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VERANTWOORDING SOCIALISTISCHE PARTIJ 2021 
inzake de Wet Financiering Politieke Partijen 

Inleiding 
De Socialistische Partij bestaat uit de vereniging SP alsmede diverse met haar gelieerde 
stichtingen, waaronder Stichting Beheer Socialistische Partij, Stichting Personeel Socialistische 
Partij, Stichting Studiecentrum SP, Stichting Wetenschappelijk Bureau SP, Stichting 
Internationaal Secretariaat SP, Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische 
Partij, Stichting Nationaal Zorgfonds (t/m 04-07-2021) en Stichting Paul Peters Cultuurfonds 
(per 21-12-2021). In de laatste twee stichtingen hebben er in 2021 geen activiteiten 
plaatsgevonden. 

Voor de vereniging ROOD, jongeren in de SP is in 2021 nog wel een voorschot aan subsidie 
ontvangen maar maakt per 2021 geen deel meer uit van de aan Vereniging SP gelieerde 
verenigingen. 

Gezien de verwevenheid van de verschillende rechtspersonen bij de uitvoering van de 
werkzaamheden van de Socialistische Partij is in het verleden besloten één financiële 
administratie te voeren en aan de hand van een geconsolideerde jaarrekening verantwoording af 
te leggen. 
Voor de stichtingen die subsidies ontvangen worden geen afzonderlijke jaarrekeningen 
samengesteld. Volstaan wordt met specifieke bestedingsverslagen, welke ontleend worden aan de 
door het bestuur en een externe accountant goedgekeurde (geconsolideerde) jaarrekening. 

Uitgangspunten bij de jaarrekening c.q. het bestedingsverslag 
Het doel van het bestedingsverslag is verantwoording af te leggen op welke wijze de toegekende 
subsidie besteed is. 
Behoudens een stelselmatige toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn geen specifieke wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening van toepassing. De 
jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties 
zonder winststreven (verkort: RJ640), rekening houdende met het specifieke karakter van 
politiek wetenschappelijk instituten en van politieke partijen. 
Bij het samenstellen van het bestedingsverslag is rekening gehouden met de specifieke 
subsidiebepalingen. Het bestedingsverslag is conform de regelgeving samengesteld op basis van 
de jaarrekening van de SP, waarbij deze uitkomsten, op basis van het baten-lasten-stelsel 
verkregen. 

Het bestedingsverslag is gebaseerd op een kostenverdeelstaat, waarbij de volgende 
uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• directe kosten zijn rechtstreeks toegerekend, daarbij uitgaand van het beginsel waar 
mogelijk kosten als direct te presenteren; 

• de indirecte kosten worden verdeeld op basis van vastgestelde verdeelsleutels; 
• toerekening van rentelasten vindt niet plaats. 
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I. Algemeen 

A Verantwoording politieke vorming- en scholingsactiviteiten 2021 

€ 	€ 

Directe en indirecte kosten volgens jaarrekening 	 1.142.966 

Directe kosten: 

Personeelskosten 	 554.706 
Vervoerskosten 	 2.419 
Reis-/verblijfkosten/zaalhuur cursussen 	 73.727 
Overige kosten scholing en vorming 	 10.567 
Kosten Regioconferenties 	 96.336 

737.755 

Indirecte kosten: 

Huisvestingskosten 	 25.599 
Administratiekosten 	 140.464 
Kosten Algemene Dienstverlening 	 213.791 
Kosten Website 	 25.357 

405.211 
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Kosten 
plaats 

SP S24 
SP S34 
SP S35  
SP S37 
SP S40 
SP S48 
SP S50 

Directe 
Kosten 

9.063 
924 

20.044 
2.055 

28.925 
2.234 
1.928 

194 
50 

303 
2.206 

175 
11.999 
2.067 

53 
2.073 

Personeel 
& vervoers 
kosten € 

59.896 
6.109 

132.480 
13.584 

191.174 
14.766 
12.745 

1.281 
333 

2.001 
14.581 

1.154 
79.304 
13.662 

352 
13.703 

557.125 

Sub totaal 

68.959 
7.033 

152.525 
15.639 

220.099 
17.000 
14.673 

1.474 
384 

2.304 
16.787 
1.329 

91.303 
15.729 

405 
15.777 

Indirecte 
kosten 

43.564 
4.443 

96.356 
9.880 

139.046 
10.740 
9.270 

931 
242 

1.455 
10.605 

839 
57.680 

9.937 
256 

9.967 

405.211 

Lokale Politiek  
Coachingspool  
Kaderscholingsweekend 
Tomatenvakschool  
Regionale kaderscholing 
Lokaal actief 

Omschrijving  
Algemeen  
Politieke Basisvorming 

Provinciale Politiek  
Start de Hulpdienst  
In Raad en Daad 
Afdelingsbezoek 
Kaderopleiding landelijk 
Heel de Mens-pol.basisvorming 
Campagnescholing 
Afdelingscoach 
Kosten Regioconferenties 
Totaal 

23,8% 

34,3% 

10,8% 

0,4% 

2,4% 

2,7% 
2,3% 
0,2% 
0,1% 

1,1% 

Totaal 

112.523 
11.476 

248.881 
25.518 

359.145 
27.740 
23.942 

2.406 
626 

3.759 
2,6% 
0,2% 

14,2% 
2,5% 
0,1% 
2,5% 

100,0% 
96.336 

180.630 
96.336 

737.755 

27.392 
2.168 

148.983 
25.666 

661 
25.744 
96.336 

1.142.966 

Specificatie van de kosten per activiteit: 
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I. Algemeen 

I b. Verantwoording kosten Informatievoorziening 2021 

Subsidiabele leden SP  
Op de peildatum 1 januari 2021 had de SP 26.663 betalende leden, die voldoen aan de 
eisen die daartoe in artikel 7, lid 1 van de wet gesteld zijn. De leden die in de loop van 2021 
opgezegd hebben en vanwege kwartaalbetalingen niet voldoen aan het 12-euro-criterium 
zijn niet meegeteld. 

Lasten 

Directe kosten volgens jaarrekening 

Directe kosten maandelijkse ledenblad "de Tribune" 

Directe kosten 	 259.919 
Personeelskosten 	 188.328 

Directe kosten ledenwerving / ledenbinding 
Kosten radio- en tv-uitzendingen 
Wervingsmateriaal 	 39.734 
Kosten ledenadministratie 	 3.623 
Welkomstgeschenken en overige uitgaven ledenbinding 	 54.900 
Personeelskosten 	 116.226 

662.730 

448.247 

214.483 
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II. Verantwoording politieke activiteiten ROOD, jongeren in de SP 2021 

Directe en indirecte kosten volgens jaarrekening 

Directe kosten: 

Personeelskosten 
Kosten landelijke bijeenkomsten 
Kosten bestuur 
Kosten scholing/excursies 
Kosten drukwerk 
Kosten acties 
Kosten ledenwerving en leden activering 

Indirecte kosten: 

Huisvestingskosten 
Administratiekosten 
Kosten Vervoer 
Kosten Algemene Dienstverlening 
Kosten Website 
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III. Verantwoording politiek-wetenschappelijke activiteiten 2021 

Directe en indirecte kosten volgens jaarrekening 	 317.922 

Directe kosten: 
Personeelskosten 	 188.642 
Overige kosten wetenschappelijk onderzoek 	 4.889 
Subtotaal: 	 193.531 
Spanning, periodiek opinieblad 	 55.214  
Totaal directe kosten 

Indirecte kosten: 
Huisvestingskosten 	 12.425 
Administratiekosten 	 31.941 
Kosten algemene dienstverlening 	 8.223 
Kosten website 	 16.588 

248.745 

69.177 

Specificatie van de kosten per activiteit: 

Activiteiten 	 Directe 	Verdeel- 	Indirecte 	Totale 

	

kosten € 	 kosten € 	kosten € 

Spanning, maandelijks opinieblad 	 55.214 	40% 	27.671 	82.884 
Strategie-project 	 129.021 	40% 	27.671 	156.692 
Scholing en bijeenkomsten 	 32.255 	10% 	6.918 	39.173 
Algemene ondersteuning 	 32.255 	10% 	6.918 	39.173  
Totalen 	 248.745 100% 69.177 317.922 
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IV. Verantwoording activiteiten Internationaal Secretariaat 2021 

Directe en indirecte kosten volgens jaarrekening 	 150.721 

Directe kosten 
Bijeenkomst met deskundigen 
Internationale contacten 
Reis- en verblijfskosten 
Drukwerk 
Totaal directe kosten 

12.469 
9.588 

22.057 

Indirecte kosten 
Doorbelaste personeelskosten 
Doorbelaste huisvestingskosten 
Doorbelaste administratiekosten 
Doorbelaste kosten algemene dienstverlening 
Doorbelaste kosten website 
Totaal indirecte kosten 

46.521 
4.027 

63.882 
8.223 
6.012 

128.664 
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V. Recapitulatie werkelijk 2021 

Omschrijving Uitgaven 	 Maximaal 
2021 	 subsidie- 

budget 
2021 

C 
I. Algemeen 

a.. Scholings- en vormingsactiviteiten 	 1.142.966 

b. Informatievoorziening 	 662.730 

	

1.805 696 	 1.672.499 

II. Activiteiten ROOD, Jong in de SP 	 0 	 70.026 

III. Wetenschappelijke activiteiten 	 317.922 	 284.955 

IV. Activiteiten Internationaal Secretariaat 	 150.721 	 150.224 

Totalen 	 2.274.339 	 2.177.704 

Opstelling nog te ontvangen subsidie 2021 

Omschrijving Maximale 
subsidie 
C 

Verantwoorde 
kosten 

C 

Recht op 
subsidie 
C 

Voorschotten 

C 

Nog te 
ontvangen 

C 
ROOD 

Wetensch Bureau 

Algemeen Deel 

Internationaal Secretariaat  

70.026 

284.955 

1.672.499 

150.224  

0 

317.922 

1.805.696 

150.721  

0 

284.955 

1.672.499 

150.224  

64.464 

254.800 

1.520.825 

127.680  

-64.464 

30.155 

151.(-)74 

22.544 

Totalen  2.177.704  2.274.339  2.107.678  1.967.770  139.908 
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Vil Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Aart van Zevenbergen 	 Rotterdam 	 22-jan 	€ 	848,56 

24-feb 	€ 	848,56 
23-mrt 	€ 	848,56 
22-apr 	€ 	848,56 
21-mei 	€ 	848,56 
24-jun 	€ 	848,56 
22-jul 	€ 	848,56 
24-aug 	€ 	848,56 
23-sep 	€ 	848,56 
22-okt 	€ 	848,56 
23-nov 	€ 	848,56 

Totaal Aart van Zevenbergen 	 € 	9.334,16 
Abdurrahman Cetintas 	 Arnhem 	 28-jan 	€ 	902,15 

19-feb 	€ 	902,15 
20-mrt 	€ 	902,15 
20-apr 	€ 	902,15 
21-mei 	€ 	902,15 
22-jun 	€ 	902,15 
20-jul 	€ 	902,15 
20-aug 	€ 	902,15 
20-sep 	€ 	902,15 
21-okt 	€ 	902,15 
19-nov 	€ 	902,15 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Abdurrahman Cetintas 	 € 	10.825,80 
Ad Spruijt 	 Helmond 	 22-feb 	€ 	819,96 

2-apr 	€ 	819,96 
2-mei 	€ 	819,96 
2-jun 	€ 	819,96 
22-jun 	€ 	819,96 
22-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
15-okt 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
22-dec 	€ 	819,96 

Totaal Ad Spruijt 	 € 	9.019,56 
Adrianus van Rooijen 	 Rotterdam 	 11-jan 	€ 	675,95 

17-jan 	€ 	-168,99 
29-jan 	€ 	506,96 
24-feb 	C 	506,96 
24-mrt 	€ 	506,96 
22-apr 	€ 	506,96 
31-mei 	€ 	506,96 
12-jul 	€ 	506,62 
28-jul 	€ 	506,63 
22-aug 	€ 	506,63 
23-sep 	€ 	506,63 
21-okt 	€ 	506,63 
29-nov 	€ 	503,63 
21-dec 	€ 	506,63 

Totaal Adrianus van Rooijen 	 € 	6.585,16 
Adrie Geerts 	 Berghem 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
25-okt 	€ 	819,96 
19-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Adrie Geerts 	 € 	9.839,52 
Alexander Sprong 	 Lelystad 	 11-jan 	€ 	-278,06 

3-mrt 	€ 	1.719,00 
20-apr 	€ 	855,45 
3-mei 	€ 	859,50 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
28-jun 	€ 	1.710,90 
30-jul 	€ 	855,45 
1-sep 	€ 	855,45 
12-okt 	€ 	855,45 
27-nov 	€ 	1.710,90 

Totaal Alexander Sprong 	 € 	9.144,04 
Alexander Vervoort 	 Belfeld 	 22-jan 	€ 	1.907,17 

22-feb 	€ 	1.907,17 
22-mrt 	€ 	1.907,17 
22-apr 	€ 	1.874,45 
21-mei 	€ 	6.230,29 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
22-jun 	€ 	1.837,91 
22-jul 	€ 	1.837,91 
20-aug 	€ 	1.837,91 
22-sep 	€ 	1.837,91 
22-okt 	€ 	1.145,93 
22-nov 	€ 	1.772,66 
20-dec 	€ 	3.757,68 

Totaal Alexander Vervoort 	 € 	24.775,52 
Andrea Poppe 	 lisselstein 	 29-jan 	€ 	478,39 

23-feb 	€ 	478,39 
23-mrt 	€ 	478,39 
21-mei 	€ 	956,78 
24-jun 	€ 	478,39 
23-jul 	€ 	478,39 
23-aug 	€ 	478,39 
23-sep 	C 	478,39 
31-okt 	€ 	478,39 
23-nov 	€ 	478,39 
21-dec 	€ 	478,39 

Totaal Andrea Poppe 	 € 	5.740,68 
Angelique Schoonewille 	 Veendam 	 21-jan 	€ 	586,20 

19-feb 	€ 	586,20 
19-mrt 	€ 	586,20 
21-apr 	€ 	586,20 
21-mei 	€ 	207,26 
21-jun 	€ 	586,20 
21-jul 	€ 	586,20 
20-aug 	€ 	586,20 
21-sep 	€ 	586,20 
21-okt 	€ 	586,20 
19-nov 	€ 	586,20 
21-dec 	€ 	586,20 

Totaal Angelique Schoonewille 	 € 	6.655,46 
Angelique Weingarten 	 Venlo 	 31-jan 	€ 	622,95 

22-feb 	€ 	622,95 
22-mrt 	€ 	622,95 
22-apr 	€ 	622,95 
21-mei 	€ 	622,95 
22-jun 	€ 	622,95 
23-jul 	€ 	622,95 
21-aug 	€ 	622,95 
25-sep 	€ 	622,95 
22-okt 	€ 	622,95 
22-nov 	€ 	622,95 

Totaal Angelique Weingarten 	 € 	6.852,45 
Anita Hendriks-Berg 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	819,96 
22-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	1.639,92 
22-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Anita Hendriks-Berg 	 € 	9.839,52 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Anna de Groot 	 Wormerveer 	 18-jun 	€ 	20.485,56 
Totaal Anna de Groot 	 € 	20.485,56 
Anne Feite Bloem 	 Haarlem 	 26-jan 	€ 	883,82 

28-feb 	€ 	811,65 
26-mrt 	€ 	811,65 
26-apr 	€ 	811,65 
27-mei 	€ 	910,22 
25-jun 	€ 	910,22 
26-jul 	€ 	910,22 
26-aug 	€ 	910,22 
24-sep 	€ 	910,22 
26-okt 	€ 	910,22 
26-nov 	€ 	910,22 
26-dec 	€ 	910,22 

Totaal Anne Feite Bloem 	 € 	10.600,53 
Annelies Futselaar 	 Enschede 	 20-mrt 	€ 	902,15 

21-apr 	€ 	902,15 
18-mei 	€ 	1.804,30 
31-mei 	€ 	902,15 
24-jun 	€ 	902,15 
23-jul 	€ 	902,15 
24-aug 	€ 	902,15 
29-sep 	€ 	902,15 
25-okt 	€ 	902,15 
24-nov 	€ 	902,15 
27-dec 	€ 	902,15 

Totaal Annelies Futselaar 	 € 	10.825,80 
Annie van den Heuvel 	 Nieuwegein 	 29-jan 	€ 	819,96 

24-feb 	€ 	819,96 
24-mrt 	€ 	819,96 
23-apr 	€ 	819,96 
21-mei 	€ 	819,96 
24-jun 	€ 	819,96 
23-jul 	€ 	819,96 
24-aug 	€ 	819,96 
24-sep 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
24-nov 	€ 	819,96 
23-dec 	€ 	819,96 

Totaal Annie van den Heuvel 	 € 	9.839,52 
Ans Broersen 	 Oss 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
25-okt 	€ 	819,96 
18-nov 	€ 	819,96 

Totaal Ans Broersen 	 € 	9.019,56 
Ans Lokhoff 	 Rosmalen 	 20-jan 	€ 	902,15 

19-feb 	€ 	902,15 
19-mrt 	€ 	902,15 
20-apr 	€ 	902,15 
20-mei 	€ 	902,15 
18-jun 	€ 	902,15 
20-jul 	€ 	902,15 
30-aug 	€ 	902,15 
20-sep 	€ 	902,15 
20-okt 	€ 	902,15 
19-nov 	€ 	902,15 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Ans Lokhoff 	 € 	10.825,80 
Antoine Theeuwen 	 Leiden 	 6-feb 	€ 	956,92 

7-mrt 	€ 	956,92 
2-apr 	€ 	956,92 
29-apr 	€ 	952,77 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, Iidl, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
5-jun 	€ 	952,77 
26-jun 	€ 	952,77 
6-aug 	€ 	952,77 
27-sep 	€ 	1.905,54 
2-nov 	€ 	952,77 
25-nov 	€ 	952,77 
29-dec 	€ 	952,77 

Totaal Antoine Theeuwen 	 € 	11.445,69 
Anton Visscher 	 Cuijk 	 26-jan 	€ 	569,74 

19-feb 	€ 	586,20 
28-mrt 	€ 	586,20 
22-apr 	€ 	586,20 
21-mei 	€ 	586,20 
22-jun 	€ 	586,20 
20-jul 	€ 	586,20 
23-aug 	€ 	586,20 
24-sep 	€ 	586,20 
29-okt 	€ 	586,20 
3-dec 	€ 	586,20 
22-dec 	€ 	586,20 

Totaal Anton Visscher 	 € 	7.017,94 
Arda Gerkens 	 Haarlem 	 22-jan 	€ 	1.272,02 

23-feb 	€ 	1.272,02 
23-mrt 	€ 	1.272,02 
23-apr 	€ 	1.272,02 
21-mei 	€ 	54,63 
24-jun 	€ 	1.272,02 
23-jul 	€ 	1.272,02 
24-aug 	€ 	1.272,01 
24-sep 	€ 	1.275,41 
22-okt 	€ 	1.275,41 
15-nov 	€ 	-4.302,26 
24-nov 	€ 	2.451,57 
1-dec 	€ 	69,96 
22-dec 	€ 	1.272,02 

Totaal Arda Gerkens 	 € 	11.000,87 
Ariane Schut 	 Maastricht 	 21-jan 	€ 	537,32 

19-feb 	€ 	537,32 
19-mrt 	€ 	537,32 
14-apr 	€ 	-1.663,00 
21-apr 	€ 	537,32 
21-mei 	€ 	537,32 
21-jun 	€ 	537,32 
21-jul 	€ 	537,32 
20-aug 	€ 	537,32 
21-sep 	€ 	537,32 
21-okt 	€ 	537,32 
19-nov 	€ 	537,32 
21-dec 	€ 	537,32 

Totaal Ariane Schut 	 € 	4.784,84 
Azhar Naeem 	 Almere 	 25-jan 	€ 	674,49 

24-feb 	€ 	674,49 
24-mrt 	€ 	674,49 
26-apr 	€ 	674,49 
24-mei 	€ 	674,49 
24-jun 	€ 	674,49 
26-jul 	€ 	674,49 
24-aug 	€ 	674,49 
24-sep 	€ 	674,49 
25-okt 	€ 	674,49 
24-nov 	€ 	674,49 
24-dec 	€ 	674,49 

Totaal Azhar Naeem 	 € 	8.093,88 
Baris Ermis 	 Enkhuizen 	 27-mei 	€ 	5.770,97 

30-nov 	€ 	1.172,40 
15-dec 	€ 	1.172,40 
27-dec 	€ 	1.758,60 
28-dec 	€ 	586,20 

Totaal Baris Ermis 	 € 	10.460,57 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Bart van Kent 	 's-Gravenhage 	 22-jan 	€ 	3.256,43 

24-feb 	€ 	3.256,43 
24-mrt 	€ 	3.256,43 
26-mrt 	€ 	-607,00 
30-mrt 	€ 	-266,00 
8-apr 	€ 	-2.244,24 
9-apr 	€ 	-77,30 
23-apr 	€ 	3.256,43 
21-mei 	€ 	177,79 
25-mei 	€ 	-2.462,86 
24-jun 	€ 	3.256,43 
13-jul 	€ 	-855,71 
23-jul 	€ 	3.256,43 
24-aug 	€ 	3.256,43 
24-sep 	€ 	3.256,43 
22-okt 	€ 	3.256,43 
24-nov 	€ 	6.278,75 
9-dec 	€ 	-4.563,76 
22-dec 	€ 	3.606,88 
30-dec 	€ 	-239,35 

Totaal Bart van Kent 	 € 	28.055,07 
Bas Ananias 	 Assen 	 11-jan 	€ 	-265,95 

28-jan 	€ 	819,96 
18-feb 	€ 	819,96 
23-mrt 	€ 	819,96 
22-apr 	€ 	819,96 
27-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
21-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
21-sep 	€ 	819,96 
21-okt 	€ 	819,96 
19-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Bas Ananias 	 € 	9.573,57 
Bas Maes 	 Breda 	 20-jan 	€ 	902,15 

19-feb 	€ 	902,15 
19-mrt 	€ 	902,15 
20-apr 	€ 	902,15 
20-mei 	€ 	902,15 
21-jun 	€ 	902,15 
20-jul 	€ 	902,15 
20-aug 	€ 	902,15 
20-sep 	€ 	902,15 
20-okt 	€ 	902,15 
19-nov 	€ 	902,15 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Bas Maes 	 € 	10.825,80 
Bas van der Voort 	 Megen 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
25-okt 	€ 	819,96 
18-nov 	€ 	819,96 

Totaal Bas van der Voort 	 € 	9.019,56 
Bastiaan van Apeldoorn 	 Haarlem 	 22-jan 	€ 	1.239,98 

23-feb 	€ 	1.239,98 
23-mrt 	€ 	1.239,98 
2-apr 	€ 	-301,94 
7-apr 	€ 	-424,84 
23-apr 	€ 	1.239,98 
21-mei 	€ 	-41,30 
25-mei 	€ 	-552,00 
24-jun 	€ 	1.239,98 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
23-jul 	€ 	1.239,98 
24-aug 	€ 	1.238,45 
24-sep 	€ 	1.234,73 
22-okt 	€ 	1.234,73 
15-nov 	€ 	-4.282,00 
24-nov 	€ 	1.239,98 
22-dec 	€ 	2.386,91 

Totaal Bastiaan van Apeldoorn 	 € 	9.172,60 
Bennie Blom 	 Zevenbergen 	 15-jan 	€ 	616,73 

15-feb 	€ 	616,73 
15-mrt 	€ 	616,73 
15-apr 	€ 	616,73 
14-mei 	€ 	616,73 
15-jun 	€ 	616,73 
15-jul 	€ 	616,73 
13-aug 	€ 	616,73 
15-sep 	€ 	616,73 
22-okt 	€ 	616,73 
23-nov 	€ 	616,73 
22-dec 	€ 	616,73 

Totaal Bennie Blom 	 € 	7.400,76 
Bert Sluijer 	 Zwolle 	 29-jan 	€ 	912,44 

18-feb 	€ 	912,44 
17-mrt 	€ 	912,44 
20-apr 	€ 	912,44 
21-mei 	€ 	912,44 
22-jun 	€ 	912,44 
20-jul 	€ 	912,44 
20-aug 	C 	912,44 
20-sep 	€ 	912,44 
21-okt 	€ 	912,44 
18-nov 	€ 	912,44 
20-dec 	€ 	912,44 

Totaal Bert Sluijer 	 € 	10.949,28 
Bert Velthuis 	 Nijmegen 	 29-jan 	€ 	1.531,20 

20-feb 	€ 	1.531,20 
20-mrt 	€ 	1.531,20 
21-apr 	€ 	1.531,20 
21-mei 	€ 	1.531,20 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
31-mei 	€ 	3.211,51 
22-jun 	€ 	1.531,20 
20-jul 	€ 	1.531,20 
20-aug 	€ 	1.531,20 
20-sep 	€ 	1.531,20 
21-okt 	€ 	1.531,20 
18-nov 	€ 	1.531,20 
20-dec 	€ 	1.531,20 

Totaal Bert Velthuis 	 € 	18.507,27 
Bianca Verweij 	 Hilversum 	 11-jan 	€ 	-162,47 

12-feb 	€ 	714,20 
28-feb 	€ 	926,39 
2-apr 	€ 	926,39 
29-apr 	€ 	926,39 
30-mei 	€ 	926,39 
19-jul 	€ 	926,39 
29-jul 	€ 	926,39 
26-aug 	€ 	926,39 
31-okt 	€ 	926,39 
29-nov 	€ 	926,39 
21-dec 	€ 	926,39 

Totaal Bianca Verweij 	 € 	9.815,63 
Biljana Markovic 	 Nijmegen 	 15-jan 	€ 	902,15 

15-feb 	€ 	902,19 
15-mrt 	€ 	902,15 
15-apr 	€ 	902,15 
17-mei 	€ 	902,15 
15-jun 	€ 	902,15 
15-jul 	€ 	902,15 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lidi, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
16-aug 	€ 	902,15 
15-sep 	€ 	902,15 
5-okt 	€ 	-2.965,95 
15-okt 	€ 	621,43 
15-nov 	€ 	621,64 
15-dec 	€ 	621,64 

Totaal Biljana Markovic 	 € 	7.018,15 
Bob de Greef 	 Groningen 	 22-jan 	€ 	899,68 

23-feb 	€ 	899,68 
23-mrt 	€ 	899,68 
23-apr 	€ 	899,68 
21-mei 	€ 	902,15 
23-jun 	€ 	902,15 
23-jul 	€ 	902,15 
23-aug 	€ 	902,15 
23-sep 	€ 	898,35 
22-okt 	€ 	898,35 
23-nov 	€ 	898,35 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Bob de Greef 	 € 	10.804,52 
Boris Duijff 	 Rotterdam 	 1-feb 	€ 	912,44 

11-mrt 	€ 	912,44 
4-aug 	€ 	1.824,88 
6-aug 	€ 	1.824,88 

Totaal Boris Duijff 	 € 	5.474,64 
Bram Roovers 	 's-Hertogenbosch 	 20-jan 	€ 	902,15 

19-feb 	€ 	902,15 
19-mrt 	€ 	902,15 
20-apr 	€ 	902,15 
20-mei 	€ 	902,15 
18-jun 	€ 	902,15 
20-jul 	€ 	902,15 
20-aug 	€ 	902,15 
20-sep 	€ 	937,11 
20-okt 	€ 	937,11 
19-nov 	€ 	937,11 
20-dec 	€ 	937,11 

Totaal Bram Roovers 	 € 	10.965,64 
Brammert Geerling 	 Zwolle 	 8-jan 	€ 	-386,01 

29-jan 	€ 	570,12 
19-feb 	€ 	570,12 
6-apr 	€ 	570,12 
28-apr 	€ 	570,12 
3-jun 	€ 	570,12 
12-jul 	€ 	570,12 
27-jul 	€ 	570,12 
8-sep 	€ 	570,12 
16-okt 	€ 	570,12 
31-okt 	€ 	570,12 
8-dec 	€ 	570,12 

Totaal Brammert Geerling 	 € 	5.885,31 
Bregje van Lieshout 	 Cuijk 	 29-jan 	€ 	621,64 

24-feb 	€ 	625,74 
25-feb 	€ 	621,64 
19-mrt 	€ 	621,64 
20-apr 	€ 	621,64 
24-mei 	€ 	621,64 
23-jun 	€ 	621,64 
24-jul 	€ 	621,64 
24-aug 	€ 	621,64 
23-sep 	€ 	621,64 
19-nov 	€ 	621,64 
23-nov 	€ 	621,64 
28-dec 	€ 	621,64 

Totaal Bregje van Lieshout 	 € 	8.085,42 
C.D. de Jong 	 Rotterdam 	 18-okt 	€ 	10.000,00 
Totaal C.D. de Jong 	 € 	10.000,00 
Carin Wevers 	 Kerkrade 	 22-mrt 	€ 	721,17 

22-apr 	€ 	721,17 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
18-mei 	€ 	721,17 
19-mei 	€ 	721,17 
26-mei 	€ 	721,00 
23-jun 	€ 	721,17 
31-aug 	€ 	721,17 
11-okt 	€ 	721,17 
27-okt 	€ 	721,17 
16-nov 	€ 	721,17 

Totaal Carin Wevers 	 € 	7.211,53 
Carlo Veraart 	 Duiven 	 31-jan 	€ 	586,20 

28-feb 	€ 	586,20 
20-apr 	€ 	586,20 
26-mei 	€ 	586,20 
8-jun 	€ 	586,20 
22-jun 	€ 	586,20 
21-jul 	€ 	586,20 
21-aug 	€ 	586,20 
25-sep 	€ 	586,20 
21-okt 	€ 	586,20 
19-nov 	€ 	586,20 
23-dec 	€ 	586,20 

Totaal Carlo Veraart 	 € 	7.034,40 
Cecile Visscher 	 's-Hertogenbosch 	 20-jan 	€ 	940,70 

19-feb 	€ 	940,70 
19-mrt 	€ 	940,70 
20-apr 	€ 	940,70 
20-mei 	€ 	937,11 
18-jun 	€ 	937,11 
20-jul 	€ 	937,11 
20-aug 	€ 	937,11 
20-sep 	€ 	899,79 
20-okt 	€ 	902,15 
19-nov 	€ 	902,15 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Cecile Visscher 	 € 	11.117,48 
Cem Lacin 	 Schiedam 	 5-jan 	€ 	-1.139,29 

22-jan 	€ 	3531,51 
24-feb 	€ 	3.531,51 
23-mrt 	€ 	3.531,51 
2-apr 	€ 	-215,59 
13-apr 	€ 	-250,00 
23-apr 	€ 	-2.003,06 
27-mei 	€ 	335,26 

Totaal Cem Lacin 	 € 	7.321,85 
Chris Hesse 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	819,96 
22-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
20-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Chris Hesse 	 € 	9.839,52 
Cor van Erp 	 Heesch 	 18-feb 	€ 	486,75 

19-feb 	€ 	486,75 
21-mrt 	€ 	486,75 
21-apr 	€ 	486,75 
22-mei 	€ 	486,75 
22-jun 	€ 	486,75 
21-jul 	€ 	486,75 
21-aug 	€ 	486,75 
20-sep 	€ 	486,75 
22-okt 	€ 	486,75 
19-nov 	€ 	486,75 
20-dec 	€ 	486,75 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Totaal Cor van Erp 	 € 	5.841,00 
Corrie de Groot 	 Wijk bij Duurstede 	 8-jan 	€ 	-228,00 

11-jan 	€ 	608,01 
18-feb 	€ 	608,01 
17-mrt 	€ 	608,01 
20-apr 	€ 	608,01 
21-mei 	€ 	586,20 
22-jun 	€ 	586,20 
20-jul 	€ 	586,20 
20-aug 	€ 	586,20 
20-sep 	€ 	586,20 
21-okt 	€ 	586,20 
18-nov 	€ 	586,20 
20-dec 	€ 	586,20 

Totaal Corrie de Groot 	 € 	6.893,64 
Daan Brandenbarg 	 Groningen 	 22-jan 	€ 	899,68 

23-feb 	€ 	899,68 
23-mrt 	€ 	899,68 
23-apr 	€ 	899,68 
21-mei 	€ 	902,15 
23-jun 	€ 	902,15 
23-jul 	€ 	902,15 
23-aug 	€ 	902,15 
23-sep 	€ 	898,35 
22-okt 	€ 	898,35 
23-nov 	€ 	902,15 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Daan Brandenbarg 	 € 	10.808,32 
David de Vreede 	 Almere 	 12-mrt 	€ 	2.934,84 

9-apr 	€ 	1.267,42 
6-mei 	€ 	1.467,42 
22-mei 	€ 	-2.066,34 
13-jun 	€ 	1.467,42 
28-jun 	€ 	1.467,42 
4-jul 	€ 	2.434,50 
28-jul 	€ 	1.467,42 
4-sep 	€ 	1.467,42 
19-okt 	€ 	1.467,42 
25-nov 	€ 	-370,45 
3-dec 	€ 	3.305,29 
28-dec 	€ 	1.467,42 

Totaal David de Vreede 	 € 	17.777,20 
David Schreuders 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	824,94 

23-feb 	€ 	824,94 
23-mrt 	€ 	824,94 
15-apr 	€ 	-3.836,80 
23-apr 	€ 	824,94 
21-mei 	€ 	824,94 
23-jun 	€ 	824,94 
23-jul 	€ 	824,94 
23-aug 	€ 	824,94 
23-sep 	€ 	824,94 
22-okt 	€ 	824,94 
23-nov 	€ 	824,94 
22-dec 	€ 	824,94 

Totaal David Schreuders 	 € 	6.062,48 
Denise Melchers-van Sluijs 	 Emmeloord 	 28-jan 	€ 	721,17 

24-feb 	€ 	721,17 
29-mrt 	€ 	721,17 
26-apr 	€ 	721,17 
21-mei 	€ 	721,17 
24-jun 	€ 	721,17 
30-jul 	€ 	721,17 
7-sep 	€ 	721,17 
5-okt 	€ 	721,17 
23-okt 	€ 	648,17 
24-nov 	€ 	648,17 
22-dec 	€ 	648,17 

Totaal Denise Melchers-van Sluijs 	 € 	8.435,04 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Dennis Roemer 	 Boxmeer 	 17-mrt 	€ 	418,71 

20-mrt 	€ 	586,20 
20-apr 	€ 	586,20 
21-mei 	€ 	586,20 
28-jun 	€ 	586,20 
10-aug 	€ 	586,20 
25-aug 	€ 	586,20 
19-okt 	€ 	586,20 
4-nov 	€ 	586,20 
22-nov 	€ 	586,20 
20-dec 	€ 	586,20 

Totaal Dennis Roemer 	 € 	6.280,71 
Dirk UijI 	 Breda 	 20-jan 	€ 	902,15 

19-feb 	€ 	902,15 
19-mrt 	€ 	902,15 
20-apr 	€ 	902,15 
20-mei 	€ 	902,15 
21-jun 	€ 	902,15 
20-jul 	€ 	902,15 
20-aug 	€ 	902,15 
20-sep 	€ 	902,15 
20-okt 	€ 	902,15 
19-nov 	€ 	902,15 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Dirk UijI 	 € 	10.825,80 
Ellen van Klaveren 	 Wedde 	 21-jan 	€ 	286,41 

19-feb 	€ 	1.172,40 
21-apr 	€ 	586,20 
21-mei 	€ 	586,20 
21-jun 	€ 	586,20 
21-jul 	C 	586,20 
20-aug 	€ 	586,20 
21-sep 	€ 	586,20 
21-okt 	€ 	416,01 

Totaal Ellen van Klaveren 	 € 	5.392,02 
Ellis Muller 	 Zutphen 	 16-jan 	€ 	721,17 

18-feb 	€ 	721,17 
22-mrt 	€ 	721,17 
20-apr 	€ 	721,17 
21-mei 	€ 	721,17 
21-jun 	€ 	721,17 
20-jul 	€ 	721,17 
26-aug 	€ 	721,17 
14-okt 	€ 	721,17 
21-okt 	€ 	721,17 
18-nov 	€ 	721,17 

Totaal Ellis Muller 	 € 	7.932,87 
Emile Roemer 	 Sambeek 	 3-nov 	€ 	4.590,00 
Totaal Emile Roemer 	 € 	4.590,00 
Eric van den Broek 	 Boxtel 	 20-jan 	€ 	874,50 

19-feb 	€ 	874,50 
19-mrt 	€ 	874,50 
20-apr 	€ 	874,50 
23-apr 	€ 	-3.063,26 
20-mei 	€ 	621,64 
18-jun 	€ 	621,64 
20-jul 	€ 	621,64 
20-aug 	€ 	621,64 
20-sep 	€ 	621,64 
20-okt 	€ 	621,64 
19-nov 	€ 	621,64 
20-dec 	€ 	621,64 

Totaal Eric van den Broek 	 € 	5.407,86 
Erik Bobeldijk 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	1.965,18 

23-feb 	€ 	1.965,18 
23-mrt 	€ 	1.965,18 
23-apr 	€ 	1.965,18 
21-mei 	€ 	4.999,79 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
23-jun 	€ 	1.965,18 
23-jul 	€ 	1.965,18 
23-aug 	€ 	1.965,18 
21-sep 	€ 	1.965,42 
23-okt 	€ 	1.965,42 
23-nov 	€ 	3.728,22 
22-dec 	€ 	1.965,42 

Totaal Erik Bobeldijk 	 € 	25.301,89 
Erik de Vries 	 Helmond 	 22-jan 	€ 	1.926,57 

22-feb 	€ 	976,57 
22-mrt 	€ 	976,57 
22-apr 	€ 	976,57 
21-mei 	€ 	4.516,26 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
22-jun 	€ 	976,57 
22-jul 	€ 	976,57 
20-aug 	€ 	1.926,57 
1-okt 	€ 	976,57 
23-okt 	€ 	976,57 
18-nov 	€ 	976,57 
22-dec 	€ 	886,87 
23-dec 	€ 	3.378,42 

Totaal Erik de Vries 	 € 	17.368,61 
Erik Flentge 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	45,48 

23-feb 	€ 	851,82 
23-mrt 	€ 	851,82 
23-apr 	€ 	851,82 
21-mei 	€ 	851,82 
23-jun 	€ 	851,82 
23-jul 	€ 	851,82 
23-aug 	€ 	851,82 
23-sep 	€ 	851,82 
22-okt 	€ 	851,82 
23-nov 	€ 	851,82 
22-dec 	€ 	851,82 

Totaal Erik Flentge 	 € 	9.415,50 
Erik Maassen 	 Voorschoten 	 20-jan 	€ 	620,80 

19-feb 	€ 	620,80 
19-mrt 	€ 	620,80 
20-apr 	€ 	604,52 
20-mei 	€ 	616,73 
21-jun 	€ 	616,73 
20-jul 	€ 	616,73 
20-aug 	€ 	616,73 
20-sep 	€ 	616,73 
20-okt 	€ 	616,73 
19-nov 	€ 	616,73 
20-dec 	€ 	616,73 

Totaal Erik Maassen 	 € 	7.400,76 
Erna Berends 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	1.506,07 

23-feb 	€ 	1.506,07 
23-mrt 	€ 	1.506,07 
23-apr 	€ 	1.506,07 
21-mei 	€ 	4.323,40 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
23-jun 	€ 	1.507,51 
23-jul 	€ 	1.506,07 
23-aug 	€ 	1.506,07 
21-sep 	€ 	1.506,31 
23-okt 	€ 	1.506,31 
23-nov 	€ 	3.012,62 
22-dec 	€ 	1.583,74 

Totaal Erna Berends 	 € 	19.397,67 
Esther Portegies 	 Appeltern 	 1-feb 	€ 	453,94 

22-feb 	€ 	453,94 
23-mrt 	€ 	453,94 
26-apr 	€ 	453,94 
24-mei 	€ 	453,94 
28-jun 	€ 	453,94 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
26-jul 	€ 	453,94 
24-aug 	€ 	453,94 
23-sep 	€ 	453,94 
22-okt 	€ 	453,94 
22-nov 	€ 	453,94 

Totaal Esther Portegies 	 € 	4.993,34 
Esther Schut 	 Meppel 	 6-feb 	€ 	586,20 

28-feb 	€ 	586,20 
27-mrt 	€ 	586,20 
2-mei 	€ 	586,20 
26-mei 	€ 	586,20 
26-jun 	€ 	586,20 
28-jul 	€ 	586,20 
30-aug 	€ 	586,20 
29-sep 	€ 	586,20 
25-okt 	€ 	586,20 
28-nov 	€ 	586,20 
28-dec 	€ 	586,20 

Totaal Esther Schut 	 € 	7.034,40 
Eva Schaaij 	 Enschede 	 6-feb 	€ 	453,94 

20-feb 	€ 	453,94 
24-mrt 	€ 	453,94 
22-apr 	€ 	453,94 
21-mei 	€ 	453,94 
7-jul 	€ 	453,94 
22-jul 	€ 	453,94 
20-aug 	€ 	453,94 
20-sep 	€ 	453,94 
26-okt 	€ 	453,94 
20-nov 	€ 	453,94 
21-dec 	€ 	453,94 

Totaal Eva Schaaij 	 € 	5.447,28 
Evert ldema 	 Stadskanaal 	 1-jan 	€ 	-189,91 

11-jan 	C 	-107,07 
4-feb 	€ 	586,20 
26-feb 	€ 	586,20 
11-apr 	€ 	586,20 
29-apr 	€ 	630,19 
17-jun 	€ 	630,19 
28-jun 	€ 	630,19 
1-aug 	€ 	630,19 
29-aug 	€ 	630,19 
30-sep 	€ 	630,19 
30-okt 	€ 	630,19 
2-dec 	€ 	630,19 
29-dec 	€ 	630,19 

Totaal Evert Idema 	 € 	7.133,33 
Floor van Grouw 	 Hengelo 	 25-jan 	€ 	870,00 

25-feb 	€ 	870,00 
25-mrt 	€ 	870,00 
23-apr 	€ 	867,37 
25-mei 	€ 	870,16 
25-jun 	€ 	870,16 
23-jul 	€ 	870,16 
25-aug 	€ 	863,63 
24-sep 	€ 	870,16 
25-okt 	€ 	863,63 
25-nov 	€ 	865,26 
22-dec 	€ 	865,26 

Totaal Floor van Grouw 	 € 	10.415,79 
Frank Futselaar 	 Zwolle 	 22-jan 	€ 	4.484,46 

24-feb 	€ 	4.484,76 
23-mrt 	€ 	3.783,41 
13-apr 	€ 	-250,00 
23-apr 	€ 	-1.698,55 

Totaal Frank Futselaar 	 € 	10.804,08 
Frank Johan Hoogendam 	 Delft 	 20-jan 	€ 	453,94 

19-feb 	€ 	453,94 
19-mrt 	€ 	453,94 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
20-apr 	€ 	453,94 
14-mei 	€ 	453,94 
21-jun 	€ 	453,94 
20-jul 	€ 	453,94 
20-aug 	€ 	453,94 
20-sep 	€ 	453,94 
20-okt 	€ 	453,94 
19-nov 	€ 	453,94 
20-dec 	€ 	453,94 

Totaal Frank Johan Hoogendam 	 € 	5.447,28 
Frank Stevens 	 Goor 	 28-jan 	€ 	586,20 

24-feb 	€ 	586,20 
23-mrt 	€ 	586,20 
23-apr 	€ 	586,20 
21-mei 	€ 	586,20 
23-jun 	€ 	586,20 
23-jul 	€ 	586,20 
23-sep 	€ 	276,92 
30-sep 	€ 	586,20 

Totaal Frank Stevens 	 € 	4.966,52 
Frans Mulckhuijse 	 Almere 	 6-jan 	€ 	722,55 

3-feb 	€ 	429,84 
28-feb 	€ 	429,89 
19-mrt 	€ 	429,89 
20-apr 	€ 	429,89 
21-mei 	€ 	429,89 
22-jun 	€ 	429,89 
20-jul 	€ 	429,89 
21-aug 	€ 	429,89 
20-sep 	€ 	429,89 
28-okt 	€ 	429,89 
26-nov 	€ 	429,89 
21-dec 	€ 	429,89 

Totaal Frans Mulckhuijse 	 € 	5.881,18 
Frans Rietveld 	 Dronten 	 3-feb 	€ 	709,88 

22-feb 	€ 	709,88 
22-mrt 	€ 	709,88 
22-apr 	€ 	709,88 
22-mei 	€ 	709,88 
22-jun 	€ 	709,88 
22-jul 	€ 	709,88 
22-aug 	€ 	709,88 
22-sep 	€ 	709,88 
23-okt 	€ 	709,88 
22-nov 	€ 	709,88 
22-dec 	€ 	709,88 

Totaal Frans Rietveld 	 € 	8.518,56 
Frans van der Tol 	 Wijk bij Duurstede 	 26-jan 	€ 	533,00 

26-feb 	€ 	533,00 
6-apr 	€ 	533,00 
4-mei 	€ 	533,00 
2-jun 	€ 	533,00 
27-jun 	€ 	533,00 
29-aug 	€ 	533,00 
28-sep 	€ 	533,00 
29-okt 	€ 	533,00 
28-nov 	€ 	533,00 
29-dec 	€ 	533,00 

Totaal Frans van der Tol 	 € 	5.863,00 
Frits Akse 	 Almelo 	 29-jan 	€ 	855,45 

25-feb 	€ 	855,45 
25-mrt 	€ 	855,45 
23-apr 	€ 	855,45 
25-mei 	€ 	855,45 
25-jun 	€ 	855,45 
23-jul 	€ 	855,45 
25-aug 	€ 	855,45 
24-sep 	€ 	855,45 
26-okt 	€ 	855,45 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lidl, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 

	

25-nov 	€ 	855,45 

	

23-dec 	€ 	855,45 
Totaal Frits Akse 	 € 	10.265,40 
Geert de Jong 	 Alphen 	 29-apr 	€ 	1.226,00 

	

21-mei 	€ 	621,64 

	

29-jun 	€ 	621,64 
25-jul 	€ 	621,64 

	

24-aug 	€ 	621,64 

	

25-sep 	€ 	621,64 

	

23-okt 	€ 	621,64 

	

18-nov 	€ 	621,64 

	

21-dec 	€ 	621,64 
Totaal Geert de Jong 	 € 	6.199,12 
Gelske Nauta 	 Enkhuizen 	 15-jan 	€ 	586,20 

	

18-feb 	€ 	586,20 

	

17-mrt 	€ 	586,20 

	

20-apr 	€ 	586,28 

	

21-mei 	€ 	586,20 

	

22-jun 	€ 	586,20 

	

20-jul 	€ 	586,20 

	

20-aug 	€ 	586,20 

	

20-sep 	€ 	586,20 

	

21-okt 	€ 	586,20 

	

18-nov 	€ 	586,20 

	

20-dec 	€ 	586,20 
Totaal Gelske Nauta 	 € 	7.034,48 
Ger Klaus 	 Helmond 	 22-jan 	€ 	815,69 

	

22-feb 	€ 	819,96 

	

22-mrt 	€ 	819,96 

	

22-apr 	€ 	819,96 

	

21-mei 	€ 	819,96 

	

22-jun 	€ 	819,96 

	

22-jul 	€ 	819,96 

	

20-aug 	€ 	819,96 

	

30-sep 	€ 	819,96 

	

23-okt 	€ 	819,96 

	

23-nov 	€ 	819,96 

	

23-dec 	€ 	819,96 
Totaal Ger Klaus 	 € 	9.835,25 
Gerard Bus 	 Uden 	 22-jan 	€ 	716,01 

	

22-feb 	€ 	716,01 

	

22-mrt 	€ 	716,01 

	

22-apr 	€ 	716,01 

	

20-mei 	€ 	721,17 

	

22-jun 	€ 	721,17 

	

22-jul 	€ 	721,17 

	

19-aug 	€ 	714,29 

	

22-sep 	€ 	714,29 

	

22-okt 	€ 	721,17 

	

22-nov 	€ 	721,17 

	

21-dec 	€ 	721,17 
Totaal Gerard Bus 	 € 	8.619,64 
Gerard Loos 	 Oude Pekela 	 25-mrt 	€ 	568,65 

	

14-mei 	€ 	586,20 

	

21-mei 	€ 	586,20 

	

22-jun 	€ 	586,20 

	

21-jul 	€ 	586,20 

	

20-aug 	€ 	586,20 

	

23-sep 	€ 	586,20 

	

21-okt 	€ 	586,20 

	

19-nov 	€ 	586,20 

	

21-dec 	€ 	586,20 
Totaal Gerard Loos 	 € 	5.844,45 
Gerard Nizet 	 Roermond 	 22-jan 	€ 	754,21 

	

22-feb 	€ 	754,21 

	

22-mrt 	€ 	754,21 

	

22-apr 	€ 	754,21 
21-mei 	€ 	751,77 

	

22-jun 	€ 	751,77 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lidl, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
28-jul 	€ 	751,77 
29-aug 	€ 	751,77 
1-okt 	€ 	751,77 
30-okt 	€ 	751,77 
29-nov 	€ 	751,77 

Totaal Gerard Nizet 	 € 	8.279,23 
Gerard van Breukelen 	 Culemborg 	 23-apr 	€ 	616,73 

21-mei 	€ 	616,73 
22-jun 	€ 	616,73 
21-jul 	€ 	616,93 
25-aug 	€ 	616,73 
25-sep 	€ 	616,73 
24-okt 	€ 	616,73 
27-nov 	€ 	616,73 
22-dec 	€ 	616,73 

Totaal Gerard van Breukelen 	 € 	5.550,77 
Gerard Vennegoor 	 Hengelo 	 3-feb 	€ 	819,96 

9-mrt 	€ 	819,96 
25-mrt 	€ 	819,96 
28-apr 	€ 	819,96 
25-mei 	€ 	819,96 
30-jun 	€ 	819,96 
29-jul 	€ 	819,96 
27-aug 	€ 	819,96 
30-sep 	€ 	819,96 
10-nov 	€ 	819,96 
26-nov 	€ 	819,96 
26-dec 	€ 	819,96 

Totaal Gerard Vennegoor 	 € 	9.839,52 
Gerard Wassing 	 Duiven 	 29-jan 	€ 	630,68 

19-feb 	€ 	626,54 
19-mrt 	€ 	626,54 
20-apr 	€ 	626,54 
21-mei 	€ 	626,54 
23-jun 	€ 	626,54 
21-jul 	€ 	626,54 
20-aug 	€ 	626,54 
20-sep 	€ 	626,54 
22-okt 	€ 	626,54 
18-nov 	€ 	626,54 
20-dec 	€ 	626,54 

Totaal Gerard Wassing 	 € 	7.522,62 
Gerrie Elfrink 	 Arnhem 	 22-jan 	€ 	937,11 

19-feb 	€ 	940,70 
17-mrt 	€ 	937,65 
20-apr 	€ 	937,11 
21-mei 	€ 	937,11 
31-mei 	€ 	-163,21 
22-jun 	€ 	937,11 
20-jul 	€ 	937,11 
20-aug 	€ 	937,11 
21-sep 	€ 	937,11 
21-okt 	€ 	937,11 
19-nov 	€ 	937,11 
20-dec 	€ 	937,11 

Totaal Gerrie Elfrink 	 € 	11.086,24 
Greetje Dikkers 	 Tynaarlo 	 26-jan 	€ 	480,83 

26-feb 	€ 	480,83 
26-mrt 	€ 	480,83 
23-apr 	€ 	480,83 
22-mei 	€ 	480,83 
23-jun 	€ 	480,83 
22-jul 	€ 	480,83 
23-aug 	€ 	480,83 
21-sep 	€ 	480,83 
21-okt 	€ 	480,83 
22-nov 	€ 	480,83 
21-dec 	€ 	480,83 

Totaal Greetje Dikkers 	 € 	5.769,96 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lidl, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Guus van Ginkel 	 Stoutenburg 	 20-jan 	€ 	586,20 

7-mrt 	€ 	586,20 
21-mrt 	€ 	586,20 
28-apr 	€ 	586,20 
24-mei 	€ 	586,20 
24-jun 	€ 	586,20 
22-jul 	€ 	586,20 
22-aug 	€ 	586,20 
24-sep 	€ 	586,20 
23-okt 	€ 	586,20 
22-nov 	€ 	586,20 
25-dec 	€ 	586,20 

Totaal Guus van Ginkel 	 € 	7.034,40 
Han van der Vlist 	 Harkstede 	 22-jan 	€ 	870,16 

23-feb 	€ 	870,16 
23-mrt 	€ 	870,16 
23-apr 	€ 	870,16 
21-mei 	€ 	870,16 
23-jun 	€ 	870,16 
23-jul 	€ 	870,16 
23-aug 	€ 	870,16 
23-sep 	€ 	870,16 
22-okt 	€ 	870,16 
23-nov 	€ 	870,16 
23-dec 	€ 	870,16 

Totaal Han van der Vlist 	 € 	10.441,92 
Hannie Vaessen 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	810,59 
22-mrt 	€ 	810,59 
20-apr 	€ 	810,61 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
20-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Hannie Vaessen 	 € 	9.811,43 
Hans Boerwinkel 	 Doetinchem 	 22-jan 	€ 	765,65 

24-feb 	€ 	761,57 
24-mrt 	€ 	761,57 
23-apr 	€ 	391,18 
21-mei 	€ 	761,57 
24-jun 	€ 	761,57 
23-jul 	€ 	761,57 
24-aug 	€ 	761,57 
24-sep 	€ 	761,57 
22-okt 	€ 	761,56 
24-nov 	€ 	761,57 
24-dec 	€ 	761,57 

Totaal Hans Boerwinkel 	 € 	8.772,52 
Hans Everhard 	 Almere 	 26-feb 	€ 	882,65 

28-mrt 	€ 	882,65 
28-apr 	€ 	860,36 
27-mei 	€ 	882,65 
28-mei 	€ 	860,36 
1-jul 	€ 	611,97 
23-okt 	€ 	322,59 
22-nov 	€ 	322,59 

Totaal Hans Everhard 	 € 	5.625,82 
Hans Frentz 	 Heijen 	 25-jan 	€ 	324,87 

19-feb 	€ 	586,20 
28-mrt 	€ 	586,20 
14-apr 	€ 	-1.552,38 
27-apr 	€ 	630,19 
26-mei 	€ 	630,19 
27-jun 	€ 	630,19 
29-jul 	€ 	630,19 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaald bedrag 
29-aug 	€ 	630,19 
30-sep 	€ 	630,19 
25-okt 	€ 	630,19 
29-nov 	€ 	613,19 
29-dec 	€ 	630,19 

Totaal Hans Frentz 	 € 	5.599,60 
Hans Gelissen 	 Hoensbroek 	 20-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	819,96 
22-mrt 	€ 	812,41 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
20-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Hans Gelissen 	 € 	9.831,97 
Hans Teunis 	 Almelo 	 20-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	819,96 
22-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
20-okt 	€ 	819,96 
19-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Hans Teunis 	 € 	9.839,52 
Hans Van Gemert 	 Helmond 	 8-jan 	€ 	-648,50 

20-jan 	€ 	178,47 
22-feb 	€ 	178,47 
22-mrt 	€ 	178,47 
22-apr 	€ 	178,47 
21-mei 	€ 	221,66 
22-jun 	€ 	221,66 
22-jul 	€ 	221,66 
20-aug 	€ 	673,16 
1-okt 	€ 	870,16 
26-okt 	€ 	870,16 
29-nov 	€ 	870,16 
27-dec 	€ 	870,16 

Totaal Hans Van Gemert 	 € 	4.884,16 
Hans van Hooft 	 Nijmegen 	 15-jan 	€ 	734,78 

15-feb 	€ 	734,78 
15-mrt 	€ 	734,78 
15-apr 	€ 	734,78 
17-mei 	€ 	734,78 
15-jun 	€ 	734,78 
15-jul 	€ 	734,78 
16-aug 	€ 	734,78 
15-sep 	€ 	734,78 
15-okt 	€ 	734,78 
15-nov 	€ 	734,78 
15-dec 	€ 	734,78 

Totaal Hans van Hooft 	 € 	8.817,36 
Harry Schoonewille 	 Veendam 	 21-jan 	€ 	626,54 

19-feb 	€ 	626,54 
19-mrt 	€ 	626,54 
21-apr 	€ 	626,54 
21-mei 	€ 	207,85 
22-jun 	€ 	626,54 
21-jul 	€ 	626,54 
20-aug 	€ 	626,54 
21-sep 	€ 	626,54 
21-okt 	€ 	626,54 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lidl, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 

	

19-nov 	€ 	626,54 

	

21-dec 	€ 	626,54 
Totaal Harry Schoonewille 	 € 	7.099,79 
Heidy Melissen 	 Doesburg 	 25-jan 	€ 	621,64 

	

22-feb 	€ 	621,64 

	

21-mrt 	€ 	621,64 

	

20-apr 	€ 	621,64 

	

21-mei 	€ 	621,64 

	

22-jun 	€ 	621,64 
20-jul 	€ 	621,64 

	

20-aug 	€ 	621,64 

	

20-sep 	€ 	621,64 

	

21-okt 	€ 	586,20 

	

18-nov 	€ 	586,20 

	

20-dec 	€ 	586,20 
Totaal Heidy Melissen 	 C 	7.353,36 
Helma Oostelbos 	 Tilburg 	 3-feb 	€ 	940,70 

	

19-feb 	€ 	937,11 

	

20-mrt 	€ 	937,11 

	

21-apr 	€ 	937,11 

	

21-mei 	€ 	937,11 

	

22-jun 	€ 	937,11 

	

1-aug 	€ 	937,11 

	

21-aug 	€ 	937,11 

	

24-sep 	€ 	937,11 

	

3-nov 	€ 	937,11 

	

1-dec 	€ 	937,11 
Totaal Helma Oostelbos 	 € 	10.311,80 
Henk van Gerven 	 Oss 	 17-jan 	€ 	-984,70 

	

22-jan 	€ 	4.263,68 
3-feb 	€ 	-1.222,00 

	

24-feb 	€ 	4.263,68 

	

11-mrt 	€ 	-1.083,64 

	

24-mrt 	€ 	4.263,68 

	

13-apr 	€ 	-250,00 

	

23-apr 	€ 	-2.026,68 

	

26-apr 	€ 	4.051,33 

	

21-mei 	€ 	-3.880,09 

	

26-mei 	€ 	406,74 

	

31-mei 	€ 	3.237,85 
8-jun 	€ 	-1.202,67 
9-jun 	€ 	-460,00 

	

11-jun 	€ 	230,00 
1-jul 	€ 	3.644,59 

	

19-aug 	€ 	-99,12 

	

10-nov 	€ 	-268,59 
Totaal Henk van Gerven 	 € 	12.884,06 
Hennie Hemmes 	 Oude Pekela 	 1-feb 	€ 	200,00 

	

19-feb 	€ 	200,00 

	

17-mrt 	€ 	200,00 

	

20-apr 	€ 	200,00 

	

21-mei 	€ 	200,00 

	

22-mei 	€ 	-55,33 

	

23-jun 	€ 	800,62 

	

21-jul 	€ 	800,62 

	

20-aug 	€ 	800,62 

	

2-okt 	€ 	800,62 

	

21-okt 	€ 	800,62 

	

18-nov 	€ 	800,62 

	

7-dec 	€ 	1.775,40 

	

21-dec 	€ 	800,62 
Totaal Hennie Hemmes 	 € 	8.324,41 
Henri Kerkdijk 	 Apeldoorn 	 25-jan 	€ 	864,16 

	

25-feb 	€ 	864,16 
25-mrt 	€ 	864,16 

	

23-apr 	€ 	864,16 
25-mei 	€ 	902,15 

	

25-jun 	€ 	902,15 

	

23-jul 	€ 	902,15 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
25-aug 	€ 	902,15 
24-sep 	€ 	902,15 
25-okt 	€ 	902,15 
25-nov 	€ 	902,15 
21-dec 	€ 	902,15 

Totaal Henri Kerkdijk 	 € 	10.673,84 
Henri Mandemaker 	 Tilburg 	 28-jan 	€ 	902,15 

19-feb 	€ 	902,15 
29-mrt 	€ 	902,15 
27-apr 	€ 	902,15 
26-mei 	€ 	902,15 
25-jun 	€ 	902,15 
26-jul 	€ 	902,15 
24-aug 	€ 	902,15 
24-sep 	€ 	902,15 
21-okt 	€ 	902,15 
19-nov 	€ 	902,15 
23-dec 	€ 	902,15 

Totaal Henri Mandemaker 	 € 	10.825,80 

Herman Kalter 	 Delden 	 29-jan 	€ 	1.102,47 
19-feb 	€ 	453,94 
23-feb 	€ 	586,20 
19-mrt 	€ 	480,83 
23-mrt 	€ 	621,64 
20-apr 	€ 	480,83 
23-apr 	€ 	621,64 
22-mei 	€ 	1.102,47 
22-jun 	€ 	480,83 
23-jun 	€ 	621,64 
20-jul 	€ 	480,83 
23-jul 	€ 	621,64 
20-aug 	€ 	480,83 
23-aug 	€ 	621,64 
20-sep 	€ 	480,83 
23-sep 	€ 	621,64 
21-okt 	€ 	480,83 
22-okt 	€ 	621,64 
19-nov 	€ 	480,83 
23-nov 	€ 	621,64 
20-dec 	€ 	480,83 
23-dec 	€ 	621,64 

Totaal Herman Kalter 	 € 	13.167,31 
Herman Poels 	 Eindhoven 	 22-jan 	€ 	850,62 

22-feb 	€ 	850,62 
22-mrt 	€ 	850,62 
22-apr 	€ 	850,62 
21-mei 	€ 	902,15 
22-jun 	€ 	902,15 
22-jul 	€ 	911,15 

Totaal Herman Poels 	 € 	6.117,93 

Hilde Leeman 	 Hoensbroek 	 20-jan 	€ 	819,96 
22-feb 	€ 	819,96 
22-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 

Totaal Hilde Leeman 	 € 	7.379,64 

Hugo Koetsveld 	 Hengelo 	 25-jan 	€ 	819,96 
25-feb 	€ 	819,96 
25-mrt 	€ 	809,57 
23-apr 	€ 	809,57 
25-mei 	€ 	819,96 
25-jun 	€ 	819,96 
23-jul 	€ 	819,96 
25-aug 	€ 	819,96 
24-sep 	€ 	819,96 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
25-okt 	€ 	819,96 
1-dec 	€ 	819,96 

Totaal Hugo Koetsveld 	 € 	8.998,78 
Huib Ghijsen 	 Middelburg 	 1-jan 	€ 	-220,49 

1-feb 	€ 	756,67 
1-mrt 	€ 	756,67 
26-mrt 	€ 	756,67 
12-mei 	€ 	756,67 
1-jun 	€ 	756,57 
21-jul 	€ 	756,87 
30-jul 	€ 	756,67 
28-aug 	€ 	756,67 
20-okt 	€ 	756,67 
17-nov 	€ 	756,67 
2-dec 	€ 	756,67 

Totaal Huib Ghijsen 	 € 	8.102,98 
Ida Klaassens 	 Hoogezand 	 22-jan 	€ 	819,96 

23-feb 	€ 	819,96 
23-mrt 	€ 	819,96 
23-apr 	€ 	819,96 
21-mei 	€ 	819,96 
23-jun 	€ 	819,96 
23-jul 	€ 	819,96 
23-aug 	€ 	819,96 
23-sep 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
23-nov 	€ 	819,96 
23-dec 	€ 	819,96 

Totaal Ida Klaassens 	 € 	9.839,52 
Ineke Palm 	 Rotterdam 	 18-dec 	€ 	2.534,47 

19-dec 	€ 	1.519,89 
20-dec 	€ 	1.519,89 
21-dec 	€ 	506,63 

Totaal Ineke Palm 	 € 	6.080,88 
Inge Stemmler 	 Enkhuizen 	 28-jan 	€ 	558,00 

29-mrt 	€ 	558,00 
28-apr 	€ 	558,00 
28-mei 	€ 	558,00 
29-jun 	€ 	558,00 
28-jul 	€ 	558,00 
30-aug 	€ 	558,00 
4-nov 	€ 	1.116,00 
29-nov 	€ 	558,00 
29-dec 	€ 	558,00 

Totaal Inge Stemmler 	 € 	6.138,00 
Inge Verdaasdonk 	 Breda 	 20-jan 	€ 	315,85 

19-feb 	€ 	315,85 
19-mrt 	€ 	315,85 
20-apr 	€ 	315,85 
20-mei 	€ 	315,85 
21-jun 	€ 	315,85 
20-jul 	€ 	937,11 
20-aug 	€ 	937,11 
20-sep 	€ 	937,11 
20-okt 	€ 	937,11 
19-nov 	€ 	937,11 
20-dec 	€ 	-1.084,95 

Totaal Inge Verdaasdonk 	 € 	5.495,70 
Ingrid Bos 	 Middelburg 	 21-jan 	€ 	721,17 

24-feb 	€ 	721,17 
22-mrt 	€ 	721,17 
21-apr 	€ 	721,16 
21-mei 	€ 	721,17 
21-jun 	€ 	721,17 
21-jul 	€ 	721,17 
23-aug 	€ 	721,17 
24-sep 	€ 	721,17 
24-okt 	€ 	721,17 
27-nov 	€ 	721,17 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, Iidl, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
21-dec 	€ 	721,17 

Totaal Ingrid Bos 	 € 	8.654,03 
Iris van de Kolk 	 Alphen aan den Rijn 	 8-jan 	€ 	-424,00 

13-jan 	€ 	1.231,63 
17-jan 	€ 	-307,91 
16-feb 	€ 	937,62 
18-feb 	€ 	937,62 
25-mei 	€ 	2.022,36 
21-jun 	€ 	949,12 
16-jul 	€ 	949,12 
17-aug 	€ 	949,12 
15-sep 	€ 	949,12 
21-okt 	€ 	949,12 
18-nov 	€ 	949,12 
20-dec 	€ 	949,12 

Totaal Iris van de Kolk 	 € 	11.041,16 
Iván Beij 	 Zoetermeer 	 30-jan 	€ 	947,04 

24-feb 	€ 	947,04 
24-mrt 	€ 	947,04 
21-mei 	€ 	944,22 
23-jul 	€ 	944,22 
23-sep 	€ 	944,22 
22-dec 	€ 	944,22 
30-dec 	€ 	944,22 

Totaal Iván Beij 	 € 	7.562,22 
J.W. Heerdink 	 Hengelo 	 16-aug 	€ 	20.000,00 
Totaal J.W. Heerdink 	 € 	20.000,00 
Jaap van Densen 	 Boxmeer 	 1-feb 	€ 	586,20 

22-feb 	€ 	586,20 
22-mrt 	€ 	586,20 
26-apr 	€ 	586,20 
25-mei 	€ 	586,20 
22-jun 	€ 	586,20 
20-jul 	€ 	586,20 
20-aug 	€ 	586,20 
20-sep 	€ 	586,20 
21-okt 	€ 	586,20 
19-nov 	€ 	586,20 
20-dec 	€ 	586,20 

Totaal Jaap van Densen 	 € 	7.034,40 
Jack Gerats 	 Maastricht 	 21-jan 	€ 	917,36 

19-feb 	€ 	912,44 
19-mrt 	€ 	912,44 
21-apr 	€ 	912,44 
21-mei 	€ 	912,44 
21-jun 	€ 	912,44 
21-jul 	€ 	912,44 
20-aug 	€ 	912,44 
21-sep 	€ 	912,44 
21-okt 	€ 	912,44 
19-nov 	€ 	912,44 
21-dec 	€ 	912,44 

Totaal Jack Gerats 	 € 	10.954,20 
Jakob Wedemeijer 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	1.506,07 

23-feb 	€ 	1.506,07 
23-mrt 	€ 	1.506,07 
23-apr 	€ 	1.506,07 
21-mei 	€ 	1.244,76 
23-jun 	€ 	1.506,07 
23-jul 	€ 	1.506,07 
23-aug 	€ 	1.506,07 
23-sep 	€ 	1.506,31 
23-okt 	€ 	1.506,31 
25-nov 	€ 	3.660,96 
20-dec 	€ 	93,59 

Totaal Jakob Wedemeijer 	 € 	18.554,42 
Jamal al Sari 	 Drachten 	 20-jan 	€ 	721,17 

19-feb 	€ 	721,17 
19-mrt 	€ 	721,17 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lidl, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
20-apr 	€ 	735,20 
22-mei 	€ 	756,67 
22-jun 	€ 	756,67 
20-jul 	€ 	756,67 
20-aug 	€ 	756,67 
20-sep 	€ 	756,67 
21-okt 	€ 	756,67 
18-nov 	€ 	756,67 
23-dec 	€ 	756,67 

Totaal Jamal al Sari 	 € 	8.952,07 
Jan Baas 	 Nieuwerkerk aan den IJssel 	19-apr 	€ 	757,50 

19-mei 	€ 	756,67 
18-jun 	€ 	761,54 
20-jul 	€ 	756,67 
20-aug 	€ 	756,67 
21-sep 	€ 	756,67 
21-okt 	€ 	756,67 
22-nov 	€ 	756,67 
20-dec 	€ 	756,67 

Totaal Jan Baas 	 € 	6.815,73 
Jan Breepoel 	 Capelle aan den IJssel 	 29-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	819,96 
26-mrt 	€ 	819,96 
29-apr 	€ 	819,96 
22-mei 	€ 	819,96 
3-jul 	€ 	819,96 
23-jul 	€ 	819,96 
24-aug 	€ 	819,96 
23-sep 	€ 	819,96 
25-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
24-dec 	€ 	819,96 

Totaal Jan Breepoel 	 € 	9.839,52 
Jan Breur 	 Veenendaal 	 3-feb 	€ 	854,56 

27-mei 	€ 	851,80 
3-jul 	€ 	3.408,72 
8-okt 	€ 	2.555,40 
3-nov 	€ 	851,80 

Totaal Jan Breur 	 € 	8.522,28 
Jan Broekema 	 Assen 	 31-jan 	€ 	6.483,39 

3-mrt 	€ 	1.587,92 
9-apr 	€ 	1.587,92 
7-mei 	€ 	1.587,92 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
17-jun 	€ 	1.587,92 
3-jul 	€ 	1.587,92 
28-jul 	€ 	1.587,92 
28-aug 	€ 	1.587,92 
24-sep 	€ 	1.587,92 
21-okt 	€ 	1.587,92 
3-dec 	€ 	1.587,92 
23-dec 	€ 	1.587,92 

Totaal Jan Broekema 	 € 	20.871,87 
Jan Hendriks 	 Venray 	 29-jan 	€ 	751,77 

25-feb 	€ 	751,77 
27-mrt 	€ 	751,77 
23-apr 	€ 	751,77 
22-mei 	€ 	751,77 
27-jun 	€ 	751,77 
24-jul 	€ 	751,77 
25-aug 	€ 	751,77 
26-sep 	€ 	751,77 
23-okt 	€ 	751,77 
25-nov 	€ 	751,77 
24-dec 	€ 	751,77 

Totaal Jan Hendriks 	 € 	9.021,24 
Jan Prinsen 	 Heeswijk-Dinther 	 21-jan 	€ 	487,64 

19-feb 	€ 	487,64 
19-mrt 	€ 	487,64 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
23-apr 	€ 	487,64 
22-mei 	€ 	487,64 
24-jun 	€ 	487,64 
21-jul 	€ 	487,64 
22-aug 	€ 	487,64 
20-sep 	€ 	487,64 
21-okt 	€ 	487,64 
19-nov 	€ 	487,64 
21-dec 	€ 	487,64 

Totaal Jan Prinsen 	 € 	5.851,68 

Jan Raaimakers 	 Heesch 	 17-jan 	€ 	-361,99 
29-jan 	€ 	519,28 
22-feb 	€ 	519,28 
23-mrt 	€ 	519,28 
26-apr 	€ 	519,28 
26-mei 	€ 	519,28 
25-jun 	€ 	519,28 
26-jul 	€ 	519,28 
30-aug 	€ 	519,28 
28-sep 	€ 	519,28 
27-okt 	€ 	519,28 
27-nov 	€ 	519,28 
25-dec 	€ 	519,28 

Totaal Jan Raaimakers 	 € 	5.869,37 

Jan van Densen 	 Boxmeer 	 1-feb 	€ 	635,09 
19-feb 	€ 	635,09 
22-mrt 	€ 	635,09 
21-apr 	€ 	635,09 
25-mei 	€ 	635,09 
23-jun 	€ 	635,09 
20-jul 	€ 	635,09 
20-aug 	€ 	635,09 
20-sep 	€ 	635,09 
21-okt 	€ 	635,09 
19-nov 	€ 	635,09 
27-dec 	€ 	635,09 

Totaal Jan van Densen 	 € 	7.621,08 

Jan van der Veen 	 Jubbega 	 20-jan 	€ 	756,67 
19-feb 	€ 	760,71 
19-mrt 	€ 	756,67 
20-apr 	€ 	756,67 
21-mei 	€ 	756,67 
22-jun 	€ 	756,67 
20-jul 	€ 	756,67 
21-aug 	€ 	756,67 
26-sep 	€ 	756,67 
22-okt 	€ 	756,67 
19-nov 	€ 	756,67 
20-dec 	€ 	756,67 

Totaal Jan van der Veen 	 € 	9.084,08 

Jan van Kreij 	 Oijen 	 20-jan 	€ 	819,96 
19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
21-okt 	€ 	819,96 
20-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Jan van Kreij 	 € 	9.839,52 
Jan Zoll 	 Oss 	 20-jan 	€ 	887,23 

19-feb 	€ 	887,23 
19-mrt 	€ 	887,23 
20-apr 	€ 	887,23 
20-mei 	€ 	887,23 
18-jun 	€ 	886,37 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
20-jul 	€ 	887,23 
20-aug 	€ 	887,23 
20-sep 	€ 	887,23 
21-okt 	€ 	887,23 
19-nov 	€ 	887,23 
20-dec 	€ 	887,23 

Totaal Jan Zoll 	 € 	10.645,90 
Janneke van der Leest 	 Oss 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
18-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Janneke van der Leest 	 € 	9.839,52 
Jannie Drenthe 	 Assen 	 3-feb 	€ 	859,50 

3-mrt 	€ 	859,50 
3-apr 	€ 	855,45 
3-mei 	€ 	855,45 
3-jun 	€ 	855,45 
3-jul 	€ 	855,45 
3-aug 	€ 	855,45 
3-sep 	€ 	855,45 
3-okt 	€ 	855,45 
3-nov 	€ 	859,50 
3-dec 	€ 	859,50 

Totaal Jannie Drenthe 	 € 	9.426,15 
Jannie Visscher 	 Eindhoven 	 22-jan 	€ 	902,15 

22-feb 	€ 	902,15 
22-mrt 	€ 	902,15 
22-apr 	€ 	902,19 
21-mei 	€ 	902,15 
22-jun 	€ 	902,15 
22-jul 	€ 	902,15 
20-aug 	€ 	902,15 
22-sep 	€ 	902,15 
22-okt 	€ 	902,15 
22-nov 	€ 	902,15 
22-dec 	€ 	902,15 

Totaal Jannie Visscher 	 € 	10.825,84 
Jasper van Dijk 	 Utrecht 	 22-jan 	€ 	3.877,01 

23-feb 	€ 	3.877,01 
24-mrt 	€ 	3.877,01 
23-apr 	€ 	3.877,01 
21-mei 	€ 	798,37 
24-jun 	€ 	3.877,01 
24-jul 	€ 	3.877,01 
24-aug 	€ 	3.877,01 
24-sep 	€ 	3.863,04 
7-okt 	€ 	-1.039,12 
22-okt 	€ 	3.866,18 
24-nov 	€ 	6.864,92 
21-dec 	€ 	-106,15 
22-dec 	€ 	4.237,81 

Totaal Jasper van Dijk 	 € 	45.624,12 
Jean-Paul Casteleijn 	 Terneuzen 	 29-jan 	€ 	751,77 

20-feb 	€ 	751,77 
21-mrt 	€ 	751,77 
20-apr 	€ 	751,77 
21-mei 	€ 	751,77 
22-jun 	€ 	751,77 
20-jul 	€ 	751,77 
20-aug 	€ 	751,77 
21-sep 	€ 	751,77 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
22-okt 	€ 	751,77 
18-nov 	€ 	751,77 
20-dec 	€ 	751,77 

Totaal Jean-Paul Casteleijn 	 € 	9.021,24 

Jeroen Brouwer 	 Wijk bij Duurstede 	 27-jan 	€ 	626,54 
1-mrt 	€ 	626,54 
29-mrt 	€ 	630,68 
1-mei 	€ 	626,54 
3-jun 	€ 	626,54 
2-jul 	€ 	626,54 
27-jul 	€ 	626,54 
27-aug 	€ 	626,54 
27-sep 	€ 	626,54 
27-okt 	€ 	626,54 
29-nov 	€ 	626,54 
27-dec 	€ 	626,54 

Totaal Jeroen Brouwer 	 € 	7.522,62 

Jeroen Kuijpers 	 Dieren 	 25-jan 	€ 	701,12 
23-feb 	€ 	701,12 
30-mrt 	€ 	701,12 
20-apr 	€ 	721,17 
26-mei 	€ 	721,17 
1-jul 	€ 	721,17 
28-jul 	€ 	721,17 
8-sep 	€ 	721,17 
5-okt 	€ 	721,17 
1-nov 	€ 	721,17 
30-nov 	€ 	721,17 
31-dec 	€ 	721,17 

Totaal Jeroen Kuijpers 	 € 	8.593,89 

Jeroen Pomper 	 Hoogeveen 	 19-jan 	€ 	721,17 
19-feb 	€ 	721,17 
19-mrt 	€ 	721,17 
19-apr 	€ 	721,17 
23-apr 	€ 	-222,29 
19-mei 	€ 	721,17 
18-jun 	€ 	721,17 
19-jul 	€ 	721,17 
19-aug 	€ 	721,17 
20-sep 	€ 	721,17 
19-okt 	€ 	721,17 
19-nov 	€ 	721,17 
20-dec 	€ 	721,17 

Totaal Jeroen Pomper 	 € 	8.431,75 

Jim Haijen 	 Amsterdam 	 6-jul 	€ 	15.182,91 

Totaal Jim Haijen 	 € 	15.182,91 
Jimmy Dijk 	 Groningen 	 22-jan 	€ 	949,26 

23-feb 	€ 	949,26 
23-mrt 	€ 	949,26 
23-apr 	€ 	949,26 
21-mei 	€ 	944,52 
23-jun 	€ 	944,52 
23-jul 	€ 	944,52 
23-aug 	€ 	944,52 
23-sep 	€ 	944,52 
22-okt 	€ 	944,51 
23-nov 	€ 	944,52 
20-dec 	€ 	944,52 

Totaal Jimmy Dijk 	 € 	11.353,19 
Joëlle Maxime Ham 	 Stadskanaal 	 29-jan 	€ 	586,20 

7-mrt 	€ 	586,20 
1-jun 	€ 	586,20 
18-jun 	€ 	586,20 
22-jun 	€ 	586,20 
29-jul 	€ 	586,20 
7-sep 	€ 	586,20 
20-sep 	€ 	586,20 
14-okt 	€ 	586,20 
16-nov 	€ 	586,20 
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16-dec 	€ 	586,20 

Totaal Joëlle Maxime Ham 	 € 	6.448,20 
Johan Koelman 	 Boxmeer 	 25-jan 	€ 	586,20 

23-feb 	€ 	586,20 
23-mrt 	€ 	586,20 
23-apr 	€ 	586,20 
24-mei 	€ 	586,20 
23-jun 	€ 	586,20 
23-jul 	€ 	586,20 
23-aug 	€ 	586,20 
23-sep 	€ 	586,20 
25-okt 	€ 	586,20 
23-nov 	€ 	586,20 
23-dec 	€ 	586,20 

Totaal Johan Koelman 	 € 	7.034,40 
Johan Wesselink 	 Finsterwolde 	 20-jan 	€ 	586,20 

19-feb 	€ 	586,20 
19-mrt 	€ 	586,23 
20-apr 	€ 	586,20 
20-mei 	€ 	586,20 
21-jun 	€ 	586,20 
20-jul 	€ 	586,20 
20-aug 	€ 	586,20 
20-sep 	€ 	586,20 
20-okt 	€ 	586,20 
19-nov 	€ 	586,20 
20-dec 	€ 	586,20 

Totaal Johan Wesselink 	 € 	7.034,43 
Joke Lesman-Veenstra 	 Hoogezand 	 22-jan 	€ 	480,94 

22-feb 	€ 	453,94 
22-mrt 	€ 	453,94 
22-apr 	€ 	453,94 
21-mei 	C 	453,94 
22-jun 	€ 	453,94 
22-jul 	€ 	453,94 
20-aug 	€ 	453,94 
22-sep 	€ 	453,94 
22-okt 	€ 	453,93 
18-nov 	€ 	453,94 
21-dec 	€ 	453,94 

Totaal Joke Lesman-Veenstra 	 € 	5.474,27 
Jordy Clemens 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	1.401,54 

22-feb 	€ 	1.401,54 
22-mrt 	€ 	1.401,54 
20-apr 	€ 	1.401,54 
20-mei 	€ 	1.401,54 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
21-jun 	€ 	1.401,54 
20-jul 	€ 	1.401,54 
20-aug 	€ 	1.401,54 
20-sep 	€ 	1.401,54 
20-okt 	€ 	1.399,54 
22-nov 	€ 	6.056,02 

Totaal Jordy Clemens 	 € 	16.990,78 
Jorge Wolters Gregorio 	 Roermond 	 31-jan 	€ 	453,94 

28-feb 	€ 	453,94 
31-mrt 	€ 	453,94 
30-apr 	€ 	453,94 
31-mei 	€ 	453,94 
30-jun 	€ 	453,94 
3-aug 	€ 	453,94 
31-aug 	€ 	453,94 
30-sep 	€ 	453,94 
31-okt 	€ 	453,94 
30-nov 	€ 	453,94 
31-dec 	€ 	453,94 

Totaal Jorge Wolters Gregorio 	 € 	5.447,28 
Jorine Dirks 	 Velp 	 25-jan 	€ 	750,77 

24-feb 	€ 	750,77 
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24-mrt 	€ 	750,77 
26-apr 	€ 	750,77 
24-mei 	€ 	765,16 
24-jun 	€ 	765,16 
26-jul 	€ 	765,16 
24-aug 	€ 	750,77 
24-sep 	€ 	750,77 
25-okt 	€ 	750,77 
24-nov 	€ 	550,56 

Totaal Jorine Dirks 	 € 	8.101,43 
Jos Swartjes 	 Winssen 	 20-jan 	€ 	621,64 

19-feb 	€ 	625,74 
19-mrt 	€ 	783,15 
20-apr 	€ 	773,27 
21-mei 	€ 	621,64 
22-jun 	€ 	621,64 
20-jul 	€ 	621,64 
20-aug 	€ 	621,64 
20-sep 	€ 	621,64 
21-okt 	€ 	621,64 
19-nov 	€ 	621,64 
20-dec 	€ 	621,64 

Totaal Jos Swartjes 	 € 	7.776,92 
Jos van der Horst 	 Oost West en Middelbeers 	26-jan 	€ 	2.328,68 

26-feb 	€ 	2.328,68 
26-mrt 	€ 	2.328,68 
26-apr 	€ 	2.328,68 
22-mei 	€ 	-1.038,21 
26-mei 	€ 	2.404,55 
25-jun 	€ 	2.331,47 
26-jul 	€ 	2.331,47 
26-aug 	€ 	551,24 

Totaal Jos van der Horst 	 € 	15.895,24 
José Wichgers-Apeldoorn 	 Enschede 	 29-jan 	€ 	902,15 

24-feb 	€ 	902,15 
24-mrt 	€ 	902,15 
23-apr 	€ 	902,15 
25-mei 	€ 	902,15 
24-jun 	€ 	902,15 
23-jul 	€ 	902,15 
24-aug 	€ 	902,15 
24-sep 	€ 	902,15 
25-okt 	€ 	902,15 
24-nov 	€ 	902,15 
24-dec 	€ 	902,15 

Totaal José Wichgers-Apeldoorn 	 € 	10.825,80 
Judith van Zon 	 Amersfoort 	 25-jan 	€ 	902,15 

25-feb 	€ 	902,15 
25-mrt 	€ 	902,15 
26-apr 	€ 	902,15 
25-mei 	€ 	902,15 
25-jun 	€ 	902,15 
26-jul 	€ 	902,15 
25-aug 	€ 	902,15 
27-sep 	€ 	902,15 
25-okt 	€ 	902,15 
25-nov 	€ 	902,15 
27-dec 	€ 	902,15 

Totaal Judith van Zon 	 € 	10.825,80 
Jurjen Huisman 	 Groningen 	 23-jun 	€ 	902,15 

23-jul 	€ 	902,15 
23-aug 	€ 	902,15 
23-sep 	€ 	902,15 
22-okt 	€ 	902,15 
23-nov 	€ 	902,15 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Jurjen Huisman 	 € 	6.315,05 
Jutta van den Oord 	 Hoogeveen 	 19-jan 	€ 	761,56 

19-feb 	€ 	761,56 
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19-mrt 	€ 	761,56 
19-apr 	€ 	761,56 
23-apr 	€ 	-163,51 
19-mei 	€ 	761,56 
18-jun 	€ 	761,57 
19-jul 	€ 	761,57 
19-aug 	€ 	761,57 
20-sep 	€ 	761,57 
19-okt 	€ 	761,56 
19-nov 	€ 	761,57 
20-dec 	€ 	761,57 

Totaal Jutta van den Oord 	 € 	8.975,27 
Katinka Coenen 	 Brunssum 	 22-jan 	€ 	621,64 

22-feb 	€ 	621,64 
22-mrt 	€ 	621,64 
22-apr 	€ 	621,64 
21-mei 	€ 	621,64 
22-jun 	€ 	621,64 
22-jul 	€ 	621,64 
20-aug 	€ 	621,64 
30-sep 	€ 	621,64 
22-okt 	€ 	621,64 
24-nov 	€ 	621,64 
22-dec 	€ 	621,64 

Totaal Katinka Coenen 	 € 	7.459,68 
Kees Frenay 	 Groningen 	 22-jan 	€ 	480,94 

22-feb 	€ 	453,94 
22-mrt 	€ 	453,94 
22-apr 	€ 	453,94 
21-mei 	€ 	453,94 
22-jun 	€ 	453,94 
22-jul 	€ 	453,94 
20-aug 	€ 	453,94 
22-sep 	€ 	453,93 
25-okt 	€ 	453,94 
22-nov 	€ 	453,94 
23-dec 	€ 	453,94 

Totaal Kees Frenay 	 € 	5.474,27 
Kees Jonker 	 Rotterdam 	 12-feb 	€ 	824,94 

9-mrt 	€ 	824,94 
30-mrt 	€ 	824,94 
20-apr 	€ 	824,94 
22-mei 	€ 	824,94 
25-jun 	€ 	824,94 
23-jul 	€ 	824,94 
24-aug 	€ 	824,94 

Totaal Kees Jonker 	 € 	6.599,52 
Kees Koning 	 Sappemeer 	 22-jan 	€ 	819,96 

23-feb 	€ 	819,96 
23-mrt 	€ 	819,96 
23-apr 	€ 	819,96 
21-mei 	€ 	819,96 
23-jun 	€ 	819,96 
23-jul 	€ 	819,96 
23-aug 	€ 	819,96 
23-sep 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
23-nov 	€ 	819,96 
23-dec 	€ 	819,96 

Totaal Kees Koning 	 € 	9.839,52 
Kees van Ham 	 Tilburg 	 29-jan 	€ 	902,15 

19-feb 	€ 	902,15 
19-mrt 	€ 	902,15 
21-apr 	€ 	902,15 
22-mei 	€ 	902,15 
22-jun 	€ 	902,15 
22-aug 	€ 	1.804,30 
23-sep 	€ 	902,15 
24-okt 	€ 	902,15 
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25-nov 	€ 	902,15 
21-dec 	€ 	902,15 

Totaal Kees van Ham 	 € 	10.825,80 
Kees van Limpt 	 Veghel 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
23-sep 	€ 	819,96 
21-okt 	€ 	819,96 
19-nov 	€ 	819,96 
21-dec 	€ 	819,96 

Totaal Kees van Limpt 	 € 	9.839,52 
Laurens Ivens 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	2.618,13 

23-feb 	€ 	2.603,18 
23-mrt 	€ 	2.603,18 
23-apr 	€ 	2.603,18 
21-mei 	€ 	7.808,58 
22-mei 	€ 	-3.063,69 
22-jun 	€ 	2.603,18 
23-jul 	€ 	2.603,18 
31-aug 	€ 	4.321,43 
24-sep 	€ 	1.885,54 
6-nov 	€ 	1.719,54 
30-nov 	€ 	1.719,54 
20-dec 	€ 	-738,14 

Totaal Laurens Ivens 	 € 	29.286,83 
Lenny Roelofs 	 Gouda 	 29-jan 	€ 	851,80 

20-feb 	€ 	851,80 
19-mrt 	€ 	851,80 
21-apr 	€ 	851,80 
22-mei 	€ 	851,80 
22-jun 	€ 	851,80 
20-jul 	€ 	851,80 
20-aug 	€ 	851,80 
20-sep 	€ 	851,80 
21-okt 	€ 	851,80 
19-nov 	€ 	851,80 
20-dec 	€ 	851,80 

Totaal Lenny Roelofs 	 € 	10.221,60 
Lian Veenstra 	 Veendam 	 3-feb 	€ 	291,46 

25-feb 	€ 	291,46 
7-apr 	€ 	291,46 
24-apr 	€ 	644,57 
24-mei 	€ 	644,57 
26-jun 	€ 	644,57 
25-jul 	€ 	644,57 
24-aug 	€ 	644,57 
26-sep 	€ 	644,57 
20-dec 	€ 	-96,40 

Totaal Lian Veenstra 	 € 	4.645,40 
Lieke van Rossum 	 Delft 	 27-jan 	€ 	952,77 

1-mrt 	€ 	932,74 
30-mrt 	€ 	928,59 
28-apr 	€ 	948,62 
3-jun 	€ 	952,77 
29-jun 	€ 	952,77 
1-sep 	€ 	952,77 
15-sep 	€ 	952,77 
5-okt 	€ 	952,77 
9-nov 	€ 	952,77 
21-dec 	€ 	952,77 
27-dec 	€ 	952,77 

Totaal Lieke van Rossum 	 € 	11.384,88 
Lies van Aelst 	 Gorinchem 	 14-jan 	€ 	478,39 

12-feb 	€ 	478,38 

39 



VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, Iidl, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 
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12-mrt 	€ 	478,39 
14-apr 	€ 	478,11 
14-mei 	€ 	478,39 
14-jun 	€ 	478,39 
14-jul 	€ 	478,39 
13-aug 	€ 	478,39 
14-okt 	€ 	478,39 
12-nov 	€ 	478,39 
14-dec 	€ 	478,39 

Totaal Lies van Aelst 	 € 	5.262,00 
Lilian Marijnissen 	 Oss 	 5-jan 	€ 	-1.518,85 

8-jan 	€ 	-1.271,00 
22-jan 	€ 	3.144,76 
23-feb 	€ 	-1.271,00 
24-feb 	€ 	4.415,76 
23-mrt 	€ 	-1.271,00 
24-mrt 	€ 	4.415,76 
9-apr 	€ 	-763,35 
23-apr 	€ 	3.079,97 
21-mei 	€ 	1.232,78 
22-mei 	€ 	-1.290,00 
22-jun 	€ 	-1.290,38 
24-jun 	€ 	4.353,19 
23-jul 	€ 	4.353,19 
26-jul 	€ 	-1.290,38 
17-aug 	€ 	-493,43 
24-aug 	€ 	4.353,19 
17-sep 	€ 	-1.290,38 
21-sep 	€ 	-1.290,38 
24-sep 	€ 	4.335,45 
22-okt 	€ 	4.339,44 
23-okt 	€ 	-1.290,38 
18-nov 	€ 	-889,04 
23-nov 	€ 	-1.290,38 
24-nov 	€ 	8.010,46 
20-dec 	€ 	-1.290,38 
22-dec 	€ 	4.793,23 

Totaal Lilian Marijnissen 	 € 	33.026,85 
Linda Bolderman-Lesterhuis 	 Winschoten 	 20-jan 	€ 	630,19 

19-feb 	€ 	630,19 
19-mrt 	€ 	630,19 
20-apr 	€ 	630,19 
20-mei 	€ 	630,19 
21-jun 	€ 	630,19 
20-jul 	€ 	630,19 
20-aug 	€ 	630,19 
20-sep 	€ 	630,19 
20-okt 	€ 	630,19 

Totaal Linda Bolderman-Lesterhuis 	 € 	6.301,90 
Lonneke Maráczi 	 Helmond 	 22-jan 	€ 	870,16 

22-feb 	€ 	870,16 
22-mrt 	€ 	870,16 
22-apr 	€ 	870,16 
21-mei 	€ 	870,16 
22-jun 	€ 	870,16 
22-jul 	€ 	870,16 
20-aug 	€ 	870,16 
15-okt 	€ 	870,16 
26-okt 	€ 	870,16 
25-nov 	€ 	870,16 
23-dec 	€ 	870,16 

Totaal Lonneke Maráczi 	 € 	10.441,92 
Lucy Wobma 	 Groningen 	 22-jan 	€ 	899,68 

23-feb 	€ 	899,68 
23-mrt 	€ 	899,68 
23-apr 	€ 	899,68 
21-mei 	€ 	902,15 
23-jun 	€ 	67,92 

Totaal Lucy Wobma 	 € 	4.568,79 
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Luuk de Boer 	 Oss 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
6-mei 	€ 	-1.940,00 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
21-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Luuk de Boer 	 € 	7.899,52 
Lyan van Vliet 	 Dieren 	 25-jan 	€ 	701,13 

25-feb 	€ 	721,17 
25-mrt 	€ 	721,17 
26-apr 	€ 	721,17 
25-mei 	€ 	721,17 
25-jun 	€ 	721,17 
26-jul 	€ 	721,17 
25-aug 	€ 	721,17 
22-sep 	€ 	721,17 
25-okt 	€ 	721,17 
20-dec 	€ 	765,16 
21-dec 	€ 	765,16 

Totaal Lyan van Vliet 	 € 	8.721,98 
Maarten Everling 	 Uden 	 3-feb 	€ 	538,55 

4-mrt 	€ 	511,55 
2-apr 	€ 	511,55 
13-apr 	€ 	-2.452,00 
3-mei 	€ 	511,55 
21-mei 	€ 	487,36 
25-mei 	€ 	18.846,38 
22-jun 	€ 	487,36 
20-jul 	€ 	487,36 
20-aug 	€ 	487,36 
20-sep 	€ 	487,36 
21-okt 	€ 	487,36 
19-nov 	€ 	487,36 

Totaal Maarten Everling 	 € 	21.879,10 
Maarten Hijink 	 Amersfoort 	 22-jan 	€ 	3.818,23 

12-feb 	€ 	-2.214,72 
24-feb 	€ 	3.818,23 
24-mrt 	€ 	3.818,23 
23-apr 	€ 	3.818,23 
21-mei 	€ 	538,15 
22-jun 	€ 	3.818,23 
13-jul 	€ 	-1.175,23 
23-jul 	€ 	3.818,23 
24-aug 	€ 	3.818,23 
24-sep 	€ 	3.801,56 
22-okt 	€ 	3.805,31 
24-nov 	€ 	3.818,23 
20-dec 	€ 	2.985,82 
22-dec 	€ 	4.183,60 

Totaal Maarten Hijink 	 € 	42.470,33 
Maarten Sweep 	 Nijmegen 	 15-jan 	€ 	902,15 

15-feb 	€ 	902,15 
15-mrt 	€ 	902,15 
15-apr 	€ 	902,15 
17-mei 	€ 	902,15 
15-jun 	€ 	902,15 
15-jul 	€ 	902,15 
16-aug 	€ 	902,15 
15-sep 	€ 	902,15 
15-okt 	€ 	902,15 
15-nov 	€ 	902,15 
15-dec 	€ 	902,15 
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Totaal Maarten Sweep 	 € 	10.825,80 
Mahir Alkaya 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	3.733,01 

11-feb 	€ 	-315,39 
24-feb 	€ 	3.733,21 
24-mrt 	€ 	3.733,01 
26-mrt 	€ 	-413,38 
23-apr 	€ 	3.733,01 
21-mei 	€ 	443,28 
24-jun 	€ 	3.733,01 
6-jul 	€ 	-322,43 
23-jul 	€ 	3.733,01 
24-aug 	€ 	3.733,01 
14-sep 	€ 	-367,98 
24-sep 	C 	3.724,62 
23-okt 	€ 	3.726,51 
3-nov 	€ 	-288,06 
21-nov 	€ 	3.733,01 
20-dec 	€ 	2.570,80 
22-dec 	€ 	4.090,05 

Totaal Mahir Alkaya 	 € 	42.712,30 
Maike Muller 	 Almere 	 5-feb 	€ 	453,94 

24-feb 	€ 	453,94 
19-mrt 	€ 	453,94 
21-apr 	€ 	453,94 
25-mei 	€ 	453,94 
24-jun 	€ 	453,94 
28-jul 	€ 	453,94 
31-aug 	€ 	453,94 
22-sep 	€ 	453,94 
25-okt 	€ 	453,94 
22-nov 	€ 	453,94 
27-dec 	C 	453,94 

Totaal Maike Muller 	 € 	5.447,28 
Manon Reijnen 	 Wamel 	 26-apr 	€ 	586,20 

21-mei 	€ 	586,20 
23-jun 	€ 	586,20 
23-jul 	€ 	586,20 
24-aug 	C 	586,20 
24-sep 	€ 	586,20 
22-okt 	€ 	586,20 
19-nov 	€ 	586,20 
22-dec 	€ 	586,20 

Totaal Manon Reijnen 	 € 	5.275,80 
Marc Kuiper 	 Zwartemeer 	 22-jan 	€ 	912,44 

23-feb 	€ 	912,44 
23-mrt 	€ 	912,44 
23-apr 	€ 	912,44 
21-mei 	€ 	912,44 
23-jun 	€ 	912,44 
23-jul 	€ 	912,44 
23-aug 	€ 	912,44 
23-sep 	€ 	912,44 
22-okt 	€ 	912,44 
23-nov 	€ 	912,44 
21-dec 	€ 	912,44 

Totaal Marc Kuiper 	 € 	10.949,28 
Marc Smits 	 Amersfoort 	 1-feb 	€ 	902,15 

18-feb 	C 	970,69 
17-mrt 	€ 	936,42 
20-apr 	€ 	936,31 
21-mei 	C 	910,22 
22-jun 	€ 	910,22 
23-jul 	€ 	910,22 
23-aug 	€ 	910,22 
24-sep 	€ 	910,22 
21-okt 	€ 	910,22 
28-nov 	€ 	910,22 

Totaal Marc Smits 	 € 	10.117,11 
Marc van Caldenberg 	 Landgraaf 	 5-jan 	€ 	-189,91 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
25-jan 	€ 	1.009,60 
22-feb 	€ 	1.040,14 
25-mrt 	€ 	1.100,83 
23-apr 	€ 	1.040,14 
21-mei 	€ 	1.040,14 
23-jun 	€ 	1.040,14 
23-jul 	€ 	1.040,14 
22-aug 	€ 	1.040,14 
26-sep 	€ 	1.040,14 
23-okt 	€ 	1.040,14 
22-nov 	€ 	1.040,14 
20-dec 	€ 	1.040,14 

Totaal Marc van Caldenberg 	 € 	12.321,92 
Marga Dunnink 	 Giesbeek 	 21-feb 	€ 	721,17 

19-mrt 	€ 	721,17 
30-apr 	€ 	721,17 
21-mei 	€ 	721,17 
24-jun 	€ 	721,17 
21-jul 	€ 	721,17 
20-aug 	€ 	721,17 
20-sep 	€ 	721,17 
21-okt 	€ 	721,17 
20-nov 	€ 	721,17 

Totaal Marga Dunnink 	 € 	7.211,70 
Marga Wubbema 	 Oude Pekela 	 21-jan 	€ 	606,35 

19-feb 	€ 	606,35 
16-mrt 	€ 	-299,77 
19-mrt 	€ 	606,35 
21-apr 	€ 	606,35 
21-mei 	€ 	630,19 
21-jun 	€ 	688,51 
21-jul 	€ 	630,19 
20-aug 	€ 	606,89 
21-sep 	€ 	618,70 
21-okt 	€ 	630,19 
19-nov 	€ 	630,19 
21-dec 	€ 	630,19 

Totaal Marga Wubbema 	 € 	7.190,68 
Margreet Keesman 	 Enkhuizen 	 6-feb 	€ 	635,62 

4-mrt 	€ 	630,19 
18-mrt 	€ 	630,19 
21-apr 	€ 	630,19 
22-mei 	€ 	630,19 
22-jun 	€ 	630,19 
20-jul 	€ 	630,19 
20-aug 	€ 	630,19 
20-sep 	€ 	630,19 
21-okt 	€ 	630,19 
26-nov 	€ 	630,19 
20-dec 	€ 	630,19 

Totaal Margreet Keesman 	 € 	7.567,71 
Margrit van Buel-Luijten 	 Oss 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
21-nov 	€ 	819,96 

Totaal Margrit van Buel-Luijten 	 € 	9.019,56 
Marian Bijvoet 	 Nieuwegein 	 1-jan 	€ 	-266,00 

28-jan 	€ 	819,96 
1-mrt 	€ 	819,96 
29-mrt 	€ 	819,96 
28-apr 	€ 	819,96 
28-mei 	€ 	819,96 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaald bedrag 
28-jun 	€ 	819,96 
28-jul 	€ 	819,96 
30-aug 	€ 	819,96 
28-sep 	€ 	819,96 
28-okt 	€ 	819,96 
29-nov 	€ 	819,96 
28-dec 	€ 	819,96 

Totaal Marian Bijvoet 	 € 	9.573,52 
Marianne laumann 	 Kerkrade 	 14-mrt 	€ 	1.531,30 

2-mei 	€ 	1.527,22 
25-mei 	€ 	761,57 
20-aug 	€ 	1.523,14 
17-nov 	€ 	1.523,14 

Totaal Marianne laumann 	 € 	6.866,37 
Marianne van Bergen 	 Uden 	 22-jan 	€ 	721,17 

22-feb 	€ 	721,17 
22-mrt 	€ 	721,17 
22-apr 	€ 	721,17 
20-mei 	€ 	721,17 
22-jun 	€ 	721,17 
22-jul 	€ 	721,17 
19-aug 	€ 	721,17 
22-sep 	€ 	721,17 
22-okt 	€ 	721,17 
22-nov 	€ 	721,17 
21-dec 	€ 	721,17 

Totaal Marianne van Bergen 	 € 	8.654,04 
Marie Therese Janssen-van Amstel 	 Oss 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,95 
21-okt 	€ 	819,96 
19-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Marie Therese Janssen-van Amstel 	 € 	9.839,51 
Mariëlla van Wijnen-Heijs 	 Boxmeer 	 29-jan 	€ 	586,20 

19-feb 	€ 	586,20 
25-mrt 	€ 	586,20 
25-apr 	€ 	586,20 
25-mei 	€ 	586,20 
25-jun 	€ 	586,20 
24-jul 	€ 	586,20 
25-aug 	€ 	586,20 
21-sep 	€ 	586,20 
25-okt 	€ 	586,20 
25-nov 	€ 	586,20 
23-dec 	€ 	586,20 

Totaal Mariëlla van Wijnen-Heijs 	 € 	7.034,40 
Marij Feddema 	 Lent 	 15-jan 	€ 	902,15 

15-feb 	€ 	902,15 
15-mrt 	€ 	902,15 
15-apr 	€ 	902,15 
17-mei 	€ 	902,15 
15-jun 	€ 	902,15 
15-jul 	€ 	902,15 
16-aug 	€ 	902,15 
15-sep 	€ 	902,15 
15-okt 	€ 	902,15 
15-nov 	€ 	902,15 
15-dec 	€ 	902,15 

Totaal Marij Feddema 	 € 	10.825,80 
Marijke Rtten 	 Wehl 	 22-jan 	€ 	721,17 

24-feb 	€ 	721,17 
24-mrt 	€ 	721,17 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
23-apr 	€ 	421,96 
21-mei 	€ 	721,17 
24-jun 	€ 	721,17 
23-jul 	€ 	721,17 
24-aug 	€ 	721,17 
24-sep 	€ 	721,17 
22-okt 	€ 	721,17 
24-nov 	€ 	721,17 
24-dec 	€ 	721,17 

Totaal Marijke RBtten 	 € 	8.354,83 
Marina Casadei 	 Amstelveen 	 15-jun 	€ 	44.085,60 

24-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
21-okt 	€ 	819,96 
18-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Marina Casadei 	 € 	49.825,32 
Mariska ten Heuw 	 Hengelo 	 25-jan 	€ 	1.836,87 

25-feb 	€ 	1.836,87 
25-mrt 	€ 	1.836,87 
2-apr 	€ 	-213,74 
23-apr 	€ 	1.836,87 
22-mei 	€ 	-1.241,77 
25-mei 	€ 	3.543,35 
25-jun 	€ 	1.262,77 
23-jul 	€ 	1.836,87 
25-aug 	€ 	1.836,87 
24-sep 	€ 	1.836,87 
25-okt 	€ 	1.836,87 
25-nov 	€ 	5.513,34 
20-dec 	€ 	-738,14 
22-dec 	€ 	1.836,87 

Totaal Mariska ten Heuw 	 € 	24.657,64 
Marjon Kok 	 Delft 	 1-jan 	€ 	-298,53 

28-jan 	€ 	912,44 
19-feb 	€ 	912,44 
18-mrt 	€ 	912,44 
3-mei 	€ 	912,44 
1-jun 	€ 	912,44 
12-jul 	€ 	912,44 
13-aug 	€ 	912,44 
21-sep 	€ 	912,44 
14-okt 	€ 	912,44 
21-okt 	€ 	912,44 
18-nov 	€ 	912,44 
20-dec 	€ 	912,44 

Totaal Marjon Kok 	 € 	10.650,75 
Marnix Bruggeman 	 Amsterdam 	 21-jun 	€ 	19.769,59 
Totaal Marnix Bruggeman 	 € 	19.769,59 
Mart de Ridder 	 Zutphen 	 2-feb 	€ 	721,17 

25-feb 	€ 	721,17 
22-mrt 	€ 	721,17 
27-apr 	€ 	721,17 
28-mei 	€ 	721,17 
6-jul 	€ 	721,17 
3-aug 	€ 	721,17 
23-aug 	€ 	765,16 
23-sep 	€ 	765,16 
2-nov 	€ 	765,16 
18-nov 	€ 	765,16 
23-dec 	€ 	765,16 

Totaal Mart de Ridder 	 € 	8.873,99 
Martijn Stoutjesdijk 	 Zaltbommel 	 29-jan 	€ 	616,80 

19-feb 	€ 	616,80 
17-mrt 	€ 	616,80 
22-apr 	€ 	616,73 
21-mei 	€ 	616,73 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
22-jun 	C 	616,73 
26-jul 	€ 	616,73 
23-aug 	€ 	616,73 
25-sep 	€ 	616,73 
1-nov 	€ 	616,73 
23-nov 	€ 	616,73 
24-dec 	€ 	616,73 

Totaal Martijn Stoutjesdijk 	 € 	7.400,97 
Martine Feenstra-Jansen 	 Sappemeer 	 22-jan 	€ 	819,96 

23-feb 	€ 	819,96 
23-mrt 	€ 	819,96 
23-apr 	€ 	819,96 
21-mei 	€ 	819,96 
23-jun 	€ 	819,96 
23-jul 	€ 	819,96 
23-aug 	€ 	819,96 
23-sep 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
23-nov 	€ 	819,96 
23-dec 	€ 	819,96 

Totaal Martine Feenstra-Jansen 	 € 	9.839,52 
Mathijs ten Broeke 	 Zutphen 	 15-jan 	€ 	1.161,26 

19-feb 	€ 	1.161,26 
17-mrt 	€ 	1.161,26 
21-apr 	€ 	1.161,26 
21-mei 	€ 	1.161,26 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
1-jun 	€ 	2.886,09 
22-jun 	€ 	1.161,26 
20-jul 	€ 	1.161,26 
20-aug 	€ 	1.161,26 
22-sep 	€ 	1.161,26 
21-okt 	€ 	1.161,26 
18-nov 	€ 	1.161,26 
7-dec 	€ 	2.257,58 
20-dec 	€ 	1.161,26 

Totaal Mathijs ten Broeke 	 € 	16.000,15 
Maurits Gemmink 	 Ulft 	 1-jan 	€ 	-441,74 

29-jan 	€ 	453,94 
24-feb 	€ 	453,94 
24-mrt 	€ 	453,94 
29-apr 	€ 	480,83 
25-mei 	€ 	480,83 
30-jun 	€ 	480,83 
2-aug 	€ 	480,83 
23-aug 	€ 	480,83 
24-sep 	€ 	480,83 
1-nov 	€ 	480,83 
22-nov 	€ 	480,83 
23-dec 	€ 	480,83 

Totaal Maurits Gemmink 	 € 	5.247,55 
Menno Boer 	 Bilthoven 	 22-jan 	€ 	406,50 

24-feb 	€ 	406,50 
24-mrt 	€ 	406,50 
23-apr 	€ 	406,50 
21-mei 	€ 	406,50 
24-jun 	€ 	406,50 
23-jul 	€ 	406,50 
24-aug 	€ 	406,50 
24-sep 	€ 	751,77 
22-okt 	€ 	751,77 
24-nov 	€ 	751,77 
20-dec 	€ 	751,77 

Totaal Menno Boer 	 € 	6.259,08 
Michael van Rengs 	 America 	 21-jan 	€ 	705,42 

19-feb 	€ 	705,42 
19-mrt 	€ 	705,42 
21-apr 	€ 	705,42 
21-mei 	€ 	721,17 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
21-jun 	€ 	721,17 
21-jul 	€ 	721,17 
20-aug 	€ 	721,17 
21-sep 	€ 	712,17 
21-okt 	€ 	721,17 
19-nov 	€ 	721,17 
21-dec 	€ 	721,17 

Totaal Michael van Rengs 	 € 	8.582,04 
Michiel Schrier 	 Drachtstercornpagnie 	 1-jan 	€ 	-699,32 

29-jan 	€ 	2.463,31 
20-feb 	€ 	1.175,11 
26-feb 	€ 	1.224,21 
19-mrt 	€ 	1.235,06 
26-mrt 	€ 	1.224,21 
22-apr 	€ 	756,67 
23-apr 	€ 	310,85 
26-apr 	€ 	1.224,21 
21-mei 	€ 	78,74 
22-mei 	€ 	-3.114,05 
23-jun 	€ 	252,10 
24-jul 	€ 	252,10 
21-aug 	€ 	252,10 
14-okt 	€ 	252,10 
28-okt 	€ 	252,10 
7-dec 	€ 	252,10 
23-dec 	€ 	1.847,54 

Totaal Michiel Schrier 	 € 	9.239,14 
Michiel van Nispen 	 Breda 	 22-jan 	€ 	3.891,86 

24-feb 	€ 	3.868,26 
24-mrt 	€ 	3.868,31 
15-apr 	€ 	-840,00 
23-apr 	€ 	3.928,18 
7-mei 	€ 	-167,24 
21-mei 	€ 	915,40 
10-jun 	€ 	-222,72 
24-jun 	€ 	3.928,18 
6-jul 	€ 	-287,23 
23-jul 	€ 	3.928,18 
23-aug 	€ 	-309,32 
24-aug 	€ 	3.928,18 
24-sep 	€ 	3.936,74 
7-okt 	€ 	-339,94 
22-okt 	€ 	3.928,18 
11-nov 	€ 	-121,66 
24-nov 	€ 	6.968,38 
9-dec 	€ 	-287,20 
22-dec 	€ 	4.303,96 

Totaal Michiel van Nispen 	 € 	44.818,50 
Mieke Visser 	 Borne 	 27-jan 	€ 	586,20 

1-mrt 	€ 	582,13 
29-mrt 	€ 	616,73 
27-apr 	€ 	616,73 
27-mei 	€ 	616,73 
28-jun 	€ 	616,73 
27-jul 	€ 	616,73 
27-aug 	€ 	616,73 
27-sep 	€ 	616,73 
25-okt 	€ 	616,73 
20-nov 	€ 	616,73 
28-dec 	€ 	616,73 

Totaal Mieke Visser 	 € 	7.335,63 
Murat Memis 	 Eindhoven 	 22-jan 	€ 	885,58 

22-feb 	€ 	885,58 
22-mrt 	€ 	885,58 
22-apr 	€ 	885,58 
21-mei 	€ 	910,11 
22-jun 	€ 	937,11 
22-jul 	€ 	937,11 
20-aug 	€ 	937,11 
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Naam 	 woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
22-sep 	€ 	863,61 
22-okt 	€ 	937,11 
22-nov 	€ 	937,11 
22-dec 	€ 	937,11 

Totaal Murat Memis 	 € 	10.938,70 
Naomi Wartenberg 	 Doetinchem 	 22-jan 	€ 	721,17 

24-feb 	€ 	721,17 
24-mrt 	€ 	721,17 
23-apr 	€ 	412,45 
21-mei 	€ 	721,17 
24-jun 	€ 	721,17 
23-jul 	€ 	721,17 
24-aug 	€ 	721,17 
24-sep 	€ 	721,17 
22-okt 	€ 	721,17 
24-nov 	€ 	721,17 
24-dec 	€ 	721,17 

Totaal Naomi Wartenberg 	 € 	8.345,32 
Nia van Oudenallen 	 Westervoort 	 29-jan 	€ 	586,20 

28-feb 	€ 	586,20 
29-mrt 	€ 	586,20 
29-apr 	€ 	586,20 
29-mei 	€ 	586,20 
29-jun 	€ 	586,20 
29-jul 	€ 	586,20 
29-aug 	€ 	586,20 
29-sep 	€ 	586,20 
29-okt 	€ 	586,20 
29-nov 	€ 	586,20 
29-dec 	€ 	586,20 

Totaal Nia van Oudenallen 	 € 	7.034,40 
Nico Heijmans 	 's-Hertogenbosch 	 13-apr 	€ 	-2.793,00 

26-mei 	€ 	19.840,80 
23-jun 	C 	453,94 
21-jul 	€ 	453,94 
24-aug 	€ 	453,94 
21-sep 	C 	453,94 
21-okt 	€ 	453,94 
18-nov 	€ 	453,94 
22-dec 	€ 	453,94 

Totaal Nico Heijmans 	 € 	20.225,38 
Nils MUller 	 Zutphen 	 28-jan 	€ 	765,16 

26-feb 	€ 	770,59 
17-mrt 	€ 	765,17 
20-apr 	€ 	765,16 
21-mei 	€ 	765,16 
29-jun 	€ 	765,16 
20-aug 	€ 	1.486,33 
20-sep 	€ 	721,17 
17-nov 	€ 	721,17 
22-nov 	€ 	721,17 
22-dec 	€ 	721,17 

Totaal Nils Mijner 	 € 	8.967,41 
Nurettin Altundal 	 Oss 	 15-mrt 	€ 	-2.577,00 

23-mei 	€ 	19.983,01 
18-jun 	€ 	453,94 
20-jul 	€ 	453,94 
20-aug 	€ 	453,94 
20-sep 	€ 	453,94 
21-okt 	€ 	453,94 
19-nov 	€ 	453,94 
20-dec 	€ 	453,94 

Totaal Nurettin Altundal 	 € 	20.583,59 
Olivia Mous 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	810,61 

22-feb 	C 	819,96 
22-mrt 	€ 	814,07 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	C 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
20-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Olivia Mous 	 € 	9.824,28 
Patrick Adriaans 	 Amstelveen 	 15-mrt 	€ 	-2.584,00 

14-jun 	€ 	43.074,92 
22-jun 	€ 	855,45 
21-jul 	€ 	855,44 
24-aug 	€ 	855,45 
22-sep 	€ 	855,45 
22-okt 	€ 	855,45 
20-nov 	€ 	855,45 
20-dec 	€ 	855,45 
27-dec 	€ 	-356,04 

Totaal Patrick Adriaans 	 € 	46.123,02 
Peter Duvekot 	 Biddinghuizen 	 14-jan 	€ 	756,67 

5-feb 	€ 	760,71 
25-feb 	€ 	760,71 
22-mrt 	€ 	756,67 
22-apr 	€ 	756,67 
26-mei 	€ 	756,67 
22-jun 	€ 	756,67 
30-jul 	€ 	756,67 
26-aug 	€ 	756,67 
16-okt 	€ 	756,67 
16-nov 	€ 	756,67 
7-dec 	€ 	756,67 

Totaal Peter Duvekot 	 € 	9.088,12 
Peter Gompelman 	 Westervoort 	 28-jan 	€ 	586,20 

20-feb 	€ 	586,20 
19-mrt 	€ 	586,20 
21-apr 	€ 	586,20 
21-mei 	€ 	586,20 
22-jun 	€ 	586,20 
17-aug 	€ 	586,20 
30-aug 	€ 	586,20 
20-sep 	€ 	586,20 
1-nov 	€ 	586,20 
1-dec 	€ 	586,20 

Totaal Peter Gompelman 	 € 	6.448,20 
Peter Kwint 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	3.753,01 

24-feb 	€ 	3.753,01 
24-mrt 	€ 	3.753,01 
23-apr 	€ 	3.753,01 
21-mei 	€ 	674,37 
24-jun 	€ 	3.753,01 
20-jul 	€ 	-5.786,68 
23-jul 	€ 	3.753,01 
24-aug 	€ 	3.753,01 
24-sep 	€ 	3.738,07 
22-okt 	€ 	3.753,01 
24-nov 	€ 	2.987,16 
20-dec 	€ 	2.237,90 
22-dec 	€ 	4.399,28 

Totaal Peter Kwint 	 € 	38.274,18 
Peter van Zutphen 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	1.775,58 

22-feb 	€ 	1.775,58 
22-mrt 	€ 	1.775,58 
20-apr 	€ 	1.775,58 
20-mei 	€ 	1.775,58 
21-mei 	€ 	-3.078,64 
21-jun 	€ 	1.775,58 
20-jul 	€ 	1.775,58 
20-aug 	€ 	1.836,87 
20-sep 	€ 	1.837,07 
20-okt 	€ 	1.836,87 

49 



VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
22-nov 	€ 	4.995,93 
20-dec 	€ 	2.584,65 

Totaal Peter van Zutphen 	 € 	22.441,81 
Peter Verschuren 	 Groningen 	 22-jan 	€ 	1.880,59 

23-feb 	€ 	1.880,59 
23-mrt 	€ 	1.880,59 
23-apr 	€ 	1.880,59 
21-mei 	€ 	2.296,29 
23-jun 	€ 	1.880,59 
23-jul 	€ 	1.880,59 
23-aug 	€ 	1.880,59 
23-sep 	€ 	1.880,59 
22-okt 	€ 	1.880,59 
23-nov 	€ 	5.491,90 
20-dec 	€ 	-486,41 
23-dec 	€ 	1.880,59 

Totaal Peter Verschuren 	 € 	26.107,68 
Petra Molenaar 	 Nijmegen 	 1-mrt 	€ 	4.134,08 

18-mrt 	€ 	2.085,83 
22-apr 	€ 	2.085,83 
22-mei 	€ 	-2.310,98 
31-mei 	€ 	2.085,83 
27-jun 	€ 	2.085,56 
11-aug 	€ 	2.085,83 
22-aug 	€ 	2.085,83 
20-sep 	€ 	2.085,83 
5-nov 	€ 	2.455,28 
19-nov 	€ 	2.455,28 
27-dec 	€ 	2.455,28 

Totaal Petra Molenaar 	 € 	23.789,48 
Petra Raijer 	 Arcen 	 25-jan 	€ 	672,95 

24-feb 	€ 	672,95 
24-mrt 	€ 	672,95 
26-apr 	€ 	672,95 
24-mei 	€ 	672,95 
24-jun 	€ 	672,95 
26-jul 	€ 	672,95 
24-aug 	€ 	672,95 
24-sep 	€ 	672,95 
25-okt 	€ 	672,95 
24-nov 	€ 	672,95 
24-dec 	€ 	672,95 

Totaal Petra Raijer 	 € 	8.075,40 
Pierre van Rooden 	 Hilversum 	 30-jan 	€ 	859,50 

20-feb 	€ 	859,50 
20-mrt 	€ 	855,46 
21-mei 	€ 	855,45 
5-jun 	C 	855,45 
28-jun 	€ 	855,45 
20-jul 	€ 	855,45 
21-aug 	€ 	855,45 
24-sep 	€ 	855,45 
23-okt 	€ 	855,45 
18-nov 	€ 	855,45 

Totaal Pierre van Rooden 	 € 	9.418,06 
Piet Brauer 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	819,96 
22-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
20-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Piet Brauer 	 € 	9.839,52 
Piet van Ek 	 Enschede 	 3-feb 	€ 	937,11 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
26-feb 	€ 	937,11 
24-mrt 	€ 	937,11 
24-apr 	€ 	937,11 
26-mei 	€ 	937,11 
29-jun 	€ 	937,11 
27-jul 	€ 	937,11 
27-aug 	€ 	937,11 
27-sep 	€ 	937,11 
29-okt 	€ 	937,11 
29-nov 	€ 	937,11 
27-dec 	€ 	937,11 

Totaal Piet van Ek 	 € 	11.245,32 
Rein van Moorselaar 	 Heeswijk-Dinther 	 31-jan 	€ 	1.295,97 

22-feb 	€ 	1.295,97 
3-apr 	€ 	1.295,97 
26-apr 	€ 	1.295,97 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
30-mei 	€ 	1.295,97 
27-jun 	€ 	1.295,97 
21-jul 	€ 	1.295,97 
25-aug 	€ 	1.295,97 
21-sep 	€ 	1.295,97 
21-okt 	€ 	1.295,97 
21-nov 	€ 	421,66 
8-dec 	€ 	2.052,87 

Totaal Rein van Moorselaar 	 € 	12.355,59 
Reint Laan 	 Oosterland 	 31-jan 	€ 	586,20 

15-feb 	€ 	586,20 
17-mrt 	€ 	586,20 
20-apr 	€ 	586,20 
21-mei 	€ 	586,20 
22-jun 	€ 	586,20 
20-jul 	€ 	586,20 
20-sep 	€ 	586,20 
15-okt 	€ 	586,20 
21-okt 	€ 	586,20 
23-nov 	€ 	586,20 
20-dec 	€ 	586,20 

Totaal Reint Laan 	 € 	7.034,40 
Remine Alberts 	 Amsterdam 	 7-mei 	€ 	-2.263,00 

16-jun 	€ 	36.315,19 
24-jun 	€ 	453,94 
20-aug 	€ 	480,83 
20-sep 	€ 	480,83 
21-okt 	€ 	480,83 
18-nov 	€ 	480,83 
20-dec 	€ 	480,83 

Totaal Remine Alberts 	 € 	36.910,28 
Rene van der Valk 	 Noorbeek 	 22-feb 	€ 	480,94 

21-mrt 	€ 	453,94 
20-apr 	€ 	453,94 
21-mei 	€ 	453,94 
22-jun 	€ 	453,94 
29-jul 	€ 	453,94 
23-aug 	€ 	453,94 
23-sep 	€ 	453,94 
16-nov 	€ 	453,94 
22-dec 	€ 	453,94 

Totaal Rene van der Valk 	 € 	4.566,40 
René van Doleweerd 	 Oss 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
22-okt 	€ 	819,96 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
19-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal René van Doleweerd 	 € 	9.839,52 
Renske Helmer-Englebert 	 Nijmegen 	 18-jan 	€ 	1.907,93 

19-feb 	€ 	1.907,93 
17-mrt 	€ 	1.907,93 
22-apr 	€ 	1.907,93 
22-mei 	€ 	-3.078,64 
24-mei 	€ 	1.907,93 
22-jun 	€ 	1.907,93 
20-jul 	€ 	1.907,93 
1-sep 	€ 	1.907,93 
20-sep 	€ 	500,00 
22-okt 	€ 	500,00 
19-nov 	€ 	500,00 
20-dec 	€ 	-463,39 
21-dec 	€ 	500,00 

Totaal Renske Helmer-Englebert 	 € 	13.721,41 
Renske Leijten 	 Haarlem 	 22-jan 	€ 	3.783,43 

11-feb 	€ 	-458,89 
24-feb 	€ 	3.783,43 
24-mrt 	€ 	3.783,43 
20-apr 	€ 	-469,98 
23-apr 	€ 	3.783,43 
21-mei 	€ 	704,79 
9-jun 	€ 	-474,35 
24-jun 	€ 	3.783,43 
23-jul 	€ 	3.783,43 
24-aug 	€ 	3.783,43 
24-sep 	€ 	3.768,59 
22-okt 	€ 	2.751,92 
24-nov 	€ 	6.770,67 
21-dec 	€ 	-691,30 
22-dec 	€ 	4.139,96 

Totaal Renske Leijten 	 € 	42.525,42 
Resat Sivasli 	 Dieren 	 27-jan 	€ 	721,17 

23-feb 	€ 	721,17 
29-mrt 	€ 	721,17 
26-apr 	€ 	721,17 
31-mei 	€ 	721,17 
30-jun 	€ 	721,17 
3-aug 	€ 	721,17 
30-aug 	€ 	721,17 
4-okt 	€ 	721,17 
4-nov 	€ 	721,17 
30-nov 	€ 	721,17 

Totaal Resat Sivasli 	 € 	7.932,87 
Ries van Walraven 	 Leiden 	 3-feb 	€ 	912,44 

19-feb 	€ 	912,44 
25-mrt 	€ 	912,44 
27-apr 	€ 	912,44 
26-mei 	€ 	912,44 
2-jul 	€ 	912,44 
28-jul 	€ 	912,44 
30-aug 	€ 	912,44 
28-sep 	€ 	912,44 
28-okt 	€ 	912,44 
29-nov 	€ 	912,44 
28-dec 	€ 	912,44 

Totaal Ries van Walraven 	 € 	10.949,28 
Rik Janssen 	 Wassenaar 	 22-jan 	€ 	982,56 

26-jan 	€ 	2.302,58 
24-feb 	€ 	982,56 
26-feb 	€ 	2.302,58 
20-mrt 	€ 	-3.068,00 
24-mrt 	€ 	982,56 
26-mrt 	€ 	2.302,58 
23-apr 	€ 	982,56 
26-apr 	€ 	2.302,58 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
21-mei 	€ 	-248,72 
22-mei 	€ 	-1.847,35 
26-mei 	€ 	2.302,58 
24-jun 	€ 	982,56 
25-jun 	€ 	2.282,00 
23-jul 	€ 	982,56 
26-jul 	€ 	2.292,29 
24-aug 	€ 	982,56 
26-aug 	€ 	2.292,29 
24-sep 	€ 	3.285,14 
22-okt 	€ 	982,56 
26-okt 	€ 	2.292,29 
23-nov 	€ 	-2.168,00 
24-nov 	€ 	1.990,23 
26-nov 	€ 	2.292,29 
22-dec 	€ 	3.056,07 

Totaal Rik Janssen 	 € 	31.823,91 
Rikus Brader 	 Midwolda 	 7-feb 	€ 	550,00 

19-feb 	€ 	550,00 
19-mrt 	€ 	550,00 
20-apr 	€ 	550,00 
21-mei 	€ 	550,00 
25-mei 	€ 	-371,88 
22-jun 	€ 	550,00 
20-jul 	€ 	550,00 
21-aug 	€ 	550,00 
26-sep 	€ 	550,00 
23-okt 	€ 	550,00 
19-nov 	€ 	550,00 

Totaal Rikus Brader 	 € 	5.678,12 
Rinze van der Veen 	 Boxtel 	 20-jan 	€ 	667,82 

22-mrt 	€ 	1.172,40 
22-apr 	€ 	586,20 
30-jun 	€ 	586,20 
23-jul 	€ 	586,20 
29-jul 	€ 	586,20 
23-aug 	€ 	586,20 
27-sep 	€ 	586,20 
25-okt 	€ 	586,20 
25-nov 	€ 	586,20 
21-dec 	€ 	586,20 

Totaal Rinze van der Veen 	 € 	7.116,02 
Rob Janssen 	 Ottersum 	 13-jan 	€ 	4.050,28 

19-feb 	€ 	556,93 
22-mrt 	€ 	556,93 
30-apr 	€ 	556,93 
22-mei 	€ 	-2.784,74 
15-jun 	€ 	556,93 
29-jul 	€ 	1.113,86 
14-okt 	€ 	556,93 
23-nov 	€ 	906,93 
9-dec 	€ 	1.964,70 

Totaal Rob Janssen 	 € 	8.035,68 
Ron Meyer 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	887,23 

22-feb 	€ 	887,23 
22-mrt 	€ 	887,23 
20-apr 	€ 	887,76 
20-mei 	€ 	887,23 
21-jun 	€ 	887,23 
20-jul 	€ 	887,23 
20-aug 	€ 	887,23 
20-sep 	€ 	887,23 
20-okt 	€ 	887,23 
22-nov 	€ 	887,23 
20-dec 	€ 	887,23 

Totaal Ron Meyer 	 € 	10.647,29 
Ronald Portier 	 Dordrecht 	 26-jan 	€ 	944,22 

27-feb 	€ 	944,22 
23-mrt 	€ 	944,22 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
30-apr 	€ 	944,22 
26-mei 	€ 	944,22 
30-jun 	€ 	944,22 
23-jul 	€ 	944,22 
28-aug 	€ 	944,22 
23-sep 	€ 	944,22 
1-nov 	€ 	944,22 
23-nov 	€ 	944,22 
24-dec 	€ 	944,22 

Totaal Ronald Portier 	 € 	11.330,64 
Ronald van Raak 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	3.896,37 

11-feb 	€ 	-706,68 
24-feb 	€ 	3.896,37 
23-mrt 	€ 	-151,97 
24-mrt 	€ 	3.896,37 
13-apr 	€ 	-250,00 
23-apr 	€ 	-1.666,10 

Totaal Ronald van Raak 	 € 	8.914,36 
Ruud Merks 	 Schijndel 	 8-jan 	€ 	-291,34 

20-jan 	€ 	562,01 
19-feb 	€ 	562,01 
19-mrt 	€ 	562,01 
20-apr 	€ 	562,01 
20-mei 	€ 	569,02 
18-jun 	€ 	569,02 
20-jul 	€ 	569,02 
20-aug 	€ 	569,02 
27-sep 	€ 	569,02 
26-okt 	€ 	569,02 
22-nov 	€ 	569,02 
27-dec 	€ 	569,02 

Totaal Ruud Merks 	 € 	6.508,86 
Sadet Karabulut 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	3.848,18 

24-feb 	€ 	3.848,18 
24-mrt 	€ 	3.848,18 
13-apr 	€ 	-250,00 
23-apr 	€ 	-2.013,28 
21-mei 	€ 	335,26 

Totaal Sadet Karabulut 	 € 	9.616,52 
Salwan al Jaberi 	 Delft 	 1-aug 	€ 	912,44 

25-aug 	€ 	912,44 
28-sep 	€ 	912,44 
25-okt 	€ 	912,44 
2-dec 	€ 	912,44 
20-dec 	€ 	912,44 

Totaal Salwan al Jaberi 	 € 	5.474,64 
Sandra Beckerman 	 Groningen 	 17-jan 	€ 	-387,82 

22-jan 	€ 	4.484,76 
12-feb 	€ 	-738,68 
24-feb 	€ 	4.484,76 
11-mrt 	€ 	-842,00 
24-mrt 	€ 	4.484,76 
8-apr 	€ 	-566,94 
23-apr 	€ 	4.484,76 
21-mei 	€ 	795,14 
15-jun 	€ 	-602,93 
24-jun 	€ 	4.484,76 
23-jul 	€ 	4.484,76 
24-jul 	€ 	-940,90 
24-aug 	€ 	4.484,76 
24-sep 	€ 	4.484,76 
29-sep 	€ 	-355,51 
22-okt 	€ 	4.484,76 
26-okt 	€ 	-459,95 
24-nov 	€ 	7.483,50 
22-dec 	€ 	4.874,99 
30-dec 	€ 	-717,26 

Totaal Sandra Beckerman 	 € 	47.904,48 
Sarah Dobbe 	 Arnhem 	 29-jan 	€ 	902,15 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
21-feb 	€ 	902,15 
18-mrt 	€ 	902,15 
20-apr 	€ 	902,15 
21-mei 	€ 	902,15 
22-jun 	€ 	902,15 
20-jul 	€ 	902,15 
22-aug 	€ 	902,15 
26-sep 	€ 	902,15 
22-okt 	€ 	902,15 
20-nov 	€ 	902,15 
25-dec 	€ 	902,15 

Totaal Sarah Dobbe 	 € 	10.825,80 
Sedai Bayraktar 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	819,96 
22-mrt 	€ 	817,64 
20-apr 	€ 	810,61 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
20-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Sedai Bayraktar 	 € 	9.827,85 
Sem Stroosnijder 	 Oost-Souburg 	 15-jan 	€ 	458,59 

15-feb 	€ 	458,59 
15-mrt 	€ 	458,59 
15-apr 	€ 	458,59 
14-mei 	€ 	3.073,19 
21-mei 	€ 	-3.078,64 
15-jun 	€ 	458,59 
15-jul 	€ 	458,59 
26-aug 	€ 	458,59 
21-sep 	€ 	458,59 
22-okt 	€ 	458,59 
18-nov 	€ 	458,59 
7-dec 	€ 	1.591,87 
21-dec 	€ 	458,59 

Totaal Sem Stroosnijder 	 € 	6.630,91 
Simon Zandvliet 	 Dedemsvaart 	 1-feb 	€ 	453,94 

3-mrt 	€ 	453,94 
29-mrt 	€ 	453,94 
29-apr 	€ 	453,94 
25-mei 	€ 	453,94 
28-jun 	€ 	453,94 
26-jul 	€ 	453,94 
26-aug 	€ 	453,94 
23-sep 	€ 	453,94 
22-okt 	€ 	453,94 
22-nov 	€ 	453,94 
26-dec 	€ 	453,94 

Totaal Simon Zandvliet 	 € 	5.447,28 
Simone Peters 	 Berghem 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	820,31 
20-sep 	€ 	819,96 
21-okt 	€ 	819,96 
19-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Simone Peters 	 € 	9.839,87 
Sita Bottenberg 	 Heerlen 	 20-jan 	€ 	819,96 

22-feb 	€ 	819,96 
22-mrt 	€ 	810,15 
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Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
21-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
20-sep 	€ 	819,96 
20-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Sita Bottenberg 	 € 	9.829,71 

Sjaak Rijkse 	 Vlissingen 	 29-jan 	€ 	1.202,11 
18-feb 	€ 	1.175,11 
17-mrt 	€ 	1.175,11 
21-apr 	€ 	1.183,61 
21-mei 	€ 	1.210,61 
22-jun 	€ 	1.210,61 

Totaal Sjaak Rijkse 	 € 	7.157,16 

Sonja van Giersbergen 	 Horst 	 21-jan 	€ 	761,56 
19-feb 	€ 	761,56 
19-mrt 	€ 	761,56 
21-apr 	€ 	752,56 
21-mei 	€ 	761,57 
21-jun 	€ 	761,57 
21-jul 	€ 	761,57 
20-aug 	€ 	761,57 
21-sep 	€ 	761,74 
21-okt 	€ 	761,56 
19-nov 	€ 	761,57 
21-dec 	C 	761,57 

Totaal Sonja van Giersbergen 	 C 	9.129,96 

Spencer Zeegers 	 Uden 	 22-jan 	€ 	765,16 
22-feb 	C 	765,16 
22-mrt 	€ 	765,16 
22-apr 	€ 	765,16 
20-mei 	€ 	765,16 
22-jun 	€ 	765,16 
22-jul 	C 	765,16 
19-aug 	C 	765,16 
22-sep 	€ 	765,16 
22-okt 	C 	765,16 
22-nov 	C 	765,16 
21-dec 	€ 	765,16 

Totaal Spencer Zeegers 	 C 	9.181,92 

Stefan Hugues 	 Venlo 	 22-jan 	€ 	912,44 
22-feb 	€ 	912,44 
22-mrt 	€ 	912,44 
22-apr 	€ 	912,44 
21-mei 	€ 	912,44 
22-jun 	€ 	912,44 
22-jul 	€ 	912,44 
20-aug 	€ 	912,44 
22-sep 	€ 	912,44 
22-okt 	€ 	912,44 
22-nov 	€ 	912,44 
22-dec 	€ 	912,44 

Totaal Stefan Hugues 	 € 	10.949,28 

Stefano de Groen 	 Zutphen 	 21-jan 	€ 	721,17 
18-feb 	€ 	721,17 
18-mrt 	€ 	721,17 
16-apr 	€ 	721,17 
17-mei 	€ 	721,17 
16-jun 	C 	721,17 
19-jul 	€ 	721,17 
16-aug 	C 	721,17 
20-sep 	C 	721,17 
15-okt 	€ 	721,17 
15-nov 	€ 	721,17 
16-dec 	€ 	721,17 

Totaal Stefano de Groen 	 € 	8.654,04 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan € 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Sunita Biharie 	 Apeldoorn 	 25-jan 	€ 	899,70 

25-feb 	€ 	874,22 
25-mrt 	€ 	874,22 
23-apr 	€ 	874,22 
25-mei 	€ 	910,22 
25-jun 	€ 	910,22 
23-jul 	€ 	910,22 
25-aug 	€ 	910,22 
24-sep 	€ 	910,22 
25-okt 	€ 	910,22 
25-nov 	€ 	910,22 
21-dec 	€ 	910,22 

Totaal Sunita Biharie 	 € 	10.804,12 
Theo Korevaar 	 Scherpenisse 	 29-jan 	€ 	620,80 

26-feb 	€ 	620,80 
28-mrt 	€ 	616,80 
26-apr 	€ 	616,73 
26-mei 	€ 	616,73 
28-jun 	€ 	616,73 
2-aug 	€ 	616,73 
2-sep 	€ 	616,73 
24-sep 	€ 	616,73 
26-okt 	€ 	616,73 
25-nov 	€ 	616,73 

Totaal Theo Korevaar 	 € 	6.792,24 
Theo Wijmans 	 Schiedam 	 7-jan 	€ 	530,77 

3-feb 	€ 	530,77 
7-apr 	€ 	530,77 
7-mei 	€ 	530,77 
3-jun 	€ 	530,77 
5-jul 	€ 	530,77 
4-aug 	€ 	530,77 
2-sep 	€ 	530,77 
21-okt 	€ 	530,77 
11-nov 	€ 	530,77 
14-dec 	C 	530,77 

Totaal Theo Wijmans 	 € 	5.838,47 
Thomas van Halm 	 Leiden 	 25-jan 	€ 	912,44 

26-feb 	€ 	912,44 
26-mrt 	€ 	912,44 
23-apr 	€ 	912,44 
25-mei 	€ 	912,44 
25-jun 	€ 	912,44 
24-jul 	€ 	912,44 
25-aug 	€ 	912,44 
24-sep 	€ 	912,44 
29-okt 	€ 	912,44 
26-nov 	€ 	912,44 
17-dec 	€ 	912,44 

Totaal Thomas van Halm 	 € 	10.949,28 
Tiers Bakker 	 Amsterdam 	 22-jan 	€ 	824,94 

23-feb 	€ 	824,94 
23-mrt 	€ 	824,94 
23-apr 	C 	824,94 
21-mei 	€ 	824,94 
23-jun 	€ 	824,94 
23-jul 	€ 	824,94 
23-aug 	€ 	824,94 
23-sep 	€ 	824,94 
22-okt 	€ 	824,94 
23-nov 	€ 	824,94 
22-dec 	€ 	824,94 

Totaal Tiers Bakker 	 € 	9.899,28 
Tim Schipper 	 Utrecht 	 22-jan 	€ 	735,87 

24-feb 	€ 	735,87 
24-mrt 	€ 	735,87 
22-apr 	€ 	735,87 
20-mei 	€ 	735,87 
24-jun 	€ 	735,87 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
22-jul 	€ 	956,62 
7-sep 	€ 	947,62 
15-okt 	€ 	956,62 
18-nov 	€ 	735,87 
18-dec 	€ 	735,87 

Totaal Tim Schipper 	 € 	8.747,82 
Tiny Kox 	 Tilburg 	 22-jan 	€ 	1.926,83 

24-feb 	€ 	1.926,83 
24-mrt 	€ 	1.926,83 
23-apr 	€ 	1.926,83 
21-mei 	€ 	18.125,55 
25-mei 	€ 	-8.700,95 
10-jun 	€ 	-1.858,25 
24-jun 	€ 	7.853,31 
6-jul 	€ 	-3.111,26 
23-jul 	€ 	1.926,83 
6-aug 	€ 	-516,09 
24-aug 	€ 	1.926,83 
24-sep 	€ 	1.926,83 
22-okt 	€ 	3.177,91 
3-nov 	€ 	-470,31 
24-nov 	€ 	1.926,83 
20-dec 	€ 	-54,50 
22-dec 	€ 	8.085,95 
30-dec 	€ 	-584,37 

Totaal Tiny Kox 	 € 	37.361,63 
Tjitske Hoekstra 	 Rutten 	 14-feb 	€ 	760,71 

21-feb 	€ 	760,71 
1-jun 	€ 	1.513,34 
4-jul 	€ 	1.513,34 
11-sep 	€ 	1.513,34 
28-sep 	€ 	756,67 
22-okt 	€ 	756,67 
22-nov 	€ 	756,67 
27-dec 	€ 	756,67 

Totaal Tjitske Hoekstra 	 € 	9.088,12 
Tom Lurken 	 Brunssum 	 22-jan 	€ 	586,20 

22-feb 	€ 	586,20 
22-mrt 	€ 	586,20 
22-apr 	€ 	586,20 
21-mei 	€ 	586,20 
22-jun 	€ 	586,20 
22-jul 	€ 	586,20 
20-aug 	€ 	586,20 
22-sep 	€ 	586,20 
22-okt 	€ 	586,20 
22-nov 	€ 	586,20 
22-dec 	€ 	586,20 

Totaal Tom Lurken 	 € 	7.034,40 
Ton Heerschop 	 Tegelen 	 22-jan 	€ 	900,11 

22-feb 	€ 	912,44 
22-mrt 	€ 	893,54 
22-apr 	€ 	912,44 
21-mei 	€ 	912,44 
22-jun 	€ 	912,44 
22-jul 	€ 	912,44 
20-aug 	€ 	912,44 
22-sep 	€ 	912,44 
22-okt 	€ 	912,44 
22-nov 	€ 	912,44 
22-dec 	€ 	912,44 

Totaal Ton Heerschop 	 € 	10.918,05 
Ton Segers 	 Uden 	 22-jan 	€ 	721,17 

22-feb 	€ 	721,17 
22-mrt 	€ 	721,17 
22-apr 	€ 	721,17 
20-mei 	€ 	666,82 
22-jun 	€ 	721,17 
22-jul 	€ 	721,17 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
19-aug 	€ 	721,17 
22-sep 	€ 	721,17 
22-okt 	€ 	721,17 
22-nov 	€ 	721,17 
21-dec 	€ 	290,68 

Totaal Ton Segers 	 € 	8.169,20 
Ton van den Berg 	 Almere 	 26-jan 	€ 	842,12 

26-feb 	€ 	842,12 
26-mrt 	€ 	842,12 
26-apr 	€ 	842,12 
26-mei 	€ 	842,12 
28-jun 	€ 	842,12 
26-jul 	€ 	875,74 
26-aug 	€ 	875,74 
27-sep 	€ 	875,74 
26-okt 	€ 	875,74 
26-nov 	€ 	875,74 
27-dec 	€ 	875,74 

Totaal Ton van den Berg 	 € 	10.307,16 
Tonnie Wouters 	 Schijndel 	 20-jan 	€ 	819,96 

19-feb 	€ 	819,96 
19-mrt 	€ 	819,96 
20-apr 	€ 	819,96 
20-mei 	€ 	819,96 
18-jun 	€ 	819,96 
20-jul 	€ 	819,96 
20-aug 	€ 	819,96 
23-sep 	€ 	819,96 
21-okt 	€ 	819,96 
19-nov 	€ 	819,96 
20-dec 	€ 	819,96 

Totaal Tonnie Wouters 	 € 	9.839,52 
Vincent Mulder 	 Hengelo 	 25-jan 	€ 	819,96 

25-feb 	€ 	819,96 
25-mrt 	€ 	819,96 
23-apr 	€ 	810,61 
25-mei 	€ 	819,96 
25-jun 	€ 	819,96 
23-jul 	€ 	819,96 
25-aug 	€ 	819,96 
24-sep 	€ 	819,96 
26-okt 	€ 	819,96 
22-nov 	€ 	819,96 
22-dec 	€ 	819,96 

Totaal Vincent Mulder 	 € 	9.830,17 
Willemieke Arts 	 Eindhoven 	 7-mei 	€ 	-1.663,00 

24-mei 	€ 	453,94 
26-mei 	€ 	19.578,54 
25-jun 	€ 	453,94 
22-jul 	€ 	453,94 
21-aug 	€ 	453,94 
21-sep 	€ 	453,94 
21-okt 	€ 	453,94 
20-nov 	€ 	453,94 
21-dec 	€ 	453,94 

Totaal Willemieke Arts 	 € 	21.547,06 
Wilma Daams 	 Duiven 	 29-jan 	€ 	586,20 

22-feb 	€ 	586,20 
19-mrt 	€ 	586,20 
22-apr 	€ 	586,20 
19-mei 	€ 	586,20 
23-jun 	€ 	586,20 
29-jul 	€ 	586,20 
24-aug 	€ 	586,20 
7-okt 	€ 	586,20 
28-okt 	€ 	568,20 
18-nov 	€ 	568,20 
21-dec 	€ 	586,20 

Totaal Wilma Daams 	 € 	6.998,40 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Wim Hoogervorst 	 Enkhuizen 	 24-jun 	€ 	35.489,12 

28-jul 	€ 	453,94 
21-sep 	€ 	907,88 
21-okt 	€ 	453,94 
18-nov 	€ 	453,94 
23-dec 	€ 	453,94 

Totaal Wim Hoogervorst 	 € 	38.212,76 
Wim Koks 	 Groningen 	 22-jan 	€ 	902,15 

23-feb 	€ 	902,15 
23-mrt 	€ 	902,15 
2-apr 	€ 	-2.845,86 
23-apr 	€ 	874,80 
21-mei 	€ 	902,15 
23-jun 	€ 	902,15 
23-jul 	€ 	902,15 
23-aug 	€ 	902,15 
23-sep 	€ 	902,15 
22-okt 	€ 	902,15 
23-nov 	€ 	902,15 
20-dec 	€ 	902,15 

Totaal Wim Koks 	 € 	7.952,59 
Wim Moinat 	 Zwartemeer 	 1-jan 	€ 	446,00 

22-jan 	€ 	949,12 
23-feb 	€ 	1.857,00 
23-mrt 	€ 	939,77 
21-apr 	€ 	453,94 
22-apr 	€ 	453,94 
23-apr 	€ 	949,12 
21-mei 	€ 	949,12 
24-mei 	C 	453,94 
23-jun 	€ 	949,12 
24-jun 	€ 	453,94 
23-jul 	€ 	949,12 
30-jul 	€ 	453,94 
23-aug 	€ 	1.403,09 
21-sep 	€ 	453,94 
23-sep 	€ 	949,12 
22-okt 	€ 	949,12 
26-okt 	€ 	453,94 
20-nov 	€ 	453,94 
23-nov 	€ 	949,12 
21-dec 	€ 	949,12 

Totaal Wim Moinat 	 € 	16.819,46 
Wim Rijnders 	 Callantsoog 	 29-jan 	€ 	755,77 

19-feb 	€ 	755,77 
18-mrt 	€ 	751,77 
21-apr 	€ 	782,37 
24-mei 	€ 	751,77 
23-jun 	€ 	751,77 
21-jul 	€ 	751,77 
20-aug 	€ 	751,77 
20-sep 	€ 	751,77 
21-okt 	€ 	751,77 
18-nov 	€ 	751,77 
20-dec 	€ 	751,77 

Totaal Wim Rijnders 	 € 	9.059,84 
Xander Topma 	 Meppel 	 25-jan 	€ 	621,64 

23-feb 	€ 	625,74 
19-mrt 	€ 	621,70 
20-apr 	€ 	657,14 
21-mei 	€ 	621,64 
22-jun 	€ 	621,64 
20-jul 	€ 	621,64 
20-aug 	€ 	621,64 
20-sep 	€ 	621,64 
22-okt 	€ 	621,64 
23-nov 	€ 	621,64 
22-dec 	€ 	621,64 

Totaal Xander Topma 	 € 	7.499,34 
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VII Ontvangen bijdragen in 2021 van meer dan C 4500,- op grond van artikel 25, lid1, onderdeel b en 21, 
lid 1 Wfpp 

Naam 	 Woonplaats 	 Datum 	Betaaldbedrag 
Yolanda Claessens 	 Ospel 	 18-jan 	€ 	1.131,36 

29-jan 	€ 	480,94 
18-feb 	€ 	453,94 
17-mrt 	€ 	426,94 
22-apr 	€ 	453,94 
21-mei 	€ 	453,94 
22-jun 	€ 	453,94 
20-jul 	€ 	453,94 
20-aug 	€ 	453,94 
21-sep 	€ 	453,94 
21-okt 	€ 	453,94 
18-nov 	€ 	453,94 
20-dec 	€ 	453,94 

Totaal Yolanda Claessens 	 € 	6.578,64 
Yurre Wieken 	 Nijmegen 	 8-jan 	€ 	-637,58 

15-jan 	€ 	410,38 
15-feb 	€ 	410,38 
15-mrt 	€ 	410,38 
15-apr 	€ 	410,38 
17-mei 	€ 	264,57 
15-jun 	€ 	264,57 
15-jul 	€ 	902,15 
16-aug 	€ 	902,15 
15-sep 	€ 	902,15 
15-okt 	€ 	902,15 
15-nov 	€ 	902,15 
15-dec 	€ 	902,15 

Totaal Yurre Wieken 	 € 	6.945,98 
Eindtotaal 	 € 3.098.486,37 
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VIII. Totaal ontvangen bijdragen vereniging SP en aangewezen 
neveninstellingen 

Totaal ontvangen bijdragen in 2021 

Ontvangen bijdragen volksvertegenwoordigers 2021 > 4.500 
Ontvangen bijdragen volksvertegenwoordigers 2021 < 4.500 
Totaal ontvangen bijdragen volksvertegenwoordigers 2021 	 3.197.411 
Totale restitutie aan volksvertegenwoordigers in 2021 
Totale netto-afdracht volksvertegenwoordigers 2021 cf jaarrekening 2021 SP 	 3.197.411 
Contributies leden SP 	 715.082 
Contributies leden ROOD 
Donaties 	 53.133 

3.965.626 
Giften in natura, op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel i en 22, zijn niet ontvangen. 

IX. Overige inkomsten 2021 vereniging SP en aangewezen neveninstellingen 
op grond van artikel 20, lid 1, onderdeel c Wfpp 

Inkomsten uit dienstverlening lokale en provinciale fracties 
Abonnementsgelden tribune en spanning 	 1.883 
Omzet webwinkel: bijdrage kosten afdelingen 	 13.167 
Huuropbrengsten stichting beheer sp 	 52.987 
Overige baten 	 17.994 
Bijzondere baten 	 2.527 
Rente opbrengst (ontvangen minus betaalde rente) 	 31  
Totaal 	 88.589 

X. Vermogenspositie 2021 vereniging SP en aangewezen neveninstellingen 
op grond van artikel 20, lid 1, onderdeel d Wfpp 

per 31 december 2021 

Algemene reserve 	 6.780.193 
Verkiezingsfonds 	 1.721.069 
Egalisatiereserve Tweede Kamer 	 2.280.497 
Totaal 	 10.781.760 

XI. Schulden 2021 Vereniging SP 

Schulden van Vereniging SP per 31 december 2021 van € 25.000,- of meer 
op grond van artikel 25, lid 1 onderdeel a en c, artikel 20 onderdeel e, en artikel 21, lid 3 Wfpp 

Vreemd vermogen kort 	 per 31 december 2021 

Overige schulden korte termijn 	 71.068 
Crediteuren 	 282.373  
Totaal 	 353.441 

62 



Schulden van Vereniging SP van € 25.000,- of meer over de periode 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
op grond van artikel 25, lid 1 onderdeel a en c, artikel 20 onderdeel e, en artikel 21, lid 3 Wfpp 

Naam crediteur  Adres  Postcode  Woonplaats  Bedrag  Fact.datum 

Crop registeraccountants  De Brand 40  3823LL  Amersfoort  30.189,50  6-4-2021 
Dublin 
Dublin 

Facebook Ireland Limited 
Facebook Ireland Limited  

4 Grand Canal Square 
4 Grand Canal Square  

D02X525 
D02X525  

32.856,82 
118.758,25  

2-3-2021 
2-4-2021 

Joeri Jansen BV 
Joeri Jansen BV 
Joeri Jansen BV 

Leidsevaart 66 
Leidsevaart 66 
Leidsevaart 66 

2013HB 
2013HB 
2013HB 

Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 

49.921,80 
47.805,00 
46.343,00  

16-2-2021 
14-4-2021 

31-12-2021 
Postnl  Postbus 8200  3503RE  Utrecht  33.694,10  1-1-2021 
MediaValue - DB Reklame Services B.V 
MediaValue - DB Reklame Services B.V 
MediaValue - DB Reklame Services B.V 
MediaValue - DB Reklame Services B.V 
MediaValue - DB Reklame Services B.V 
MediaValue - DB Reklame Services B.V 
MediaValue - DB Reklame Services B.V  

Prof. W.H. Keesomlaan 4 
Prof. W.H. Keesomlaan 4 
Prof. W.H. Keesomlaan 4 
Prof. W.H. Keesomlaan 4 
Prof. W.H. Keesomlaan 4 
Prof. W.H. Keesomlaan 4 
Prof. W.H. Keesomlaan 4  

1183DJ 
1183DJ 
1183DJ 
1183DJ 
1 I 83DJ 
1183DJ 
1183DJ  

Amstelveen 
Amstelveen 
Amstelveen 
Amstelveen 
Amstelveen 
Amstelveen 
Amstelveen  

241.413,60 
126.379,26 
38.115,00 

151.237,33 
28.247,45 
27.285,50 
35.997,50 

9-3-2021 
11-3-2021 
16-3-2021 
16-3-2021 
16-3-2021 
26-3-2021 
26-3-2021 

Prevision Graphic Solutions B.V. 
Prevision Graphic Solutions B.V. 
Prevision Graphic Solutions B.V. 
Prevision Graphic Solutions  B.V. 
Procurios 
Procurios 
Procurios 
Procurios 
Procurios  

Stratumsedijk 17 
Stratumsedijk I7 
Stratumsedijk 17 
Stratumsedijk 17 
Hoefzijde 3 
Hoefzijde 3 
Hoefzijde 3 
Hoefzijde 3 
Hoefzijde 3  

561INA 
5611 NA 
5611 NA 
561INA 
3961 M X 
3961M X 
3961M X 
3961M X 
3961M X  

Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Wijk bij Duurstede 
Wijk bij Duurstede 
Wijk bij Duurstede 
Wijk bij Duurstede 
Wijk bij Duurstede  

47.734,50 
30.067,29 
49.273,38 
33.521,60 
33.940,50 
31.157,50 
62.194,00 
31.036,50 
29.826,50  

11-2-2021 
11-2-2021 
16-2-2021 
26-2-2021 

1-1-2021 
1-1-2021 

28-1-2021 
28-1-2021 
25-2-2021 

PromoProfs 
PromoProfs  

Abraham Kuyperlaan 1 
Abraham Kuyperlaan 1  

9722PA 
9722PA  

Groningen 
Groningen  

25.930,94 
44.946,99  

21-1-2021 
6-7-2021 

Capitola Digital 
Capitola Digital  

Van Ostadestraat 149 
Van Ostadestraat 149  

1073TK 
1073TK  

Amsterdam 
Amsterdam  

25.410,00 
25.410,00  

18-1-2021 
22-2-2021 

RealityOutdoor.nl  Kuiperbergweg 8  110IAG  Amsterdam  39.325,00  4-3-2021 
Webhelp Nederland B.V. Koraalrood 50  2718SC  Zoetermeer  114.082,51  6-4-2021 

Delft Lijm en Cultuur  Rotterdamseweg 272  2628AT  46.735,69  22-12-2021 

XII. Ontvangen bijdragen Stichting Beheer Socialistische Partij van € 4.500,- of meer in 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel a en artikel 21 lid 1 Wfpp 

Naam gever  Adres  Postcode  Woonplaats  Bedrag  Datum 

Giften in natura, op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel i en 22, zijn niet ontvangen. 

XIII. Schulden Stichting Beheer Socialistiese Partij 

Schulden van stichting Beheer Socialistiese Partij per 31 december 2021 van € 25.000,- of meer 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en artikel 21 lid 3 Wfpp 

Totale schulden per 31 december 2021 

Schulden van stichting Beheer Socialistische Partij van € 25.000,- of meer over de periode 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en en artikel 21, lid 3 Wfpp 
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Naam crediteur 	 Adres 	 Postcode Woonplaats 	Totaal bedrag fact.datum 

XIV. Ontvangen bijdragen Stichting Personeel Socialistische Partij van € 4.500,- of meer in 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel a en artikel 21 lid 1 Wfpp 

Naam gever 	 Adres 	 Postcode Woonplaats 	Bedrag 	Datum 

Giften in natura, op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel i en 22, zijn niet ontvangen. 

XV. Schulden Stichting Personeel Socialistische Partij 

Schulden van stichting Personeel Socialistische Partij per 31 december 2021 van € 25.000,- of meer 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en artikel 21 lid 3 Wfpp 

Vreemd vermogen kort 
Overige schulden korte termijn 

Totale schulden per 31 december 2021 

563.334 

563.334 

Schulden van stichting Personeel Socialistische Partij van € 25.000,- of meer over de periode 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en en artikel 21, lid 3 Wfpp 

Naam crediteur  Adres  Postcode  Woonplaats  Bedrag  Fact.datum 

UTRECHT 
HILVERSUM 

FNV 
Pensioenfonds PNO Media  

Postbus 9208 
Postbus 1340  

3506GE 
1200BH  

49.949,71 
614.844,39  

1-1-2021 
1-1-2021 

Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing) 
Belastingdienst (betaalde loonheffing)  

Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50 
Stationsplein 50  

7311NZ 
7311 NZ 
7311NZ 
7311NZ 
7311NZ 
7311NZ 
7311NZ 
7311NZ 
7311NZ 
7311NZ 
7311NZ 
7311NZ  

APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN 
APELDOORN  

202.257,00 
119.543,00 
129.671,00 
122.356,00 
129.875,00 
335.749,00 
116.669,00 
116.577,00 
108.423,00 
111.935,00 
114.846,00 
106.603,00 

jan-21 
feb-2I 
mrt-2 l 
apr-21 
mei-21 
jun-21 
jul-21 

aug-21 
sep-2 I 
okt-21 
nov-2 I 
dec-21 

XVI. Ontvangen bijdragen Stichting Studiecentrum SP van € 4.500,- of meer in 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel a en artikel 21 lid 1 Wfpp 

Naam gever 	 Adres 	 Postcode Woonplaats 	Bedrag 	Datum 

Giften in natura, op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel i en 22, zijn niet ontvangen. 
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XVII. Schulden Stichting Studiecentrum SP 

Schulden van Stichting Studiecentrum SP per 31 december 2021 van € 25.000,- of meer 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en artikel 21 lid 3 Wfpp 

Totale schulden per 31 december 2021 

Schulden van Stichting Studiecentrum SP van € 25.000,- of meer over de periode 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en en artikel 21, lid 3 Wfpp 

Naam crediteur 	 Adres 	 Postcode Woonplaats 	Totaal bedrag fact.datum 

XVIII. Ontvangen bijdragen Stichting Wetenschappelijk Bureau SP van € 4.500,- of meer in 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel a en artikel 21 lid 1 Wfpp 

Naam gever  Adres  Postcode  Woonplaats  Bedrag  Datum 

Giften in natura, op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel i en 22, zijn niet ontvangen. 

X IX. Schulden Stichting Wetenschappelijk Bureau SP 

Schulden van Stichting Wetenschappelijk Bureau SP per 31 december 2021 van € 25.000,- of meer 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en artikel 21 lid 3 Wfpp 

Totale schulden per 31 december 2021 

Schulden van Stichting Wetenschappelijk Bureau SP van € 25.000,- of meer over de periode 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en en artikel 21, lid 3 Wfpp 

Naam crediteur 	 Adres 	 Postcode Woonplaats 	Totaal bedrag fact.datum 

XX. Ontvangen bijdragen Vereniging ROOD, jongeren in de SP van € 4.500,- of meer in 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel a en artikel 21 lid 1 Wfpp 

Naam gever  Adres  Postcode  Woonplaats  Bedrag  Datum 

Giften in natura, op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel i en 22, zijn niet ontvangen. 

65 



XXI. Schulden Vereniging ROOD, jongeren in de SP 

Schulden van Vereniging ROOD, jongeren in de SP per 31 december 2021 van € 25.000,- of meer 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en artikel 21 lid 3 Wfpp 

Totale schulden per 31 december 2021 

Schulden van Vereniging ROOD, jongeren in de SP van € 25.000,- of meer over de periode 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en en artikel 21, lid 3 Wfpp 

Naam crediteur  Adres  Postcode  Woonplaats  Totaal bedrag  fact.datum 

XXII. Ontvangen bijdragen Stichting Internationaal Secretariaat SP van € 4.500,- of meer in 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel a en artikel 21 lid 1 Wfpp 

Naam gever  Adres  Postcode  Woonplaats  Bedrag  Datum 

Giften in natura, op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel i en 22, zijn niet ontvangen. 

XXIII. Schulden Stichting Internationaal Secretariaat SP 

Schulden van Stichting Internationaal Secretariaat SP per 31 december 2021 van € 25.000,- of meer 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en artikel 21 lid 3 Wfpp 

Totale schulden per 31 december 2021 

Schulden van Stichting Internationaal Secretariaat SP van € 25.000,- of meer over de periode 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en en artikel 21, lid 3 Wfpp 

Naam crediteur 	 Adres 	 Postcode Woonplaats 	Totaal bedrag fact.datum 

XXIV. Ontvangen bijdragen Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij 
van € 4.500,- of meer in 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel a en artikel 21 lid 1 Wfpp 

Naam gever  Adres  Postcode  Woonplaats  Bedrag  Datum 

Giften in natura, op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel i en 22, zijn niet ontvangen. 
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XXV. Schulden Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij 

Schulden van Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij 
per 31 december 2021 van € 25.000,- of meer 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en artikel 21 lid 3 Wfpp 

Totale schulden per 31 december 2021 

Schulden van Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Socialistische Partij van € 25.000,-
of meer over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 
op grond van artikel 30, lid 1 onderdeel b en en artikel 21, lid 3 Wfpp 

Naam crediteur  Adres  Postcode  Woonplaats  Totaal bedrag  fact.datum 

De Zeeuwse Stromen Duinwekken 5 4325GL Renesse 28.055,48 17-9-2021 
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XXVI. Verklaring van het bestuur 

Het bestuur van de Socialistische Partij verklaart dat de in het bestedingsverslag verantwoorde lasten verband 
houden met de volgende activiteiten: 

• het houden van politieke vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van leden en aspirant-leden van 
de SP; 

• het opleiden van personen die met de leiding of de uitvoering van de hierboven vermelde cursussen 
en/of voorlichtingsactiviteiten worden belast; 

• informatievoorziening; 
• het ondersteunen van zusterpartijen en - organisaties van de Socialistische Partij buiten Nederland bij 

vormings- en scholingsactiviteiten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; 

• het houden van symposia, congressen en andere bijeenkomsten gericht op de verdere ontwikkeling van 
het gedachtegoed van politiek wetenschappelijke activiteiten ten behoeve van de SP; 

• het uitgeven of doen uitgeven van wetenschappelijke publicaties; 
• het adviseren van organen en gekozen/benoemde politici van de SP. 

Aldus naar waarheid opgemaakt te Amersfoort d.d. 30 juni 2022. 

Was getekend 
	

Was getekend 	 Was getekend 

J.A. Visscher 
Voorzitter Vereniging SP 
Voorzitter Stg Beheer SP 
Voorzitter Stg Intern. Secr. SP  

A.J. Hoekstra 
Secretaris Vereniging SP 
Secretaris Stg Beheer SP 
Secretaris Stg Personeel SP 
Secretaris Stg WB SP  

G.E. Elfrink 
Penningmeester Vereniging SP 
Penningmeester Stg Beheer SP 
Penningmeester Stg WB SP 
Penningmeester Stg Studiecentrum SP 

Secretaris Stg Paul Peters cultuurfonds Penningmeester Stg Intern. Secr. SP 

Was getekend 
	

Was getekend 
	

Was getekend 

L.M.C. Marijnissen 	 B.van Kent 	 V.H. Mulder 
Vereniging SP 
	

Secretaris STOTK SP 
	

Voorzitter Stg Studiecentrum SP 
Voorzitter STOTK SP 
	

Stg Personeel SP 
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Was getekend  Was getekend 	 Was getekend 

S.J. Zeegers 
Secretaris Stg Studiecentrum SP  

E. Peters 	 R.M. Leijten 
Stg Paul Peters Cultuurfonds 	Penningmeester STOTK SP 

Was getekend  Was getekend 	 Was getekend 

A.G.A. van den Broek 	 A.M. Sluijs 
Voorzitter Stg Personeel SP 	Stg Paul Peters Cultuurfonds  

J. Welter 
Stg Personeel SP 

Was getekend  Was getekend 	 Was getekend 

A.A.G.M. van Raak 	 J.G.C. van Heijningen 
Voorzitter Stg WB SP 	 Secretaris Stg Intern. Secr. SP  

H. van Leeuwen 
Voorzitter Stg Paul Peters 
Cultuurfonds 

Was getekend 	 Was getekend 

J. Dijk 
	

R.R. Rogier 
Vereniging SP 
	

Stg Paul Peters Cultuurfonds 
Stg Personeel SP 
Stg Beheer SP 

De controleverklaring bij het verslag is eveneens bijgevoegd. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het partijbestuur van de Vereniging Socialistische Partij te Amersfoort 

Ons oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten 

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2021 van Vereniging Socialistische Partij 
te Amersfoort 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: 

het financieel verslag over 2021 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. 
Het financieel verslag omvat tevens: 

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. 

Naar ons oordeel geven: 
- het financieel verslag 2021 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen 

rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c), 
het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat 
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 
(artikel 25, eerste lid, onder b), en 

- het 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 (artikel 25, eerste lid, onder c), een getrouw beeld. 
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Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2021 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. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Wij zijn van oordeel dat de partij 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 activiteitenverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met het financieel verslag. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke partijen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording en de overzichten'. 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Socialistische Partij zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 

De financiële verantwoording en de overzichten zijn opgesteld voor de Vereniging 
Socialistische Partij en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als 
doel Vereniging Socialistische Partij in staat te stellen te voldoen aan Wet financiering politieke 
partijen. Hierdoor zijn de financiële verantwoording en de overzichten mogelijk niet geschikt 
voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor 
Vereniging Socialistische Partij en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
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Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de 
financiële verantwoording en de overzichten 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording en de 
overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opstellen van de financiële verantwoording en de overzichten mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de organisatie. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording en de 
overzichten 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële 
verantwoording en de overzichten nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de financiële verantwoording en de 
overzichten afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in 
reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 
financiële verantwoording en de overzichten en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de financiële 
verantwoording en de overzichten staan; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële verantwoording en 
de overzichten en de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de financiële verantwoording en de overzichten de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft. 

Wij communiceren met het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amersfoort, 7 juli 2022 
CROP registeraccountants 

Was getekend 
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