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Algemeen 
De Stichting is opgericht op 12 december 2019 en heeft ten doel: 
a. Het ondersteunen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen, zoals 

deze is ingesteld op grond van de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Hoogeveen, welke verordening is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe door ondertekening van het inwerkingtredingsbesluit, kenmerk 2010005658 op 
een en twintig april tweeduizendtien (21-04-1010), gepubliceerd in het Provinciaal Blad, 
2010, 46, met als wettelijk grondslag: Wet Luchtvaart, artikel 8.58 en 8.59, 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De samenstelling van het bestuur is in 2021 als volgt: 
Voorzitter:  mw. M. Damsma 
Secretaris:   mw. A. Zijlstra 
Penningmeester: dhr. K. Stol (t/m 11-2-2021) 
   Dhr. H. Oostmeijer (vanaf 11-2-2021) 
 
De voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen is van rechtswege 
voorzitter van het bestuur van de Stichting. De voorzitter benoemd een secretaris, een 
penningmeester en eventueel andere bestuursleden. 
 
 

Balans per 31 december 2021 
De Balans op 31 – 12 – 2021 is als volgt: 
 

 
 
De Stichting heeft bij de Rabobank een Rekening-Courant, het saldo op deze rekening was op 
31-12-2021 € 7.527,11. 
De reserve bestaat uit een bedrag van € 7.527,11.  
Op 31 december 2021 zijn er geen crediteuren aangezien de subsidie over het jaar 2022 op dat 
moment nog niet is ontvangen. 
 
 
 
  

ACTIVA 31 december 2020 31 december 2021

Liquide middelen 14.567,35€             7.527,11€                 

TOTAAL ACTIVA 14.567,35€             7.527,11€                 

PASSIVA 31 december 2020 31 december 2021

Reserve 4.567,35€               7.527,11€                

Crediteuren 10.000,00€             -€                          

TOTAAL PASSIVA 14.567,35€             7.527,11€                 
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Staat van baten en lasten 2021 
 

 
 

 
Toelichting Staat van baten en lasten 2021 
Algemeen 
Door de COVID-19 maatregelen zijn veel werkzaamheden niet uitgevoerd. Dit is terug te zien in 
het financiële overzicht.  
 
Baten 
In de begroting is een bedrag opgenomen van €10.000 voor de te verwachten kosten. Voor 
2021 is het maximale subsidiebedrag van de provincie Drenthe ad. € 10.000,-- ontvangen. 
 
Lasten 
Vergoeding leden 
De vergoeding van de leden van de CRO is gebaseerd op art. 9 van de Verordening Commissie 
Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen. 
Voor een presentiegeld komen de leden van de CRO in aanmerking met uitzondering van de 
voorzitter en de secretaris. De tijdens de vergadering aanwezige leden hebben een vergoeding 
ontvangen.  
 
Kosten secretariaat 
Hierin zijn de kosten van de secretaris opgenomen voor de werkzaamheden voor de CRO 
Hoogeveen als wel de Stichting.  
 
Vergaderingen 
De kosten van de vergaderlocatie zijn nul aangezien alle vergaderingen online hebben 
plaatsgevonden. 
 
 

BATEN Begroting 2021 Realisatie 2021

Subsidie prov. Drenthe 10.000,00€             10.000,00€               

TOTAAL BATEN 2020 10.000,00€             10.000,00€               

LASTEN Begroting 2021 Realisatie 2021

Kosten vergoeding leden 1.200,00€               980,24€                   

Kosten secretaris 6.000,00€               5.324,80€                 

Kosten vergaderlocatie 200,00€                  -€                          

Kosten w ebsite 300,00€                  -€                          

kosten promotie 500,00€                  -€                          

kosten Stichting 1.800,00€               735,20€                    

TOTAAL LASTEN 2020 10.000,00€             7.040,24€                 

EXPLOITATIERESULTAAT -€                       2.959,76€                
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Website 
Betreft de kosten voor het onderhouden van de website. De kosten van 2021 zijn nog niet in 
rekening gebracht en worden meegenomen in 2022. 
 
Promotie 
Er is door coronabeperkingen geen gelegenheid geweest om fysiek aan promotie te doen.  
 
Kosten Stichting 
Onder de kosten van de Stichting vallen de vergoeding van de penningmeester en de kosten 
van de Rabobank. Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt voor de e-herkenning voor het 
aanvragen van subsidie voor de komende vijf jaar en een bloemetje voor de aftredende 
penningmeester. 
 
 
Conclusie 
De totale uitgaven van de CRO Hoogeveen in 2021 bedragen € 7.040,24  
De totale inkomsten zijn € 10.000.  
Daarmee komt het exploitatieresultaat op € 2.959,76.  


