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1. Inleiding 
Op 1 november 2009 is de Wet luchtvaart in werking getreden. 
In deze wet staat dat voor luchthavens een Commissie Regionaal Overleg (CRO) ingesteld moet 
worden. Provinciale Staten heeft hier voor Hoogeveen vervolgens een verordening voor 
opgesteld.  
 
Op grond van de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen van de 
provincie Drenthe dient de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen (CRO 
Hoogeveen) jaarlijks een jaarverslag op te stellen. 
In dit jaarverslag  zal naast de financiële verantwoording ook de uitgevoerde werkzaamheden, 
worden toegelicht.  
 
Voor het jaar 2021 is door de CRO een werkplan incl. begroting opgesteld welke door de 
provincie is goedgekeurd op 4 december 2020. In onderhavig verslag wordt aangegeven hoe 
de taken opgenomen in het werkplan, zijn uitgevoerd.  
 

2. Werkzaamheden CRO Hoogeveen 
De geplande werkzaamheden voor 2021 zijn anders opgepakt dan in het werkplan 
aangegeven. Reden hiervoor zijn de belemmerende maatregelen met betrekking tot corona. 
Het is niet mogelijk geweest om een fysieke vergadering te beleggen. Alle vergaderingen zijn 
online geweest. De overige werkzaamheden zijn afgeschaald, niet uitgevoerd dan wel per mail 
afgehandeld.  
 
Terugkerende aspecten in voor de CRO Hoogeveen zijn de overzichten van het gebruik van het 
vliegveld, werkplan dan wel jaarverslag en de bijbehorende financiële aspecten.  Ook is er 
continue aandacht voor communicatie. Dit laatste aspect uit zich ook in de beoogde promotie, 
welke geen doorgang kon vinden. Wel is gekeken of er mogelijkheden zijn om de site bekender 
dan wel beter vindbaar te zijn dor bijvoorbeeld het plaatsen van een link op de site van de 
provincie. 
 
Door de provincie Drenthe zijn de financiën van 2019 uitgekozen voor een steekproef. Deze 
zijn akkoord bevonden. 
 
De samenstelling van de commissie is gewijzigd. De CRO heeft dhr. G.J. Mannak benoemt als 
vertegenwoordiger van het bedrijventerrein van De Wieken. Hiermee is de samenstelling weer 
compleet zoals bij de opzet is beoogd. De wethouder E. Giethoorn is vervangen door de heer 
D. Reneman.  
 
In de Stichting ter Ondersteuning CRO Hoogeveen is dhr. K Stol als penningmeester vervangen 
door de H. Oostmeijer.  
 
Voor de verslagen van de vergaderingen van de CRO Hoogeveen wordt verwezen naar  
bijlage 2. 
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3. Financiële verantwoording 
De resultaten van 2021 zijn vastgelegd in de jaarrekening van de Stichting ter Ondersteuning 
CRO Hoogeveen.  
In bijlage 3 is de financiële verantwoording 2021 met een toelichting opgenomen. De totale 
uitgaven van de CRO Hoogeveen in 2021 bedragen € 7.040,24  
Aangezien er € 10.000.-- aan subsidie is ontvangen komt het exploitatieresultaat  
uit op € 2.959,76. 
 
Dit verschil is voornamelijk te verklaren door het feit dat door COVID-19 maatregelen veel van 
de geplande werkzaamheden en bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. 
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Bijlage 1  
 

Overzicht leden CRO  
incl. datum van aftreden 
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Overzicht leden CRO 2021 
 
 

 
Organisatie Naam Datum 

(her)benoeming 
Datum aftreden 

Exploitant vliegveld De heer J.J. Stavast 1 oktober 2021 30 september 2025 

Gebruikers luchthaven De heer W. J. M. Brock 1 oktober 2018 30 september 2022 

Omwonende De heer H. Driessen 1 augustus 2019  31 juli 2023 

Natuur- en milieuorganisaties De heer F. Snippe 1 oktober 2019  30 september 2023 

Gemeente Hoogeveen De heer D. Reneman 1 januari 2021 Gekoppeld aan wethouderschap 

Vertegenwoordiger Industrieterrein De heer G.J. Mannak  1 oktober 2021 30 september 2025 

    

onafhankelijk voorzitter Mevrouw M. Damsma 1 februari 2020 1 februari 2024 

    

Secretaris (geen lid) Mevrouw A.G. Zijlstra   

    

Adviseur exploitant vliegveld (geen lid) De heer F. Dijkstra   

    

Penningmeester Stichting ter 
Ondersteuning CRO Hoogeveen (geen lid) 

De heer H. Oostmeijer   
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Bijlage 2  
 

Verslagen vergaderingen 
  



 

 

 
               

              Jaarverslag 2021 

 

Pagina 8 van 18  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

-   

 
 

 

VERSLAG 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 8 april 2021 
Waar Online via teams 
Aanwezig Mw. M. Damsma (voorzitter), Dhr. J. Stavast (exploitant), Dhr. F. Dijkstra 

(havenmeester), Dhr. W. Brock (gebruiker), Dhr. H. Driessen 
(omwonende), 
Dhr. F. Snippe (milieuorganisatie), dhr. H. Oostmeijer (penningmeester) 
en Mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Dhr. D. Reneman (gemeente Hoogeveen) 
Publieke tribune Dhr. W. Westerveld (RTV Drenthe) 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.   
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3.  Afspraken- en actiepuntenlijst  

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met het verslag, met kleine aanpassingen: 
- Onder punt 1: Wel is er een gesprek geweest tussen de luchtmacht en 

vliegveld Hoogeveen om het oefengebied van de luchtmacht ietwat te 
verschuiven zodat dit niet het gebied van Hoogeveen overlapt. 

- Typefout in jaartal bij rondvraag. 
 
N.a.v. actiepunt lid namens ondernemers De Wieken: 
- De secretaris informeert bij de gemeente Hoogeveen naar een 

contactpersoon en neemt dit verder op om tot een 
vertegenwoordiger te komen.  

 
 
 
 
 
 
 
secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
April/mei 
2021 
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4.  Jaarverslag 2020 

besluit/afspraak actie datum 

Het jaarverslag is via de mail afgehandeld en naar de provincie Drenthe 
gestuurd. 
De CRO Hoogeveen is door de provincie Drenthe wel uitgekozen voor een 
financiële steekproef. In overleg met de penningmeester zijn alle 
financiële stukken en nota’s ed. naar de provincie gestuurd. Inmiddels is 
er al een vraag over binnengekomen. De secretaris handelt dit verder evt. 
in overleg met de penningmeester af. Zodra hierover iets is te melden zal 
dit via een update in de mail gedeeld worden. 

 
secretaris 

 
April 2021 

 
 

 

 

5.  Cijfers gebruik vliegveld/stand van zaken 

besluit/afspraak actie datum 

Voor de vergadering is nog een actueel overzicht doorgestuurd van het 
aantal landingen tot en met maart 2021. Hierin is te zien dat er een flinke 
toename is geweest. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat op 
het vliegveld nog de mogelijkheid is om een kopje koffie te verkrijgen in 
deze tijd. Daarnaast werkt het nieuwe drainagesysteem goed, het veld 
blijft droog.  
Er komt een nieuwe tractor en grasmaaier waardoor de verwachting is dat 
de kwaliteit van de baan nog beter wordt. 

 
 

 

6.   Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

- De havenmeester geeft aan dat er één klacht is binnengekomen. Dit 
betrof een vliegtuig boven het Dwingelderveld. Deze was niet 
afkomstig van Hoogeveen, maar is wel afgehandeld.  

- De secretaris legt uit dat de website is aangepast als het gaat om de 
afhandeling van klachten. Klachten worden/moeten in eerste 
instantie afgehandeld (worden) door het vliegveld. Als dit niet lukt 
wordt afhankelijk van de soort klacht doorverwezen naar het bevoegd 
gezag. 

- Er zijn twee sites waar je op kunt zien waar, hoe en wanneer een 
toestel heeft gevlogen. Dit kan soms verhelderend werken in geval 
van klachten. 
www.flightradar24.com  
globe.adsbexchange.com  
Er zal een link op de website geplaatst worden naar deze sites. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April 2021 

7.   Ontwerp-Voorkeursbeslissing (VKB) voor Luchtruimherziening 

besluit/afspraak actie datum 

Door de secretaris is een samenvatting gemaakt, de CRO heeft geen 
zienswijze ingediend. 

 
 
 

 
 
 

http://www.flightradar24.com/
http://www.globe.adsbexchange.com/
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Het vliegveld heeft ook geen aparte zienswijze ingediend, wel zijn haar 
opmerkingen meegenomen in de brief die verstuurd is door de provincie 
Drenthe. 
Dhr. Snippe merkt op dat vanuit de milieubeweging er wel een brief met 
zienswijze is ingestuurd. Deze brief zal apart nog aan de leden 
toegestuurd worden. 

 
 
 
Secretaris 

 
 
 
April 2021 

8.   Defensieactiviteit boven Noord Nederland 

besluit/afspraak actie datum 

Vanuit het vliegveld Hoogeveen is er geen overlast van 
defensieactiviteiten boven Noord Nederland. Dit is wel anders als het gaat 
om bijvoorbeeld Eelde. Wel wordt opgemerkt dat in de omgeving wel 
meer oefeningen zullen komen en dat er gevlogen wordt tot 23.00 uur. 
Door Defensie worden oefeningen wel aangekondigd zodat er wel 
bekendheid is. 

 
 

 
 

9.   Zonneweide in omgeving vliegveld 

besluit/afspraak actie datum 

Dhr. Driessen geeft aan dat er sprake is geweest van een zonnepark in de 
nabije omgeving van het vliegveld. De locatie is destijds niet doorgegaan, 
maar heeft wel de vraag opgeroepen of de plaatsing van zonnepanelen 
ook problemen oplevert voor de vliegtuigen, denk hierbij aan bijv. 
reflectie.  
De havenmeester geeft aan dat dit wel meevalt. Op Eelde liggen er zelf 
Panelen naast het terrein. Het enige dat lastig is, dat er stroom opstaat 
mocht er een toestel op terecht komen.  
Ten zuiden van het veld is plaats voor noodlandingen voor 
zweeftoestellen, een park moet niet op een dergelijke plek gesitueerd 
worden. Afgesproken wordt om elkaar te informeren mocht er weet zijn 
van dergelijk initiatieven in de omgeving van het vliegveld. 

  

10.  Promotie 

besluit/afspraak actie datum 

Vanuit de leden wordt aangegeven dat er niet direct behoefte is aan 
promotie. Wel aan betere vindbaarheid van bijvoorbeeld de site.  
Afgesproken wordt om uit te zoeken of het mogelijk is om een link op 
sites van de gemeente dan wel provincie te kunnen plaatsen. Op die van 
het vliegveld staat er al een link. Daarnaast kan uitgezocht worden of er 
beter aangesloten kan worden bij zoektermen. Dhr. Snippe geeft hierover 
informatie door aan de secretaris.  Tevens wordt de vraag gesteld of 
bekend is hoeveel bezoekers de site heeft.  
De secretaris pakt deze punten verder op. 
Dhr. Stavast geeft aan om evt. samen met het vliegveld aan promotie te 
doen, aangezien dit ook een onderwerp van hen is. Dit kan niet i.v.m. 
verschillende belangen. 

 
 
 
 
 
 
secretaris 

 
 
 
 
 
 
April 2021 
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11.  Ledenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met overzicht. Voor dit jaar loopt de termijn van Dhr. Stavast af. 
Evt. verlenging wordt opgepakt. 

Stavast/  
secretaris 

Vóór 
september 
2021 

12.  Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

De volgende vergadering wordt vastgelegd op donderdag 14 oktober 
2021. Dit zal afgestemd worden met dhr. Reneman. 
 
Zodra het kan, zal een fysieke bijeenkomst ingepland worden op het 
vliegveld om elkaar in een ontspannen zetting bij te praten. Dit is geen 
officiële vergadering 

Secretaris 
 
 
Stavast/ 
Dijkstra 

April 2021 
 
 
Voor de 
zomer 2021  

Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. Dijkstra Per vergadering 

Klachtenoverzicht. Dijkstra/Zijlstra Volgende vergadering 

Communicatie 3 keer per jaar (indien noodzakelijk). Zijlstra 3 keer per jaar 

Lid namens ondernemers De Wieken Zijlstra  Volgende vergadering 

Afhandeling jaarverslag 2020/steekproef Zijlstra April 2021 

Nieuwe links op site m.b.t. klachten Zijlstra April 2021 

Brief milieubeweging zienswijze toesturen Zijlstra April 2021 

Vindbaarheid site verbeteren/bezoekers bijhouden Zijlstra April 2021 

Volgende vergadering vastleggen Zijlstra April 2021 

Informele fysieke bijeenkomst plannen Stavast/Dijkstra Zomer 2021 



 

 

 
               

              Jaarverslag 2021 

 

Pagina 13 van 18  

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Opening/Mededelingen  

besluit/afspraak actie datum 

- Er is een voorstelronde i.v.m. de aanwezigheid van Gert-Jan 
Mannak vanuit de ondernemers van De Wieken. Hij wordt 
voorgesteld als nieuwe vertegenwoordiger. Ook wordt een korte 
toelichting gegeven over het belang van de CRO Hoogeveen en 
waarom deze bestaat. Specifiek wordt ingegaan of er risico’s zijn 
voor de omgeving rondom het vliegveld.  

- De vergadering van 7 februari as. zal ingezet worden op een 
fysieke bijeenkomst. 

  

 

 

3.  Afspraken- en actiepuntenlijst  

besluit/afspraak actie datum 

Akkoord met het verslag. 
- Het laatste actiepunt wordt behandeld onder punt 9 van de agenda. 
- De links van de radar staan niet duidelijk zichtbaar op de site.  Aafke 

Zal hiernaar kijken en aanpassen. 
 
Door de commissieleden wordt gestemd voor het toetreden van Gert-Jan 
Mannak als vertegenwoordiger van het industrieterrein. Allen stemmen 
voor. Aafke zal zorgdragen voor de benoemingsbrief. 

 
 
 
Secretaris 
 
 
secretaris 

 
 
november 
2021 
 
 
november 
2021 

 

 

VERSLAG 
 
Soort overleg CRO Hoogeveen 
Datum & tijd 14 oktober 2021 
Waar Online via teams 
Aanwezig Mw. M. Damsma (voorzitter), dhr. J. Stavast (exploitant), Dhr. F. Dijkstra 

(havenmeester), dhr. W. Brock (gebruiker),  
dhr. F. Snippe (milieuorganisatie), dhr. H. Oostmeijer (penningmeester) 
en mw. A.G. Zijlstra (secretaris) 

Afwezig Dhr. H. Driessen (omwonende), dhr. D. Reneman (gemeente Hoogeveen) 

2.  Ingekomen stukken 

besluit/afspraak actie datum 

- De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
- Er wordt nog een toelichting gegeven waarom er door de CRO  

subsidie aangevraagd moet worden. 
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4.  Cijfers gebruik vliegveld/stand van zaken 

besluit/afspraak actie datum 

Door Freek wordt een toelichting gegeven op de cijfers. Tot en met 
september zijn er 8.132 landingen geweest. Dit is een flinke stijging ten 
opzichte van het jaar ervoor (ca. 2.000 meer). 
Het vliegveld ontvangt veel complimenten over de kwaliteit van de 
landingsbaan en de gastvrijheid.  
Het gebruik van het veld is voornamelijk particulier, zakelijk wordt er 
miniem gebruik van gemaakt. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

5.   Klachtenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Zowel bij het secretariaat als bij het vliegveld is een toename van klachten 
gesignaleerd. De klachten worden door het vliegveld afgehandeld. Het 
vliegveld houdt hier geen registratie van bij. De klachten die binnenkomen 
bij het secretariaat worden wel bijgehouden.  

 
 

 

6.   Werkplan 2021 incl. begroting 

besluit/afspraak actie datum 

Aafke geeft een toelichting over wat gedaan is. De subsidie is 
aangevraagd. De planning van vergaderen wordt aangepast op de 
planning van de subsidieaanvraag. (agendapunt 7). 

  

7.   Jaarplanning 2022 

besluit/afspraak actie datum 

Jaarplanning akkoord. 
Mieke zal contact opnemen met dhr. Reneman voor het bijwonen van de 
vergadering. 
 
T.a.v. de vergaderlocatie wordt opgemerkt dat er een nieuwe gegadigde is 
voor de exploitatie van het restaurant. De vergadering van februari as. zal 
bij voorkeur daar plaatsvinden. 

 
Voorzitter 
 
 
 
 
 

 
November/
december 
2021 
 
 
 

8.   Ledenoverzicht 

besluit/afspraak actie datum 

Ledenlijst zal aangepast worden. Voortaan ook met voornaam. 
Op de agenda de voorletter van Frank aanpassen. 

secretaris 
 

November 
2021 
 

9.    Rondvraag/vaststellen volgende vergadering 

besluit/afspraak actie datum 

- Er is vanuit de commissie behoefte een cursus. In het verleden is deze 
er wel eens geweest. Aafke zal dit navragen. 

 

Secretaris 
 
 
Stavast/ 

November 
2021 
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- Zaterdagmiddag 20 november 2021 om 14.00 uur zal er een informele 
bijeenkomst zijn voor de commissie.  Er zal een rondleiding gegeven 
worden op het vliegveld. Jur en Freek pakken dit verder op. 

 
- 15 november is de laatste werkdag voor Mieke als burgemeester. 

Gevraagd wordt of dit ook consequenties heeft voor haar benoeming 
als voorzitter. Dit wordt niet als zodanig ingeschat. Aafke vraagt dit na 
bij de provincie Drenthe. De commissie spreekt uit dat zij graag Mieke 
als voorzitter houden. 

Dijkstra 
 
 
 
 
secretaris 

November 
2021 
 
 
 
November 
2021 

Openstaande actiepunten 

 actie datum 

Cijfers gebruik luchthaven doorgeven aan leden. Dijkstra Per vergadering 

Klachtenoverzicht. Dijkstra/Zijlstra Volgende vergadering 

Communicatie 3 keer per jaar (indien noodzakelijk). Zijlstra 3 keer per jaar 

Benoeming lid namens ondernemers De Wieken Zijlstra  November 2021 

Afhandeling subsidie 2022 Zijlstra Januari 2022 

links op site m.b.t. klachten veranderen Zijlstra november 2021 

Navraag voorzitter bij provincie Zijlstra Oktober/november 
2021 

Navraag cursus Zijlstra Oktober/november 
2021 

Contactopnemen met Reneman Damsma Vóór volgende 
vergadering 

Informele fysieke bijeenkomst plannen Stavast/Dijkstra november 2021 
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Bijlage 3  
 

Financiële verantwoording 
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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€             7.040,24€                 

TOTAAL BATEN 2020 10.000,00€             7.040,24€                 

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 -€                       -€                         
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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.  
 



 
Stichting ter Ondersteuning  

Commissie Regionaal Overleg Luchtvaartterrein Hoogeveen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrekening 2021  
Stichting ter Ondersteuning 

Commissie Regionaal Overleg 
Luchtvaarterrein Hoogeveen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opgesteld door : 
St. ter Ondersteuning CRO Hoogeveen 
 
Datum: 
20 januari 2022 
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Stichting ter Ondersteuning  
Commissie Regionaal Overleg Luchtvaartterrein Hoogeveen 
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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.  


