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WNT-verantwoording 2020 Stichting Zwem- en recreatiebad De Kulk 
 
De WNT is van toepassing op Stichting Zwem- en recreatiebad De Kulk. Het voor Stichting Zwem- 
en recreatiebad De Kulk toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

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

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

E. Leurs

Directeur

ja

[01/01] – [31/12]

1

63.943

58.928

5.015

N.v.t. 

201.000

N.v.t.

63.943

[01/01] – [31/12]

1

E. Leurs

Directeur

57.493

4.402

ja

194.000

61.895

61.895
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1b. Foutherstel 2017 
 
Tijdens het opstellen van de WNT-verantwoording 2020 is duidelijkheid gekomen over de 
verwerkingswijze betreffende het dienstverband en de uitdiensttreding van de oud directeur in 
2017. Onderstaand is de correctie toegelicht. 
 

 

 

Gegevens 2017

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

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.

Definitief Oud Correctie

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

59.507 64.181 -4.674

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

59.507 105.129 -45.622

4.477 7.834 -3.357

47.556 64.181 -16.625

43.080 56.347 -13.267

1 1 1

ja ja ja

Directeur Directeur Directeur

[01/01] – [30/04] [01/01] – [31/07] [01/01] – [31/07]

G. van der Bend G. van der Bend G. van der Bend

Gegevens 2017

bedragen x € 1

Functiegegevens 

Functie(s) bij beëindiging dienstverband 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 

Individueel toepasselijk maximum3

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband

Waarvan betaald in 2017

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Geheel terugbetaald

Correctie

G. van der Bend

directeur

1,0

2017

15.687

N.v.t.

2017

1,0

directeur

G. van der Bend

Oud

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

105.000

75.000

15.687

15.687

15.687

0

Transitievergoeding na 
20 jaar dienstverband

105.000

30.000

105.000

Bedrag: 45.687 - de 
overschrijding is niet 

toegestaan.

45.687

120.687

120.687

75.000

120.687

1,0

2017

directeur

Definitief

G. van der Bend



 

3 
 

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 
 
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder  
 

 

Gegevens 2020

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

J. de Krom Voorzitter

M. Donkersloot Penningmeester

H.C. Borgers Secretaris

K. Borsboom Bestuurslid


