Financieel verslag periode 1 januari tot en met 31 december 2019 van
Stichting Kunstkwartier, Kromme Steenweg 16, 5707 CC Helmond

WNT-verantwoording 2019 Stichting Kunstkwartier
De WNT is van toepassing op Stichting Kunstkwartier. Het voor Stichting Kunstkwartier toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 €
194,000. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Kunstkwartier van toepassing zijnde regelgeving: “Het
algemeen bezoldigingsmaximum”.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand
van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2019
bedragen x € 1

T.J.E. de Veer

Functiegegevens

Directeur-bestuurder
[01/01] – [31/12]

Aanvang en einde functievervulling in 2019

0,85

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging

€
€
€

76.731
7.982
84.713

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

164.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
T.J.E. de Veer
Directeur-bestuurder
[01/02 – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,78

Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Bezoldiging

ja
€
€
€

60.404
6.576
66.980

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

135.135

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een
bezoldiging van € 1.700 of minder.
Gegevens 2019
NAAM TOPFUNCTIONARIS
S. Ferwerda
J.C.J.M. van Gisbergen
R.A. Knopper
M. Blom-Laschek
N.V. Fentener-van Vlissingen
A. Duimelinck-van de Waterbeemd

FUNCTIE
Voorzitter RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging
boven het individuele toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

