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Betreft: jaarverslag en jaarrekening 2020 van The Economic Board 
 
 
Geachte bestuurders, 
 
Wij delen bij dezen met u de definitieve versies van het jaarverslag en de jaarrekening met 
accountantsverklaring. Wij richten ons met deze brief tot de (voormalige) Regio Arnhem Nijmegen en niet de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, omdat in 2020 het eerste orgaan actief was.   
 
Jaarverslag 
COVID-19 heeft een grote impact gehad op het verloop van het jaar 2020. In het jaarverslag besteden wij 
daar op verschillende plekken aandacht aan. Het jaarverslag 2020 kent dezelfde verschijningsvorm als het 
vorige jaarverslag. De lezer krijgt de informatie op een overzichtelijke manier gepresenteerd in een 
aantrekkelijk vormgegeven digitaal magazine. Voor de geïnteresseerde lezer zijn er doorklikmogelijkheden 
om meer informatie te verkrijgen. 
 
U komt via deze link bij het jaarverslag. Het is op die pagina ook mogelijk een eenvoudig opgemaakte pdf-
versie van het jaarverslag te downloaden. Het jaarverslag is in april vastgesteld door de board. 
 
Jaarrekening 
De jaarrekening kent eenzelfde opzet als afgelopen jaren. De financiële auditcommissie van de board, onder 
voorzitterschap van burgemeester Carol van Eert, heeft de concept jaarcijfers en concept jaarrekening 
besproken op 15 maart en 15 april. De leden van The Economic Board hebben de jaarrekening vervolgens 
goedgekeurd in april. Wij kiezen ervoor een ongetekende versie van de jaarrekening te versturen en te 
publiceren op onze website, om onrechtmatig gebruik van de handtekeningen te voorkomen. De getekende 
versie van de jaarrekening is in te zien op het kantoor van het projectbureau. 
 
Het algemeen bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen heeft op 3 maart als onderdeel van haar liquidatie 
besloten de regiogemeenten voor te stellen de overgebleven gelden bij The Economic Board terug te 
vorderen. Wij betreuren dit besluit. In de jaarrekening hebben wij rekening gehouden met deze mogelijke 
terugvordering.  
 
Tot slot 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zijn u zeer erkentelijk voor het beschikbaar 
stellen van de financiële middelen. Wij verzoeken u, met het indienen van deze verantwoordingsdocumenten, 
de door ons ontvangen basisfinanciering over 2020 definitief vast te stellen (de zogenaamde 
subsidievaststelling). 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Sigrid Helbig 
Directeur 

https://theeconomicboard.foleon.com/jaarverslag/jaarverslag-2020/

