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Persoon Categorie Bedrag Toelichting
CdK ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 469          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 521          Vergaderlunches

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Van den Hout ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 167          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 584          Vergaderlunches
Lunch en diner buiten kantoor incl. uitgaven voor derden 504          Diner 7 personen
Lunch en diner buiten kantoor incl. uitgaven voor derden 27            Vergaderlunch 
Reis- en verblijfkosten 1.069       Dienstreis

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Van der Maat ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 119          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 969          Vergaderlunches
Lunch en diner buiten kantoor incl. uitgaven voor derden 147          Vergaderdiner 3 personen

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Van Merrienboer ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 189          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 943          Vergaderlunches
Lunch en diner buiten kantoor incl. uitgaven voor derden 54            Vergaderlunch 2 personen
Reis- en verblijfkosten 222          Hotelovernachting

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Pauli ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 438          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 1.206       Vergaderlunches
Lunch en diner buiten kantoor incl. uitgaven voor derden 351          Vergaderdiner 3 personen

227          Vergaderdiner 3 personen
97            Vergaderbijeenkomst

Reis- en verblijfkosten 9.075       3 Handelsmissies



Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Spierings ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 79            Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 988          Vergaderlunches
Reis- en verblijfkosten 222          Dienstreis

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Swinkels ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 872          Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 709          Vergaderlunches
Reis- en verblijfkosten 99            Hotelovernachting  

Persoon Categorie Bedrag Toelichting
Secretaris ICT, abonnementen, gebruikskosten, aanschaf, reparatie e.d. 67            Kosten mobiele telefoon en ipad

Koffie, thee, consumpties, lunches en diners binnen kantoor 151          Vergaderlunches

*Er bestaat de mogelijkheid dat achteraf bij aangifte eindheffing in het kader van de werkkostenregeling nog loonheffing betaald moet worden over verstrekkingen,
dit heeft feitelijk geen invloed op de hoogte van de uitbetaalde declaraties aan de bestuurders.


