WNT-verantwoording 2019 Stichting Beroepsopleiding Tot Sportarts
De WNT is van toepassing op Stichting Beroepsopleiding Tot Sportarts. Het voor Stichting
Beroepsopleiding Tot Sportarts toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (Algemeen).
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
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A. van Veldhuizen
Directeur
1/3 – 31/12
0,44
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

44.312
0

Bezoldiging1

44.312

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

72.278

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A.M.G.J. Bruinsma
Directeur
1/1 – 1/11
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 146.049
€ 11.346

Bezoldiging

€ 157.395

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 157.414

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2019
bedragen x € 1

E. Goedhart

Functiegegevens

Directeur

Kalenderjaar

2019

2018

Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang – einde)

n.v.t.

1/10 – 31/12

Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

3

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 187

€ 182

Maxima op basis van de normbedragen
per maand
Individueel toepasselijke maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 75.900

€ 7.644

Bezoldiging (alle bedragen exclusief
btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het
maximum uurtarief?

Ja, namelijk
€ 88,10

Bezoldiging in de betreffende periode
Bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

€ 3.058
€ 3.058

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019

T. Brandon
Penningmeester
1/1 – 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 2.479
€ 19.400

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018

R.J.A. Visser

H.B. Plemper

H.B. Plemper

T. Brandon

Voorzitter

Voorzitter

Bestuurslid

Penningmeester

1/1 – 28/11

28/11 – 31/12

1/1 – 27/11

1/1 – 31/12

€ 5.500

€ 500

€ 5.500

€ 3.719

€ 25.709

€ 2.641

€ 17.139

€ 18.900

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Van de uitbetaling in 2019 aan de heer Brandon heeft de helft betrekking op een nabetaling 2018.
Deze nabetaling over het vierde kwartaal 2018 is pas eind 2019 besloten en derhalve niet in de WNTverantwoording 2018 opgenomen.

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

FUNCTIE

M. van Rumpt

Directeur a.i.

H.B. Plemper

Voorzitter

C.J. Esser

Bestuurslid

E.A. Goedhart Goedhart

Bestuurslid

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt [TABEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING]
Gegevens 2019
bedragen x € 1

A.M.G.J. Bruinsma

Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband

Directeur

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2018

Uitkering wegens beëindiging van
het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband

€ 75.000

Individueel toepasselijk maximum

€ 75.000

Totaal uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband

€ 75.000

Waarvan betaald in 2019

€ 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

