Voorzitter
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