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WNT-gegevens 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze wet is ook op de 
stichting M.O.S. van toepassing. 
 

Bestuur en vaststelling jaarrekening 
Samenstelling bestuur  
De directie van Maatschappelijke Onderneming Smallingerland wordt gevormd door: 
 

Bestuur    
Naam        I. Weernink - van Heeswijk 
Functie      directeur bestuurder  
Aanvang dienstverband     1 augustus 2019  
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0   
Dienstbetrekking ja   
     
    
Bezoldiging (alle bedragen in €) 2020 2019  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 98.991 39.463  
Beloningen betaalbaar op termijn 6.444 3.005  
Subtotaal 105.435 42.468  
    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 81.321  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  n.v.t.  n.v.t.  

Totale bezoldiging 105.435 42.468  
    
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t.  n.v.t.  
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.  n.v.t.  
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Samenstelling Raad van Toezicht 
Op 31 december 2020 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: 
 

naam Functie  
Dhr. P. Zijlema  voorzitter  
Mevr. H.C. Lunter vicevoorzitter  
Dhr. A.M.A.J. Minnema  lid/financ.adv.  
Mevr. I.M.D. Hendriks lid  
Mevr. C. Elken  lid  
   
Bedragen x € 1 P.Zijlema H.C.Lunter 
Functiegegevens  voorzitter vicevoorzitter 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01 jan-31 dec 01 jan-31 dec 

   
Bezoldiging    
Totale bezoldiging 2020 3.800 2.900 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 30.150 20.100 
Totale bezoldiging 2019 3.160 2.000 

   
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. 

 
 
Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 
in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
  



 

WNT-gegevens M.O.S. 

 
 
 

 A.M.A.J.Minnema I.M.D.Hendriks C. Elken 

    
Functiegegevens  lid lid lid 
Aanvang en einde functievervulling 2020 01 jan - 30 jan 01 jan-31 dec 01 jan-31 dec 
Totale bezoldiging 2020 208 2.500 2.500 

    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmax. 1.675 20.100 20.100 
Totale bezoldiging 2019 1.530 1.530 263 

    
Onverschuldigd betaald en niet ontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Reden overschrijding  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Toelichting op vordering onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
 

 A.M.A.J.Minnema 

Functiegegevens  financieel adv. 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 31 jan -31 dec 
Aantal kalendermaanden functievervulling in 2020 11 
Omvang dienstverband in uren per kalenderjaar 14 
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 193 
Totale bezoldiging 2020 2.292 

  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2.702 
Totale bezoldiging 2019  
  
Onverschuldigd betaald en niet ontvangen bedrag n.v.t. 
Reden overschrijding  n.v.t. 
Toelichting op vordering onverschuldigde betaling n.v.t. 

  
 
Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 
De jaarrekening van Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is bestuurlijk 17 mei 2021 vastgesteld en is 
nadien aangeboden aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring op 25 mei 2021. 
 


