
1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 P. Blangé

Functiegegevens Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte) 

1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

                                          111.718 

Beloningen betaalbaar op termijn                                             16.459 

Subtotaal                                          128.177 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

                                          201.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

 N.v.t.  

Bezoldiging                                           128.177 

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

 N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling  

 N.v.t.  

Gegevens 2019

bedragen x € 1 P. Blangé

Functiegegevens Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/09-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte)

1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 36.326                                            

Beloningen betaalbaar op termijn 5.320                                              

Subtotaal                                            41.646 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 64.844                                            

Bezoldiging                                             41.646 

WNT-verantwoording 2020 STICHTING ROTTERDAM TOPSPORT

De WNT is van toepassing op STICHTING ROTTERDAM TOPSPORT. Het voor STICHTING ROTTERDAM TOPSPORT toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen).

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand 
van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling



FUNCTIE

Voorzitter Raad van Toezicht, tevens lid audit commissie 
en remuneratie commissie

De heer drs. R.W.A. Schoonderwoerd RA lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie

De heer T. Wesselink vice voorzitter Raad van Toezicht 

Lid Raad van Toezicht en lid remuneratie commissie

Mevrouw D. Gravenstijn Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

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 2020 is geconstateerd dat in de jaarrekening van 2019 de bezoldiging van topfunctionaris Blangé € 6.245,39 te hoog is 
verantwoord. De bezoldiging bedraagt € 41.646,-. In de jaarrekening 2019 is een bezoldiging van € 47.891,- opgenomen.
Deze fout is veroorzaakt doordat vorig jaar een component onterecht tot de bezoldiging is gerekend.
Door het corrigeren van de bezoldigingsgegevens over 2019 van topfunctionaris Blangé in de vergelijkende cijfers van tabel 1a
past Stichting Rotterdam Topsport foutherstel toe conform artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT. 
De fout in de bezoldiging leidt niet tot (wijzigingen van) onverschuldigde betalingen in enig boekjaar.

NAAM TOPFUNCTIONARIS

Gegevens 2020

Mevrouw M. Gravesteijn-Baans

De heer R. van der Eijk

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 

De heer dr. J.C.G. Stam 

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder


