Bestuursvergadering StichtinE GUVB
De officiële bestuursvergadering van de Stichting GUVB was in TOZL op 20 september om 10:00

uur

te Ulestraten, Waterval 2a.
Aanwezig was het voltallige bestuur:
Coen Eggen, voorzitter
Wirn Derks, secretaris
Peter Visser, penningmeester
De gang van zaken

tot nu toe en lopende en komende zaken zijn hesproken.

Het verslag van het afgelopen jaar is vastgesteldlgoedgekeurd, zoals geplaatst op
https://stopsroeimaa. nl/wp-content/upload s/Jaarversl as2020A![ia nt e-en-Stiqhtin g.pdf
inclusief het financieel overzicht.
i

De werkzaamheden van de penningmeester worden uitgevoerd door de secretaris Wim

Derks. De financiële boekhouding is op 30-8-2l gecontroleerd door PaulSprangers en lsabe!
Urlings, die actief zijn binnen de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA. Het verslag van de
kascontrole staat op de volgende pagina.
Als aanvulling op het financieel overzicht waarnaar in het jaarverslag wordt verwezen is hierna op de

laatste pagina hetjaaroverzicht van de bank gegeven.
§eptember 2021
Wim Derks

St 6UVB

Waterval Uhstraten

Ulestraten 3Oaugustus 2021

Kascontrole

De kascontrole bij de Stichting GUVB {Geen uitbreiding Vliegveld Beek} heeft laten zien dat onze

penningmeester zeer zorgvuldig werk heeft geleverd.
Onze complimenten voor de toegankelijkheid de financiële stukken" De geschreven verslagen maken

de cijfers nog beter te hegrijpen en te controleren.
De financiële huishoudingen van 2018, 2019 en 20?0 zijn onderzocht en daarbij zijn geen
onregelmatigheden aan het licht gekomen, ook niet achter de komma!

Met dank aan onze penningmeester.

Penningmeester:

Wim Derks

Kascontrolecommissie
Paul Sprangers

:

lsabel Urlings
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Stichting GUVB
Waterval 2a

6235 NC ULESTRATEN

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2O2O

in euro's
Betaalrekeningen en leningen

Aan u in rekening
gebrachte rente in

Saldo per

Saldo per

1-1-2020

31-12-2020

2020

Internet Zaken Rekening

0,00

r22,41

1

.

046, 0B

NL20 TR|O 0338 8535 61

Limiet: 0,oo

EUR

Overstands- en kredietprovisie

0,00

Eventuele eenmalig in rekening gebrachte (administratie)

kosten en periodieke provisie voor bankgaranties zUn
dit overzicht niet opgenomen.

in

Spaarrekeningen

lnternet Rendement Rekening

533.00

a 1r1

NL69 TRtO 2017 6209 12

Let op: Dit overzicht is van belang voor uw belastingaangifte. Bewaar het overzicht zorgwldig. Het wordt slechts eenmalig verstrekt.
ln het geval van een en/of rekening ontvangen beide rekeninghouders een financieeljaarovèrzicht, Perjaaroverzicht wordt het totale
saldo van de rekening of de waarde van de belegging vermeld. Voor de belastingaangifte hoeft u het saldo slechts eenmaal te vermelden.
Het financieeljaaroverzicht is met de grootste zorg samengesteld, U kunt hier evenwel geen rechten aan ontlenen, Heeft u vragen lees dan
de toelichting op het financieeljaaroverzicht. lndien dit financieeljaaroverzicl.lt niet overeenkomt met uw gegevens neem dan contact op met
de mensen van Triodos Bank via telefoonnummer 030 693 651-1
.

0300660320 - 209A/1
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