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From:
"Andrieke Ollefers" <a.ollefers(5)geldersarchief.nl>
Date:
2 Apr 2022 14:49:59 +0200
"Gemeente Rheden" <gemeente@rheden.nl>
To:
"Marijke Rijksen-Derksen" <m.rijksen@rheden.nl>;"l\/lartijn Pil"
Cc:
<m.pil@rheden.nl>
Subject:
Jaarverantwoording Gelders Archief 2021 t.b.v. B&W / gemeenteraad Rheden
Attachments:
Controleverklaring 2021 Gelders Archief getekend.pdf, Jaarstukken 2021
GeldersArchief getekend.pdf

Aan de gemeenteraad van de gemeente Rheden
door tussenkomst van het college van B&W
0ns nummer: DB2022/2
Geacht college,
Conform artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief zendt het Dagelijks Bestuur
jaarlijks voor 15 april aan de minister en de raden van de gemeenten een inhoudelijk verslag en voorlopige
jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar. Het verslag en de jaarrekening over 2021 treft u hierbij aan.
De jaarrekening van 2021 sluit af met een negatief resultaat van € 114.410,-. Dit resultaat komt ten laste van de
algemene reserve van het Gelders Archief, waarna deze post neerkomt op € 254.043,-.
Ik verzoek u bijgevoegde jaarstukken voor te leggen aan de gemeenteraad.
Voor 15 juli 2022 ontvangt u de door het Algemeen Bestuur vastgestelde definitieve jaarrekening.
Gelders Archief,
namens het dagelijks bestuur.
Dr. F.J.W. van Kan
Algemeen directeur
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De informatie verzonden met dit e-maii bericht en de bijiagen is uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. De verzender neemt geen
enkeie verantwoording voor fouten of wijzigingen in de inhoud van dit bericht ais gevoig van het verzenden via e-maii.

This information contained in this message and its attachments is intended oniy for use of the addressee. Anyone
eise may not use, copy or disciose to anyone any information contained in the message and its attachments. The
sender does not accept any iiabiiity for any errors or omissions in the content of this message which arise as a resuit
of e-maii transmission.

