WNT-verantwoording 2020 Stichting Apeldoorn Marketing
De WNT is van toepassing op Stichting Apeldoorn Marketing. Het voor Stichting Apeldoorn
Marketing toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 dit betreft het algemeen
bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020

H.B. van Voorneveld
Directeur bestuurder
01/08 – 31/12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

0,517

Dienstbetrekking?

Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€43.473

Beloningen betaalbaar op termijn

€0

Subtotaal

€43.473

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€43.473

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

€0,-

€43.473

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019

E.M. Harmelink
Directeur bestuurder
01/01 – 20/09

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

0,75

Dienstbetrekking?

Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€64.665
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Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€0
€64.665

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€104.840

Bezoldiging

€64.665

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is
inbegrepen in de post ‘Overige vorderingen’.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m
12
Gegevens 2020

bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar

H.B. van Voornveld
Directeur bestuurder
2020

2019

01/01 – 31/07

15/08 -31/12

7

5

423

306

Maximum uurtarief in het
kalenderjaar

€ 193

€ 187

Maxima op basis van de
normbedragen per maand

€148.600

€129.500

Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden
functievervulling in het
kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in
uren per kalenderjaar
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijke maximum
gehele periode kalendermaand 1
t/m 12

€138.861

Bezoldiging (alle bedragen
exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het
maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende
periode

ja

€57.383

Bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

€98.918

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding
en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

€41.536

€98.918

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

M.P. van Maarseveen

w. van der velde

Voorzitter

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

€1.000

€750

€30.150

€20.100

N.v.t.

N.v.t.

€1.000

€750

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

N.v.t.

N.v.t.

M.P. van Maarseveen

W. van der Velde

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

J. van den Brink

Lid – voorzitter

Lid

Voorzitter

01/01 -01/08 en 01/08
– 31/12

01/01 – 31/12

01/02 – 01/08

€750

€750

€1.000

€23.466

€19.400

€12.836

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.

Foutherstel
In de WNT-verantwoording 2020 van Stichting Apeldoorn Marketing is foutherstel toegepast met
betrekking tot de WNT gegevens van de topfunctionarissen over 2019. Het foutherstel vindt zijn
oorsprong in het feit dat in 2019 geen WNT verantwoording openbaar gemaakt is.
In de WNT-verantwoording over 2020 zijn de vergelijkende cijfers 2019 opgenomen. Hiermee
wordt de fout die met betrekking tot 2019 is geconstateerd herstelt en wordt voldaan aan de
openbaar making van de WNT gegevens met terugwerkende kracht.
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