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Woord vooraf 
 

 

Met het jaarverslag van 2021 legt A-Z Multizorg verantwoording af aan financiers, 

toezichthouders en alle overige belanghebbenden over alle activiteiten van de organisatie 

in het afgelopen jaar. 

 

Hoewel het jaar opnieuw werd gekenmerkt door covid, hebben we ondanks de 

omstandigheden onze dienstverlening aan cliënten zo goed mogelijk kunnen voortzetten. 

Er was sprake van een geringe groei van A-Z Multizorg in het aantal cliënten. Dit was een 

bewuste keuze vanwege de genoemde maatschappelijke omstandigheden. 

 

Daarnaast hebben we veel tijd geïnvesteerd in het versterken van de organisatie, met 

onder andere de instelling van de Raad van Commissarissen en de cliëntenraad. 

 

Ook hebben we meegedaan aan een aantal aanbestedingen en zijn we het 

contracteringsproces aangegaan voor het leveren van zorg op basis van de Wet 

langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de 

Jeugdwet. Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe contracten met ingang van 2022: de 

regio Utrecht West voor het leveren van individuele begeleiding in het kader van de Wmo 

en de Jeugdwet, en met Zorgkantoor Zilveren Kruis voor het leveren van Wlz-zorg in de 

gemeente Utrecht. 

 

Ook voor onze cliënten was 2021 een jaar dat werd beïnvloed door covid. We zijn blij dat 

zij toch mooie stappen hebben kunnen zetten in het (terug)krijgen van regie over hun 

eigen leven, met hulp van A-Z Multizorg. Met de versterking van de organisatie en de 

nieuwe contracten kijken we het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet en hopen we voor 

meer cliënten van betekenis te kunnen zijn door het leveren van waardevolle zorg. 

 

Samira El Yaacoubi, 

bestuurder A-Z Multizorg 
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1 Missie en strategie 
 

 

1.1 Missie 

 

A-Z Multizorg is een zorgaanbieder die in het verslagjaar werkzaam was in de regio 

Utrecht. A-Z Multizorg staat voor een inclusieve samenleving, waarin elk mens centraal 

staat en participeert naar vermogen. 

 

De organisatie is gespecialiseerd in het ondersteunen van kwetsbare mensen in de 

samenleving en draagt bij aan de ‘beweging naar voren’. Dit doet A-Z Multizorg door de 

integrale ondersteuning in onze dienstverlening aan te sluiten bij de leefwereld van de 

cliënt, in combinatie met de samenwerking met partners in de keten. 

 

A-Z Multizorg streeft naar de best mogelijke zorg voor haar cliënten. Om dit te kunnen 

realiseren, wordt gewerkt met kwalitatief goede middelen en worden richtlijnen gevolgd 

op het gebied van begeleiding. De organisatie beschikt over het kwaliteitscertificaat HKZ 

kleine organisaties. 

 

1.2 Strategie 

 

A-Z Multizorg is in 2017 opgericht en is daarmee een jong bedrijf. In het verslagjaar 

werd gewerkt met 5 personen met uiteenlopende expertises; in totaal 4,1 fte. 

De organisatie leverde zorg op basis van de Jeugdwet, de Wmo en de Wlz aan zowel 

jongeren als volwassenen. 

A-Z Multizorg wil zorg leveren die passend is bij mensen met verschillende culturele 

achtergronden. De organisatie is opgericht omdat mensen met verschillende culturele 

achtergronden niet altijd de zorg kregen die bij hen past. 

A-Z Multizorg werkt daarom met medewerkers die cliënten met diverse culturele 

achtergronden begrijpen. De cultuursensitieve aanpak is van toegevoegde waarde voor 

cliënten met een migratieachtergrond. 
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2 Kerngegevens: cliënten en clienttevredenheid 
 

 

2.1 Doelgroep 

 

A-Z Multizorg bood in het verslagjaar begeleiding aan de volgende doelgroepen:  

 

cliënten met een: 

• somatische aandoening of stoornis; 

• psychogeriatrische aandoening of stoornis; 

• verstandelijke beperking; 

• psychische stoornis. 

 

A-Z Multizorg richtte zich in het verslagjaar voornamelijk op jongeren en volwassenen die 

door lichamelijke of geestelijke beperkingen ondersteuning nodig hebben. 

 

Daarbij werd gestreefd mensen zo zelfredzaam mogelijk te maken, waarbij wordt 

uitgegaan van de eigen regie. Eigen regie en deze waar mogelijk uitbreiden was een 

belangrijk speerpunt van A-Z Multizorg, omdat mensen alleen op deze manier hun 

persoonlijke doelen kunnen bereiken. 

Door het ondersteuningsplan en de rapportages met de cliënt door te nemen en hierin 

samen vast te leggen wat de cliënt belangrijk vindt, kwamen we steeds terug op de eigen 

geformuleerde doelen van de cliënt en diens netwerk.  

 

De maatschappelijke situatie die gekenmerkt werd door covid had impact op de cliënten 

die we begeleidden. Het uitleggen van de steeds veranderende overheidsmaatregelen 

vormde een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Daardoor kwamen 

begeleidingsdoelen soms in het gedrang en moesten worden bijgesteld. De hulpverlening 

is in deze periode steeds via persoonlijke ontmoeting geboden, online hulpverlening was 

voor onze doelgroep geen passende oplossing.  

 

 

2.2 Leveringsvormen 

 

A-Z Multizorg kende in het verslagjaar de volgende leveringsvormen: 

 

• persoonsgebonden budget (pgb); 

• zorg in natura – opname in een instelling; 

• zorg in natura – modulair pakket thuis (mpt). 

 

Voor individuele begeleiding in het kader van de Jeugdwet was A-Z Multizorg 

onderaannemer van de Coöperatie Spoor030 en KOOS Utrecht. 

Voor de individuele begeleiding in het kader van de Wmo had A-Z Multizorg in het 

verslagjaar een contract met de gemeente Utrecht om deze begeleiding te verzorgen. 
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2.3 Methodiek 

 

A-Z Multizorg hanteerde in het verslagjaar een persoonlijke benadering van mens tot 

mens. Diversiteit uitgedrukt in religie, culturele achtergrond, gender en leeftijd wordt 

gezien als een verrijking. Elke cliënt voelde zich welkom bij ons. A-Z Multizorg 

onderscheidde zich in het zorglandschap van aanbieders door de expertise met 

jongvolwassenen met een brede multiculturele achtergrond. Het team van medewerkers 

kende een culturele diversiteit, waardoor A-Z Multizorg effectief een brug sloeg tussen de 

verwachtingen die de Nederlandse samenleving stelt aan cliënten en (culturele) waarden 

die in gezinnen worden gehanteerd. 

 

Factoren die de kwetsbaarheid van cliënten vergroten zijn vanwege de schaamtecultuur 

vaak onbespreekbaar in de eigen leefomgeving. Kennis hebben van de cultuur, 

beheersing van de andere taal en gevoel hebben voor verhoudingen in het gezin zorgen 

ervoor dat de zorgcoach het vertrouwen wist te winnen van de naaste omgeving, 

beperkingen bespreekbaar gemaakt konden worden en er hulpbronnen werden 

aangeboord die daarvoor niet mogelijk waren. 

Dit werkte zeer succesvol in de aanpak om de zelfredzaamheid en participatie van cliënt 

te vergroten en daar is de organisatie trots op! 

 

A-Z Multizorg werkte in het verslagjaar met de methode Krachtwerk. Alle medewerkers 

hebben een halfjaar lang in totaal vier bijeenkomsten gevolgd om te leren werken met 

deze methodiek en zijn hiervoor inmiddels allemaal gecertificeerd. Krachtwerk is een 

basismethodiek voor mensen die tijdelijk of langdurig de greep op hun leven zijn 

kwijtgeraakt. Hun eigen kracht en organiserend vermogen vormen het uitgangspunt op 

weg naar herstel. Iedereen heeft het vermogen te herstellen, ook bij tegenslag. 

Krachtwerk helpt ervaringsdeskundigen en professionals te focussen op de krachten en 

mogelijkheden van cliënten. Zodat ze voelen en ervaren dat ze weer kunnen meedoen, 

erbij horen, ertoe doen en gewoon zichzelf kunnen zijn. 

 

Wie voor Krachtwerk kiest, werkt altijd vanuit zes krachtprincipes. Dit vergroot de kans 

op positieve resultaten. Zeker als ook de teams en organisaties de krachtprincipes als 

leidraad nemen. 

Deze zes krachtprincipes zijn de volgende: 

 

1. de cliënt heeft het vermogen te herstellen en zijn leven te veranderen; 

2. focus op krachten, niet op tekortkomingen; 

3. de cliënt heeft de regie over de begeleiding; 

4. de werkrelatie staat centraal en is essentieel; 

5. werk in de natuurlijke omgeving; 

6. de samenleving is een belangrijke hulpbron. 
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A-Z Multizorg beoogde de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten door op een juiste 

wijze aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Hierbij werden de sociale 

contacten en de omgeving van de cliënt betrokken. Daarnaast werd gekeken naar 

mogelijkheden en werd gedacht in oplossingen en krachten. 

 

 

2.4 Kengetallen cliënten 

 

• Jeugdwet: In het verslagjaar had A-Z Multizorg 1 cliënt voor wie een contract was 

met de Coöperatie Spoor030 (specialistische jeugdzorg) en 2 cliënten via KOOS 

Utrecht. 

• Wmo: in het verslagjaar had A-Z Multizorg 9 Wmo-cliënten, van wie 5 via pgb, 1 

client deels pgb, deels in natura en 3 cliënten geheel in natura.  

• Wlz: in het verslagjaar had A-Z Multizorg 2 cliënten met een Wlz-indicatie die op 

pgb-basis zorg ontvingen. 

 

2.5 Clienttevredenheid 

 

Er is in het verslagjaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Cliënten kregen een 

vragenlijst op papier zodat zij op zo laagdrempelig mogelijke wijze konden meedoen. De 

vragenlijst konden zij in een dichte envelop meegeven aan de begeleider of inleveren op 

kantoor. Gevraagd werd of de cliënt in het algemeen tevreden is met de zorg die hij of zij 

ontvangt, of de medewerker goed naar hem of haar luisterde, of de medewerker 

deskundig was, of de ondersteuning en zorg paste bij zijn of haar wensen, wat de cliënt 

vond van het tijdstip waarop hij of zij zorg ontving, etc. Ook was er ruimte voor 

opmerkingen. 

 

De cliënten zijn zonder uitzondering positief over de geboden hulp en de verandering die 

dit bij hen teweegbrengt. Zij geven allen te kennen de zorg goed te vinden en veel effect 

te merken van de hulp die zij krijgen. Een van de cliënten zegt het als volgt: “Ik ben veel 

veranderd door de begeleiding en dagbesteding”. En een ander: “Ik ben zelfverzekerder 

geworden en ik benut mijn tijd beter”. 

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek is besloten de huidige manier van 

werken en gang van zaken voort te zetten, omdat dit zorgt voor tevredenheid bij de 

cliënten. 

 

2.6 Klachten 

 

Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is A-Z Multizorg 

verplicht te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. A-Z Multizorg 

beschikte in het verslagjaar over een externe klachtenfunctionaris van het Centraal 

Bureau voor Klachtenmanagement B.V. (CBKZ). In het verslagjaar zijn er geen klachten 

ingediend bij de klachtenfunctionaris. Voor geschilbeslechting is A-Z Multizorg 
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aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. In het verslagjaar zijn er geen 

geschillen beslecht via de Geschillencommissie.  

 

2.7 Kwaliteit 

 

A-Z Multizorg beschikt over het kwaliteitscertificaat HKZ voor kleine organisaties. In 

november 2021 heeft een tussentijdse audit plaatsgevonden, wat heeft geresulteerd in 

enkele verbeterpunten. De plannen van aanpak op de geconstateerde verbeterpunten die 

A-Z Multizorg vervolgens heeft ingediend, zijn goedgekeurd door de auditerende instantie 

Brand Compliance. Dit heeft geresulteerd in de afgifte van het kwaliteitscertificaat voor 

de duur van een jaar. De verbeterpunten worden meegenomen in de doorontwikkeling 

van het kwaliteitsbeleid van A-Z Multizorg in 2022. 
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3 Organisatie, bestuur en medezeggenschap 
 

 

3.1 Organisatiestructuur 

 

Het organogram van A-Z Multizorg is als volgt: 

 

3.2 Aantal hulpverleners 

 

In het verslagjaar waren er 5 medewerkers werkzaam. Deze medewerkers hebben 

verschillende opleidingen gevolgd op minimaal mbo-niveau 4 of hoger. A-Z Multizorg 

beschikt daardoor over een brede expertise. 

 

Functie Aantal personen Aantal fte 

Sociaalpedagogisch hulpverlener (hbo) 2 1,7 

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 

(mbo-4) 

2 1,6 

Managementondersteuner (hbo) 1 0,8 

Totaal 5 4,1 
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3.3 Bestuur 

 

De Raad van Bestuur kende één bestuurder, te weten Samira El Yaacoubi. In 2020 is een 

Raad van Commissarissen samengesteld die voor het eerst samenkwam op 18 februari 

2021 en toezicht houdt op de organisatie en het functioneren van de bestuurder. Het 

verslag van de Raad van Commissarissen is te vinden in hoofdstuk vier. 

 

3.4 Cliëntenraad 

 

In 2021 is een cliëntenraad samengesteld. Deze bestaat uit de volgende leden: 

 

• Mohammed et Mammiti 

• Miriam Loukili 

• Latifa Loukili 

 

De cliëntenraad zal in 2022 voor het eerst bijeenkomen. 
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4 Verslag Raad van Commissarissen 

 

4.1 Samenstelling 

 

Per 31 december 2021 kende de Raad van Commissarissen de volgende samenstelling. 

 

• De heer R.A. (Ronald) Zoutendijk MBA MSW, geboren op 27 februari 1956, 

voorzitter 

Aanvang: 2021 | Einde zitting eerste termijn: 2025 

Nevenfuncties per 31 december 2021: 

o Senior-adviseur organisatiestrategie Transmissie B.V. 

o Vicevoorzitter Stichting Tienermoederfonds Nederland 

o Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Tympaan 

o Lid Gemeenteraad Wassenaar 

o Lid Klachten- en Compensatiecommissie Seksueel Misbruik Leger des Heils 

Nederland 

o Lid Klachtencommissie Centraal Bureau Klachtenmanagement B.V. 

 

• Mevrouw A.M. (Anniek) Somaï-Vleugel, geboren op 4 maart 1969, vicevoorzitter 

Aanvang: 2021 | Einde zitting eerste termijn: 2025 

Nevenfuncties per 31 december 2021: 

o Directeur Anniek Vleugel, Coaching en therapie 

o Voorzitter bezwarencommissies Stichting Epilepsie Instellingen Nederland 

o Secretaris Stichting PRI Nederland 

 

• De heer R. (Ruben) Baumgarten, geboren op 7 mei 1969, lid 

Aanvang: 2021 | Einde zitting eerste termijn: 2025 

Nevenfuncties per 31 december 2021: 

o Algemeen Directeur Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum 

o Lid Raad van Toezicht Vivium Zorggroep. 

o Lid Raad van Toezicht Vecht & IJssel 

o Voorzitter Raad van Toezicht Mr Visserhuis 

o Lead-assessor Raad voor Accreditatie 

o Voorzitter Auditcommissie KNMG 

o Lid auditcommissie Federatie Medisch Specialisten 

Op 18 februari 2021 trad de heer C.C. (Chris) Winwood af als enig lid. 

 

4.2 Rollen en taken 

 

A-Z Multizorg kent sinds 2021 het Raad-van-Commissarissenmodel. De Raad van 

Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van 

Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke 

onderneming. Daarnaast staat hij de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. De 
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Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervult de werkgeversrol voor de Raad van 

Bestuur. 

 

De Raad van Commissarissen vergaderde in het verslagjaar zevenmaal met de Raad van 

Bestuur. Op de agenda stonden onder andere de stukken ter beoordeling en ter 

goedkeuring, behorend bij de opgestelde jaarcyclus. Deze cyclus bevat de goedkeuring 

van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting, het jaarbeleidsplan en de 

begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, evenals kwartaalrapportages. 

 

De Raad van Commissarissen besprak de strategie en de voornaamste risico’s verbonden 

aan de organisatie en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van 

de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Bij de 

vervulling van zijn taak richtte de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de 

organisatie als maatschappelijke onderneming en woog daartoe de belangen van de bij 

de organisatie betrokken belanghebbenden af. 

 

De vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen vonden in 

het verslagjaar plaats op: 18 februari 2021, 18 maart 2021, 10 juni 2021, 2 juli 2021, 17 

september 2021, 18 november 2021 en 10 december 2021. 

 

Op 17 november 2021 hield de Raad van Commissarissen een zelfevaluatie. 

Op 15 december 2021 vond het jaarlijkse functioneringsgesprek van de Selectie- en 

remuneratiecommissie met de bestuurder plaats. 

 

Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen in de persoon van Anniek Vleugel, 

deed een bedrijfsbezoek, waardoor de doelgroep en de dienstverlening van de 

organisatie meer helder in beeld is gekomen voor de Raad van Commissarissen. 

 

4.3 Taakverdeling en commissies 

 

De Raad van Commissarissen kende een commissie, namelijk: 

• Remuneratiecommissie 

 

4.4 Besluiten 

 

De Raad van Commissarissen verleende goedkeuring aan het Jaarbeleidsplan voor 2022 

en de Jaarverantwoording 2020, evenals de voorgestelde toevoeging van het resultaat 

aan de continuïteitsereserve. Ook keurde hij het Meerjarenbeleidsplan 2020-2021 van A-

Z Multizorg goed, alsmede de volgende documenten: 

• Conflictenreglement; 

• Jaarbeleidsplan 2022; 

• Jaarrekening 2020; 

• Jaarverslag 2020; 

• Klachtenreglement; 
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• Klokkenluidersregeling; 

• Meerjarenbeleidsplan 2020-2021; 

• Privacyverklaring; 

• Reglement Raad van Bestuur; 

• Reglement Raad van Commissarissen; 

• Toezichtskader Raad van Commissarissen. 

 

4.5 Administrateur 

 

De externe administrateur woonde het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen 

van de Raad van Commissarissen bij waarin werd besloten over de goedkeuring van de 

jaarverantwoording. 

Hij rapporteerde zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening 

gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

 

Aangezien de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, op de grondslag 

van verkrijgings-en vervaardigingsprijs, niet meer bedraagt dan € 350.000, de netto-

omzet over het boekjaar niet meer bedraagt dan € 700.000 en het gemiddeld aantal 

werknemers over het boekjaar minder dan 10 bedraagt, is een accountantsverklaring 

niet vereist. 

 

4.6 Vergoedingen 

 

Voor de honorering van de Raad van Commissarissen wordt de Adviesregeling van de 

Nederlandse Vereniging van Commissarissenhouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) gevolgd. 

Dit komt neer op een honorarium van ten hoogste € 9.280 per jaar per lid voor klasse I. 

Voor de voorzitter geldt een opslagpercentage van 50, waarmee de honorering op ten 

hoogste € 13.920 per jaar voor klasse I komt. 

 

Ten aanzien van de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen zijn in het 

verslagjaar niet bovenstaande maxima te gehanteerd, maar is de honorering vastgesteld 

op € 1.856 per jaar voor leden, niet-zijnde de voorzitter, en € 2.784 per jaar voor de 

voorzitter. 

 

Het totaal aan bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedroeg in het verslagjaar  

€ 6.496. Het totaal aan kosten van de Raad van Commissarissen, inclusief (on)kosten en 

omzetbelasting, bedroeg in het verslagjaar € 7.069,50. 
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5 Samenwerkingspartners 
 

 

Door actief de samenwerking met andere partijen op te zoeken draagt A-Z Multizorg bij 

aan een sluitende keten van ondersteuning en zorg, zodat cliënten goed worden 

geholpen en intensieve zorg beschikbaar blijft voor hen die dat echt nodig hebben. 

 

A-Z Multizorg werkte in het verslagjaar samen met de volgende partijen: 

 

• gemeente Utrecht; 

• ROC Midden Nederland 

• buurtteams; 

• jeugdzorg; 

• ouderenzorg; 

• ggz-instellingen; 

• vrijwilligers; 

• psychologen. 
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6 Vooruitblik 2022 
 

 

A-Z Multizorg is nu nog een kleine organisatie maar verwacht in 2022 verder te groeien.  

A-Z Multizorg gaat uit van beheerste groei, dat wil zeggen dat groei geen doel op zich is.  

Onze eerste doelstelling is om persoonlijke zorg te bieden vanuit hart voor de client.  

 

Vanwege het nieuwe contract met het Zorgkantoor Zilveren Kruis verwachten we in 2022 

te groeien in het aantal cliënten dat langdurige zorg ontvangt via zorg in natura. Daarom 

is A-Z Multizorg erop gericht een stevige, flexibele en niet-kwetsbare organisatie op te 

zetten voor haar cliënten en medewerkers. Zodat A-Z Multizorg kan blijven doen waar zij 

goed in is, persoons- en oplossingsgerichte zorg. 

 

A-Z Multizorg wil in het planjaar actief zijn in de stad Utrecht en omgeving. De cliënten 

wonen zelfstandig, dat betekent dat de zorg vooral verleend wordt bij de cliënt aan huis. 

A-Z Multizorg wil aantrekkelijk zijn en blijven voor haar huidige en nieuwe medewerkers 

en wil steeds blijven schaven om de hulp- en zorgverlening te verbeteren. Zij volgt de 

ontwikkelingen van nabij, participeert in relevante overleggen en wil groeien in 

naamsbekendheid. 

 

Omdat A-Z Multizorg de aansluiting met zorg in natura in het kader van de Wlz beheerst 

wil aanvangen, gaat zij in het planjaar het Modulair Pakket Thuis en de 

zorgzwaartepakketten GGZ W1 t/m W3 leveren in de regio Utrecht stad en directe 

omgeving, echter zonder behandeling. Gezien de huidige cliëntenpopulatie wordt vooral 

gekozen voor begeleiding individueel en begeleiding groep; indien nodig vervoer naar 

begeleiding groep/behandeling groep. 

A-Z Multizorg wil persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp leveren voor het geval 

de cliënt hiertoe niet in staat is. Cliënten worden zoveel mogelijk gestimuleerd voor 

zichzelf te zorgen. Waar nodig wordt passend vervoer geboden van en naar de 

groepsbegeleiding, dagbesteding of groepsbehandeling. 

 

Voor het planjaar staan de volgende ambities centraal: 

• Het methodisch kader Krachtwerk consequent toepassen in de hulp- en 

zorgverlening. 

• De dienstverlening en processen in de organisatieonderdelen verder ontwikkelen 

en borgen. 

• De zorg in het kader van de Wlz goed inbedden in de eigen organisatie. 

• Het uitbreiden van het team door nieuwe medewerkers aan te trekken. 

• Het ontwikkelen van een leerlijn voor de ambulant begeleiders van A-Z Multizorg. 

 

In het jaarbeleidsplan 2022 ‘Samen kom je verder’ zijn de doelen en ambities van A-Z 

Multizorg uitgebreid beschreven. 
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7 Jaarrekening 
 

 

7.1 Balans per 31 december 

 

31 december 2021  31 december 2020 

 

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

Materiële vaste bedrijfsmiddelen  €   69.600  €   87.000 

Vorderingen     € 101.582  € 101.519 

Liquide middelen    €   24.539  €  0 

 

Totaal activa    € 195.721  € 188.519 

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

 

PASSIVA 

 

Ondernemingsvermogen 

Geplaatst kapitaal €       100   €        100 

Overige reserves € 122.604   €   69.502 

Resultaat boekjaar €     7.412   €   53.002 

      € 130.116  € 122.604 

Langlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen  €   32.902  €   45.542 

 

Kortlopende schulden 

Overige kortlopende schulden  €   23.739  €   14.705 

Crediteuren     €     8.964  €  0 

 

Liquide middelen    €  0  €     5.668 

 

Totaal passiva    € 195.721  € 188.519

      ==========  =========== 
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7.2 Winst- en verliesrekening van 2021 

 

      2021     2020 

 

BATEN 

 

Netto-omzet 

Inkoopwaarde van de omzet € 372.238   € 272.423 

 

 

LASTEN 

 

Brutomarge 

Lonen en salarissen € 147.184   €   61.607 

Afschrijvingen €   17.400   €  0 

Overige bedrijfskn.  € 198.778   € 147.340 

     € 363.362   € 208.947 

 

 

Nettoresultaat vóór 

Belastingen    €     8.876   €   63.476 

Vennootschapsbelasting  €   - 1.464   € - 10.473 

 

Nettoresultaat na belastingen €     7.412   €   53.002

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

 

 

 

Het resultaat van het boekjaar 2021 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves. 

 

 

Utrecht, 12 mei 2022 

 

w.g. 

Mevrouw S. El Yaacoubi, bestuurder 

 

w.g. 

De heer R.A. Zoutendijk, voorzitter Raad van Commissarissen 

 

w.g. 

Mevrouw A. Somaï-Vleugel, vicevoorzitter Raad van Commissarissen 

 

w.g. 

De heer R. Baumgarten, lid Raad van Commissarissen 
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