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Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring 

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op de toelichting waarin de basis voor 

financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor de Surinaamse Voetbal Bond 

met als doel de Surinaamse Voetbal Bond in staat te stellen te voldoen aan verantwoordingseisen. 

Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van de Surinaamse Voetbal 

Bond en haar leden en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

 

Paramaribo, 27 april 2016 

 

Lutchman & Co 

Namens deze 
was getekend D. de Keyzer AA, Certificerend Accountant 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 

ACTIVA  2015   2014 

 SRD SRD  SRD SRD 

Materiële vaste activa      

Terreinen 20.998.022   18.298.930  

Bedrijfsgebouwen 11.086.070   9.154.199  

Inventaris 441.408   194.187  

Onderhanden werken 1.135.376   -  

  33.660.876   27.647.316 

      

Vorderingen      

Nog te ontvangen bedragen  62.486   210.295 

      

Liquide middelen  356.254   357.074 

  34.079.616   28.214.685 

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen      

Algemene reserve 7.425.147   6.909.063  

Herwaarderingsreserve 24.902.254   20.768.649  

Onverdeeld resultaat 1.450.154   303.570  

  33.777.555   27.981.282 

      

Kortlopende schulden      

Rekening-courant bankfaciliteit 189.247   196.826  

Vooruitontvangen bedragen 2.155   1.970  

Nog te betalen bedragen 110.659   34.607  

  302.061   233.403 

  34.079.616   28.214.685 

 

 

 

 

 

Het Bestuur:  

John Krishnadath – Voorzitter  

Dayasankar Mathoera – Ondervoorzitter  

Bernhard Abia - Secretaris  

Bidjaikoemar Mankoe – Penningmeester  

Arnold Bilkerdijk – Commissaris  

Waldo Gobardhan – Commissaris   

Robbie Poetisi – Commissaris  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 
 
Baten Exploitatie 

2015 
 Exploitatie 

2014 
Baten uit eigen activiteiten SRD  SRD 
Competities 55.935  69.840 
Verhuur stadions aan derden 112.640  189.038 
Aanverwante baten 588.091  558.385 
Administratieve charges 47.535  51.783 
Internationale wedstrijden 139.855  153.270 
Voetbaltoernooien 37.675  17.100 
Donaties en sponsoring 418.438  902.022 

Som der baten uit eigen activiteiten 1.400.169  1.941.438 
    
Overige baten    
KNVB -  - 
FIFA bijdrage 2.647.856  837.282 
FIFA Supports 2.088.539  1.040.142 

Som der overige baten 4.736.395  1.877.424 
    

Som der baten 6.136.564  3.818.862 
    
Lasten    
    
Lasten uit activiteiten    
Competitie/interlands 916.659  652.518 
Voetbaltoernooien 41.919  88.365 
Nationale selecties 1.522.026  917.829 
Bestuurs- en kaderafvaardigingen 21.177  12.071 
Ontvangst buitenlandse gasten 8.012  13.503 
Projecten 503.714  209.198 

Som der lasten uit activiteiten 3.013.507  1.893.484 
    
Operationele lasten    
Personeel 400.010  414.286 
Huisvesting 421.915  459.818 
Algemeen 413.550  398.723 
Afschrijvingen 412.637  329.338 

Financiële (baten) en lasten 24.791  19.643 

Som der operationele lasten 1.672.903  1.621.808 
    

Som der lasten 4.686.410  3.515.292 

Saldo 1.450.154  303.570 

 
Het Bestuur:  

John Krishnadath – Voorzitter  

Dayasankar Mathoera – Ondervoorzitter  

Bernhard Abia - Secretaris  

Bidjaikoemar Mankoe – Penningmeester  

Arnold Bilkerdijk – Commissaris  

Waldo Gobardhan – Commissaris   

Robbie Poetisi – Commissaris  
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015 

 

1. Algemene toelichting 

1.1 Activiteiten 

De activiteiten van de Surinaamse Voetbal Bond (“SVB”) betreffen voornamelijk de behartiging van de 

belangen van haar leden. De vereniging is opgericht op 1 oktober 1920 en is gevestigd te Paramaribo. De 

SVB stelt zich ten doel het beoefenen van de voetbalsport in Suriname in de ruimste zin des woords en in 

al haar verschijningsvormen en daarbij de saamhorigheid, het spelpeil en de sportiviteit te bevorderen, te 

coördineren en te begeleiden. De SVB tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door: 

a. Het uitschrijven, organiseren en bevorderen van voetbalwedstrijden. 

b. Het verlenen van medewerking in de ruimste zin des woords aan hen die de voetbalsport beoefenen. 

c. Het samenwerken met andere nationale en internationale organisaties voor het bereiken van de 

doelstellingen van de SVB. 

d. Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van de voetbalsport. 

e. Het beslechten van geschillen over voetbalkwesties, het zij op eigen initiatief, het zij op verzoek van 

betrokken partijen. 

f. Het genereren of doen genereren van middelen ten behoeve van de activiteiten van de SVB. 

g. Alle andere haar ten dienst staande wettige en geoorloofde middelen, welke aan het doel bevorderlijk 

kunnen zijn. 

1.2 Stelselwijziging 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de jaarrekening van de SVB opgesteld op basis van algemeen 

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de verslagjaren 2014 en 2015 werd de 

jaarrekening opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’, die is 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving vanuit Nederland. De stelselwijziging heeft geen 

invloed op de vergelijkende cijfers noch op het eigen vermogen van de entiteit. Het bestuur is van mening 

dat het rapporteren op basis van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving meer in 

overeenstemming is met de huidige Surinaamse financiële verslaggevingspraktijk. 

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

2.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties 

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

2.3 Vreemde valuta 

2.3.1 Functionele valuta 

De jaarrekening is opgesteld in Surinaamse dollars (SRD); dit is zowel de functionele als de 

presentatievaluta van de SVB. 

  



Surinaamse Voetbal Bond 
 
 

J2015-1616/7 

De gehanteerde koersen voor de SRD per 31 december zijn als volgt: 

 2015  2014 

EUR 4,59  3,94 

USD 4,20  3,35 

 

2.3.2 Transacties, vorderingen en schulden 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de 

koers op transactiedatum. 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de 

koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten 

gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. 

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde koers). 

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald. 

2.4 Materiële vaste activa 

De terreinen, gebouwen en verbouwingen worden gewaardeerd tegen actuele waarden. De waarde is 

bepaald op grond van taxaties van een beëdigd taxateur, waarbij rekening is gehouden met technische en 

economische ontwikkelingen. De veranderingen in waarde, welke het gevolg zijn van de hiervoor 

genoemde waarderingsgrondslag, worden ten gunste c.q. ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht. 

De overige materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde, verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen. 

2.5 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

2.6 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

2.7 Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de SVB wordt ingedeeld in reserves. 

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Het eigen vermogen van de 

SVB staat ter beschikking aan de Algemene Leden Vergadering van de SVB. 
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

2.8 Algemeen 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De 

baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële 

waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten 

verantwoord. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten 

verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede 

gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een 

onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) 

verwerkt in de staat van baten en lasten. 

2.9 Baten uit eigen activiteiten 

Baten uit eigen activiteiten worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 

de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatie tekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen en de SVB de condities voor ontvangst kan aantonen. 

2.10  Sponsorbijdragen 

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 

2.11  Donaties en sponsoring  

Donaties van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Donaties bestaande uit 

diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten 

van bedrijven betreft. 

2.12 Koersverschillen 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van baten en 

lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. 

2.13 Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

2.14 Personeelsbeloningen 

2.14.1 Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

2.15 Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. 
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3. Materiële vaste activa  

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 

4. Vorderingen 

4.1 Overige vorderingen 

 31 december 

2015 

 31 december 

2014 

 SRD  SRD 

Nog te ontvangen bedragen 179.858  327.667 

Af: Voorziening 117.372  117.372 

 62.486  210.295 

 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen 

benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig 

voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

5. Liquide middelen 

 31 december 

2015 

 31 december 

2014 

 SRD  SRD 

Kas 272  240 

Banken 355.982  343.741 

Kruisposten -  13.093 

 356.254  357.074 

  

  

Terreinen 

 Bedrijfs- 

gebouwen 

  

Inventaris 

 Onderhanden 

werken 

  

Totaal 

1 januari 2015 SRD  SRD  SRD  SRD  SRD 

Verkrijgingsprijs 18.298.930  11.129.202  630.085  -  30.058.217 

Cumulatieve waarde- 

verminderingen en afschrijvingen 

 

- 

  

-1.975.003 

  

-435.898 

  

- 

  

-2.410.901 

Boekwaarde 18.298.930  9.154.199  194.187  -  27.647.316 

          

Mutaties 2015          

Investeringen -  583.780  360.922  1.135.376  2.080.078 

Herwaardering 2.699.092  1.647.027  -  -  4.346.119 

Afschrijvingen -  -298.936  -113.701  -  -412.637 

 2.699.092  1.931.871  247.221  1.135.376  6.013.560 

          

31 december 2015          

Verkrijgingsprijs 20.998.022  13.360.009  991.007  1.135.376  36.484.414 

Cumulatieve waarde- 

verminderingen en afschrijvingen 

 

- 

  

-2.273.939 

  

-549.599 

  

- 

  

-2.823.538 

Boekwaarde 20.998.022  11.086.070  441.408  1.135.376  33.660.876 

          

Afschrijvingspercentages 0  3,33  20-33,3  0   
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6. Eigen vermogen 

Algemene reserve 

 2015 

 SRD 

Saldo per 1 januari 2015 6.909.063 

Toevoeging resultaat 2014 303.570 

Vrijval herwaarderingsreserve 212.514 

Saldo per 31 december 2015 7.425.147 

 

Het eigen vermogen staat volledig ter beschikking aan de Algemene Leden Vergadering. Er is geen 

bestemmingsfonds noch een bestemmingsreserve gevormd. 

Herwaarderingsreserve  

De herwaarderingsreserve is opgenomen in verband met de herwaardering van de terreinen en gebouwen 

van de SVB op basis van uitgevoerde taxaties door een beëdigd taxateur. De hieruit voortvloeiende 

waardeveranderingen zijn ten gunste van de herwaarderingsreserve gebracht. Het gerealiseerde deel met 

betrekking tot de afschrijvingen op de herwaardering op de bedrijfsgebouwen valt vrij ten gunste van de 

algemene reserve.  

 

Het verloop kan als volgt worden weergegeven: 

 

 2015 

 SRD 

Saldo per 1 januari  20.768.649 

Herwaardering 4.346.119 

Af: Vrijval herwaarderingsreserve ten gunste van de algemene reserve 212.514 

Saldo per 31 december 24.902.254 

 

7. Kortlopende schulden 

7.1 Bankier 

Door de Hakrinbank N.V. is in 2014 een SRD Rekening-courant krediet verstrekt tot een maximum van  

SRD 200.000. Voor de opgenomen bedragen wordt een rente van 13% per jaar berekend. Deze 

kredietfaciliteit heeft een looptijd van 2 jaar. Als zekerheid voor deze faciliteit zijn verstrekt eerste 

respectievelijk tweede krediethypotheek van SRD 105.000 en SRD 119.000 op  het perceelland, met al 

hetgeen daarop staat, groot 3.652,54 m2, gelegen te Paramaribo aan de Letitia Vriesdelaan (voorheen 

Cultuurtuinlaan, deel uitmakende van de voormalige plantage Wolfenbuttel en bekend als de nieuwe Wijk 

Letter B nummer 262 b 1. van de SVB alsmede een persoonlijke borgstelling van de leden van het 

hoofdbestuur van de SVB.  

  



Surinaamse Voetbal Bond 
 
 

J2015-1616/11 

7.2 Overige schulden 

 31 december 

2015 

 31 december 

2014 

Vooruitontvangen bedragen SRD  SRD 

Stichting Biblionef 2.155  1.970 

 2.155  1.970 

 

Nog te betalen bedragen    

Loonbelasting en premie AOV 3.838  2.375 

Honorarium professionele dienstverleners 26.082  19.900 

Vermakelijkheidsbelasting 5.234  10.174 

Overige 75.505  2.158 

 110.659  34.607 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Baten uit eigen activiteiten 

 2015  2014 

Competities SRD  SRD 

Competitie baten 34.575  35.640 

Huur AK stadion 16.910  25.700 

Huur Essed stadion 4.450  8.500 

 55.935  69.840 

    

Verhuur stadions aan derden    

Huur AK stadion 31.100  36.560 

Huur Essed stadion 36.490  63.200 

Huur Lafuente Sportcentrum 45.050  89.278 

 112.640  189.038 

    

    

Aanverwante baten    

Barhuur 500  1.000 

Muurreclames 58.839  21.691 

Diverse baten en lasten 281.451  55.797 

Sponsoringsbaten:    

Suribet  181.000  303.000 

Digicel  66.301  175.222 

Surisports reclamegelden -  1.675 

 588.091  558.385 

    

    

Administratieve charges    

Boetes 450  3.040 

Transferbaten 14.125  23.250 

Overige administratieve charges 19.160  11.925 

Contributie leden 13.800  13.568 

 47.535  51.783 

    
    

Baten internationale wedstrijden 139.855  153.270 

    

Baten voetbaltoernooien    

Het betreft in deze de ontvangsten van de wedstrijden in het kader 

van het Lidbondentoernooi en bekertoernooi 

 

37.675 

  

17.100 
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 2015  2014 

Donaties en sponsoring SRD  SRD 

Sponsoring bedrijfsleven:    

INTEGRA  -  50.250 

Self reliance (EURO 1.100) 4.543  - 

Assuria Bekercomp 12.500   

IDOS 3.345  - 

SURIBET -  9.700 

SOL -  5.500 

Sranang Biri -  23.148 

Fernandes Bakkerij (EURO 5.000) 18.950  6.002 

Kia Motors  -  16.750 

Promax N.V. -  4.569 

H.J. de Vries  -  4.401 

De heer Frank Uden  -  4.401 

CONCACAF (USD 20.000 + USD 50.000) 254.100  670.117 

Subsidie Ministerie van Sport en Jeugdzaken 125.000  107.184 

FIFA  -  - 

Totaal donaties en sponsoring  418.438  902.022 
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Overige baten 

FIFA 

Vanuit de FIFA ontvangt de SVB ondersteuning voor het realiseren van projecten. De ontvangsten en 

verantwoording van de jaarlijkse FIFA projectgelden worden in een apart verslag vastgesteld. Voor de 

volledigheid worden alle mutaties vanuit de FIFA projecten ook vastgelegd in de SVB jaarrekening. 

 2015  2014 

 SRD  SRD 

Voor de ingediende projecten heeft de FIFA in 2015 ter beschikking     

gesteld USD 249.985 (2014: USD 249.985) 882.601  837.282 

    

Voor de ingediende projecten heeft de FIFA in 2015 een extra bonus ter 

beschikking gesteld USD 499.985 

 

1.765.255 

  

- 

    

FIFA heeft in 2015 gelden ter beschikking gesteld voor het “ICT 

project” USD 12.485 (2014: USD 48.865) 

 

44.321 

  

163.698 

    

FIFA heeft in het kader van het WK-2014 voorronde een extra bonus ter 

beschikking gesteld USD 249.985 

 

- 

  

837.450 

    

FIFA heeft in 2014 gelden ter beschikking gesteld voor het 

“Performance project” USD 4.525 

 

- 

  

15.159 

    

FIFA heeft in 2014 gelden ter beschikking gesteld voor het “Woman 

football project” USD 5.615 

 

- 

  

18.810 

    

FIFA heeft in 2014 gelden ter beschikking gesteld voor het “Grassroots 

project” USD 1.500 

 

- 

  

5.025 

    

FIFA heeft in het kader van het WK-2016 voorronde dames U17 een 

extra bonus ter beschikking gesteld USD 50.000 

 

174.500 

  

- 

    

FIFA heeft in het kader van het WK-2018 voorronde A. selectie een 

extra bonus ter beschikking gesteld USD 249.985 

 

872.448 

  

- 

    

FIFA heeft in 2015 gelden ter beschikking gesteld voor het “Coaching 

Course project” USD 13.088 

 

46.670 

  

- 

    

FIFA heeft in 2015 gelden ter beschikking gesteld voor het “Goal 

project” USD 99.897 

 

338.600 

  

- 

    

FIFA heeft in 2015 gelden ter beschikking gesteld voor het “Owru Cul 

project” USD 150.000 

 

612.000 

  

- 

 4.736.395  1.877.424 
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Lasten uit activiteiten 

 2015  2014 

Competitie/Interlands SRD  SRD 

Vergoeding arbiters Topsectie 66.095  46.765 

Kosten jeugdcompetitie 89.054  72.493 

Kosten vrouwen voetbalcompetitie 120.840  64.109 

Competitiekosten en kosten interlands 640.670  469.151 

 916.659  652.518 

    

Voetbaltoernooien    

Overige kosten voetbaltoernooien 41.919  88.365 

 41.919  88.365 

    

Nationale selecties    

Vergoedingen heren nationale selectie 298.798  147.876 

Voetbalmateriaalkosten 178.234  2.534 

Reis- en verblijfkosten heren nationale selecties 650.287  507.125 

Overige kosten heren nationale selecties 304.094  68.639 

Kosten vrouwen nationale selecties 90.613  191.655 

 1.522.026  917.829 

    

Bestuurs- en kaderafvaardigingen    

Bestuursafvaardigingen en workshops 21.177  12.071 

    

Ontvangst buitenlandse gasten    

Verblijf-/consumptiekosten 5.173  2.633 

Vervoerkosten -  3.002 

Overige kosten 2.839  7.868 

 8.012  13.503 

    

Projecten    

Opleidingen  77.860  58.214 

Project Grassroots 22.275  139.658 

SVB projecten 357.260  11.326 

ICT project 46.319  - 

 503.714  209.198 
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Operationele lasten 

 2015  2014 

Personeelskosten SRD  SRD 

Lonen en salarissen 374.937  402.432 

Sociale lasten  2.891  4.866 

Overige personeelskosten  22.182  6.988 

 400.010  414.286 

    

Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 16 werknemers in dienst op basis van een volledig 

dienstverband (2014: 20). 

Huisvesting 
   

Onderhoud terreinen en gebouwen 312.784  325.206 

Reparatie en onderhoud inventarissen 15.676  13.415 

Electra, water en telefoon 76.398  66.501 

Overige  17.057  54.696 

 421.915  459.818 

    

Algemeen    

Kantoorkosten  38.057  64.178 

Honorarium professionele dienstverleners 33.036  81.949 

Bankkosten 9.481  5.572 

Advertentie en reclame  69.891  57.314 

Representatie 32.148  34.874 

Vervoers- en transportkosten 9.870  12.223 

Drukwerk 20.049  16.239 

Diensten derden  147.529  70.288 

Donaties -  6.740 

Contributies 6.757  6.506 

Overige 46.732  42.840 

 413.550  398.723 

    

Afschrijvingen    

Gebouwen 298.936  266.360 

Inventaris 113.701  62.978 

 412.637  329.338 

    

Financiële baten en lasten    

Koersresultaat 3.867  -624 

Interestbaten -2.944  -1.391 

Interestlasten 23.868  21.658 

 24.791  19.643 
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Overige gegevens 

Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. In de Algemene 

Leden Vergadering van 29 april 2015 wordt er een besluit genomen met betrekking tot de bestemming 

van het saldo van de baten en lasten. 




