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Inleiding - oprichting van de Stichting 
 
Dit is het vijfde jaarverslag van Stichting Molenaars Kinderfonds. De Stichting is opgericht bij 
akte verleden voor notaris A.P. Roem te De Rijp op 27 mei 2008. Het doel van de Stichting is: 
het verlenen van financiële steun voor medische en humanitaire projecten in zowel binnen- 
als buitenland (artikel 2.a  van de statuten).  
Met de oprichting werd invulling gegeven aan een al langer gekoesterde wens van Bart en 
Freeke Molenaar - Nanninga (huisarts en orthopedagoge) uit De Rijp, Noord Holland om 
actief bij te dragen aan de verbetering van omstandigheden van kinderen, waar ook ter 
wereld.  
 
Bart en Freeke hebben eind jaren ’80 drie jaar in een hospitaal in Kameroen gewerkt. Destijds 
werden zij geïnspireerd door het Liliane Fonds, dat de medische zorg voor gehandicapte 
kinderen mogelijk maakte en in sommige gevallen een beroepsopleiding voor deze kinderen. 
In 2008 gaf een royale gift via een patiënt van Bart de aanzet tot de oprichting van het 
Molenaars Kinderfonds.  
 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 
37142036. Door de Belastingdienst  is aan de Stichting de status van Algemeen Nut Beogend 
Instelling (ANBI) verleend met ingang van het jaar 2008, beschikking nummer 57354. Het RSIN 
/ fiscaal nummer is: 8195.29.825. Door de ANBI-status profiteren onze donateurs en wijzelf 
van een gunstig fiscaal regime voor schenkingen en erfenissen/legaten. 
 
Doelstelling en werkwijze 
Wij willen de omstandigheden waarin kinderen opgroeien verbeteren, waar dat nodig is.  
Wij richten ons op beginnende en lopende projecten ter ondersteuning van kinderen en hun 
ouders waar ook ter wereld. Hierbij valt te denken aan bestaande initiatieven die behoefte 
hebben aan additionele fondsen om iets te realiseren, zoals de bouw of verbetering van een 
school, lesmateriaal of verbetering van de leefomgeving van kinderen en hun ouders. 
Daarnaast kunnen wij hulp in natura organiseren, zoals het trainen van leerkrachten en 
gezondheidswerkers, het geven van adviezen of het sturen van goederen. Ook kunnen wij de 
fondsenwerving voor een initiatief organiseren, door bijvoorbeeld een sponsoractie op touw 
te zetten. 
 
Wij proberen een werkelijke toegevoegde waarde te leveren en alleen daar te ondersteunen 
waar een echte hulpvraag is en in principe op projectbasis. In het belang van een 
verantwoorde aanwending van het geld van onze donateurs bekijken wij elke aanvraag kritisch 
en beoordelen wij deze aan de hand van een lijst van vooraf vastgestelde criteria. Eventueel 
vragen wij nadere inlichtingen ter ondersteuning van ons besluit. Een goedkeuring van een 
aanvraag kan vergezeld gaan van specifieke voorwaarden en wij vragen altijd (tussen)verslagen 
en financiële verantwoording.  
 
Korte lijnen vinden wij belangrijk, zowel naar de projecten als naar onze sponsors. In principe 
wordt ieder project (op eigen kosten) bezocht door onszelf of betrouwbare mensen om ons 
heen. Wij stellen onszelf altijd goed op de hoogte van de voortgang van projecten en de 
besteding van onze steun en wij delen deze informatie zo goed mogelijk met onze 
donateurs, via persoonlijke contacten, de website en onze nieuwsbrief. Als we eenmaal aan 
een project gedoneerd hebben, volgen we de verdere ontwikkelingen van de organisatie met 
als doel een duurzame relatie op te bouwen. 
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Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
Freeke Molenaar-Nanninga (voorzitter), orthopedagoge 
Christel Lammers (secretaris), pedagogische achtergrond 
Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 
Martin de Rooij (benoemd in april 2014), technische en bouwkundige expertise 
 
Het fonds wordt met raad en daad terzijde gestaan door: 
Bart Molenaar (mede-initiatiefnemer), waarnemend huisarts en tropenarts; 
Loukie Molenaar, opleiding in culturele antropologie, ontwikkelingssamenwerking en 
onderwijs; 
Willemien Molenaar die onze website bijhoudt; 
Margit Roem voor adviezen op het gebied van public relations. 
 
Het bestuur heeft in 2013 vijf keer vergaderd. Vaste onderwerpen hierbij waren voortgang en 
evaluatie van hulpprojecten, mogelijke nieuwe projecten, nieuwtjes op allerlei gebied, 
fondsenwerving, interne procedures en externe communicatie, zoals onze folder en website.  
Naast actieve betrokkenheid bij onze projecten en fondsenwerving houden wij ons ook bezig 
met het vergroten van onze kennis op relevante terreinen. Naast het feit dat ieder van ons 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in haar/zijn eigen vakgebied, lezen wij vakbladen op 
het gebied van particulier initiatief en wisselen wij ervaringen uit met andere vergelijkbare 
initiatieven.  
 
Daarnaast zijn wij aangesloten bij Partin, een koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere 
initiatieven, waarvoor tot voor kort geen enkele organisatie zich inzette. Partin werkt aan het 
verwerven van concrete voordelen voor haar deelnemers, zoals belangenbehartiging, 
kennisdeling, nuttige workshops, goedkope diensten en samenwerking tussen de 
aangesloten initiatieven.  
 
Ontvangen erfenis 
Een belangrijke gebeurtenis voor ons fonds in het afgelopen jaar was de ontvangst van een 
bedrag van ruim € 185.000 uit de nalatenschap van Mevrouw J. Stigter- van ’t Sant.  
 
Jeane Stigter, een oudtante van Freeke Molenaar, brengt haar jeugd in Indonesië door. 
Helaas verliest zij vroeg haar beide ouders: haar moeder in het kraambed en haar vader op 
zeventienjarige leeftijd. Tijdens de tweede wereldoorlog verblijft zij met haar zus in een 
Jappenkamp en als de oorlog ten einde is, komen zij en haar zus naar Nederland. Als Jeane 
trouwt, verhuist zij naar Drenthe. Ze krijgt geen kinderen. Op zestig jarige leeftijd wordt zij 
weduwe en ook haar alleenstaande zus is dan al overleden. Ze blijft tot haar vijfentachtigste 
jaar in Drenthe wonen en heeft intensief contact in haar buurt. Dan kan ze het alleen wonen 
lichamelijk en geestelijk niet meer aan en zoekt ze contact met familie. Freeke ontfermt zich 
over haar en de laatste twee jaar van haar leven verblijft ze in Noord-Holland, waar Bart en 
Freeke en hun kinderen intensief contact met haar hebben. Er is in die twee jaar een hechte 
band. Naast de schenking aan het Molenaars Kinderfonds laat zij ook een deel van haar erfenis 
na aan een ander goed doel voor kinderen. Voor Freeke een logische stap: zij weet als geen 
ander hoe gebeurtenissen in je jeugd de basis voor je toekomst zijn.  
 
Het ontvangen bedrag is in vergelijking met onze omvang substantieel. Wij zullen ons 
zorgvuldig beraden over de aanwending van het geld. Natuurlijk gaan wij gewoon door met 
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het steunen van inspirerende projecten, zoals die in de afgelopen jaren op ons pad kwamen. 
De financiële zekerheid die voortkomt uit deze erfenis en uit onze trouwe donateurs is een 
basis voor de continuïteit van het fonds en inspireert ons ons werk voort te zetten. Maar wij 
zijn nu ook in staat door een iets andere bril naar de toekomst te kijken. Hoewel ‘sociaal 
rendement’ hoog in ons vaandel staat, te bereiken door het geld zo snel mogelijk in te zetten 
voor goede projecten, zullen wij blijven vasthouden aan de zorgvuldige afweging die tot nu 
toe altijd aan onze hulpverlening vooraf is gegaan. Ons doel is ons vermogen in stand te 
houden, totdat het wordt aangewend. Hiertoe zal een deel op spaarrekening blijven staan en 
een deel defensief worden belegd. Wij hoeven daarbij niet al te bang te zijn voor uitholling 
door inflatie; immers een groot deel van de projecten vindt plaats in ontwikkelingslanden. 
Onze hulp is het meest nodig in gebieden waar het economisch veel slechter gaat dan bij ons 
en waar de Euro op zijn minst zijn koopkracht zal behouden.  
 
Projecten 

 
Windstreek  Centraal: Amsterdam  
Via een bekende, die zich inzet voor de organisatie 1001Nacht, worden wij benaderd door 
DeTalentenschool in Amsterdam Nieuw-West. Voor de succesvolle continuering en uitbouw 
van hun programma is er behoefte aan laptops en de Talentenschool heeft het Molenaars 
Kinderfonds gevraagd hierin te voorzien.  
De Talentenschool biedt kinderen tussen de 8 en 16 jaar buitenschoolse programma’s voor 
extra ondersteuning in hun leerproces, beroepskeuze en sociaal-emotionele ontwikkeling. De 
organisatie richt zich met name op kinderen met een sociaal-economische achterstand of 
met een taalachterstand. Speerpunten zijn taalvaardigheid, woordenschat, algemene- en 
talentontwikkeling. Door kinderen te wijzen op hun talenten verhoogt De Talentenschool hun 
zelfvertrouwen en leren de kinderen dat leren leuk is. Ouders en leerkrachten worden actief 
betrokken in het leerproces van het kind. Het door De Talentenschool ontwikkelde 
kindvolgsysteem maakt het leerproces van het individuele kind inzichtelijk.  
Een belangrijk onderdeel van de leerbegeleiding is TaalOpStap. Met uitstapjes met oefeningen 
en verwerkingsopdrachten wordt de woordenschat van de kinderen vergroot. De organisatie 
is actief bezig met het ontwikkelen en starten van nieuwe projecten, zoals een 
voorleesprogramma voor ouders en kinderen uit groep 1 en 2.  
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De Talentenschool bestaat sinds 2006 en heeft de afgelopen jaren subsidie ontvangen van de 
gemeente. Door bezuinigingen is deze subsidie begin 2012 stopgezet. Sindsdien wordt in 
toenemende mate een beroep gedaan op verschillende fondsen.  
Het belang van deze organisatie blijkt uit het gegeven dat de onderwijsprestaties van 
kinderen in dit stadsdeel ver achterblijven bij het stedelijk gemiddelde. Kinderen met een 
taalachterstand komen ook moeilijker mee in andere vakken en riskeren een achterstand op 
verschillende vlakken. Dit belemmert hun toekomstperspectief. 
Wij hebben De Talentenschool gesteund door de financiering van twaalf laptops en twee 
tablets.  
 
Windstreek Zuid: Malawi  
Frans Zoetmulder werkt sinds 2009 in het Zomba Central Hospital als chirurg. We zijn met 
hem in contact gekomen via zijn zuster Marianne, die bij ons in het dorp de Rijp woont. 
Frans is een ervaren chirurg en we maken kennis met hem tijdens zijn verlof in de 
kerstvakantie 2012. Hij vertelt over de vele kinderen in Malawi die lijden onder hun 
brandwonden. Hij mist in zijn werk een goed electrisch dermatoom: een soort mes waarmee 
gezonde huid van een kind kan worden getransplanteerd naar de door brandwonden 
aangetaste plekken. 
In februari 2013 besluiten we een elektrisch dermatoom te financieren.  
Marianne gaat in april haar broer in Malawi opzoeken en zij kan het dermatoom namens het 
Molenaars Kinderfonds aan de directeur van het Zomba Hospital overhandigen. 
Frans gaat diezelfde week aan de slag en heeft gedurende de rest van het jaar 2013 
45 kinderen met brandwonden effectief kunnen behandelen. 
In het ziekenhuis werken zeven jonge chirurgen uit het land zelf. Frans leert aan hen de 
transplantatietechnieken. 
Frans en zijn vrouw Ardine spreken we wederom uitgebreid tijdens hun kerstverlof in 
Amsterdam. Het dermatoom is een succes! 
  

 
Het dermatoom wordt overhandigd aan het hospitaal 
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Windstreek Zuidoost: Nepal  
Via de schoonzus van Freeke komen we in mei 2013 in contact met Mark Simons en 
Marianne van Wetter,  de oprichters van Mountain Child Care. Deze bevlogen mensen 
organiseren sinds 2011 “Quest Treks” in Nepal voor jongeren zonder familie, die het 
kindertehuis moeten gaan verlaten.  
Mark schrijft hierover: Stichting Mountain Child Care gelooft in de kracht van jonge mensen. 
Ze organiseert persoonlijk leiderschapsprogramma’s in de Himalaya voor Nepalese jongeren 
zonder ouders en Nederlandse jonge mensen die hun drijfveren willen onderzoeken.  
Voor de Nepalese deelnemers is de trektocht, een Quest Trek, de start van een intensief 
coachingstraject dat na één tot drie jaar wordt afgesloten met een stage. Zo kunnen ze 
zelfbewust en goed voorbereid deelnemen aan het arbeidsproces, als ze hun tehuis gaan 
verlaten. Voor de Nederlandse deelnemers zijn de tocht en het bijbehorende 
coachingsprogramma een uitgelezen kans om talenten en passies uit te bouwen tot sterktes. 
Door de intensieve kennismaking met jezelf, Nepalese jongeren en de totaal andere cultuur is 
de Quest Trek voor velen een life changing experience.  
Mountain Child Care werkt met Nepalese weesjongeren en ex-straatjongeren die in een 
rehabilitatieprogramma zitten. De Nepalese jongeren komen uit de twee grootste steden in 
Nepal: Kathmandu en Pokhara en zijn 17 tot 23 jaar oud. De ondergrens van 17 jaar heeft te 
maken met de hersenontwikkeling van jong volwassenen en hun beginnend vermogen om te 
reflecteren. Nederlandse jongeren die bij een Quest Trek aansluiten, maken met een 
sponsoractie de Quest Trek voor de Nepalese jongeren mogelijk. Tijdens de tocht gaan 
diverse begeleiders mee, waaronder 3 Nepalese Maatschappelijk werkers. 
Mark en Marianne vragen het Molenaars Kinderfonds een ondersteuning voor de eerste 
volledig Nepalese Quest trek die begin 2014 gehouden zal worden. 
 
Windstreek Zuid: Mali  
Nadat tafelvoetbalspel en pingpongtafel in 2012 gereed waren, is in 2013 ook de 
schommelinstallatie op Here Bugu gebouwd. We zijn blij dat, ondanks alle politieke onrust, 
Yvonne Gerner de mogelijkheid vindt om op Here Bugu verder te gaan. 
 

 
De schommelinstallatie is nu ook gereed 
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Yvonne schrijft in haar blog:  
Eindelijk na lange voorbereidingen, dankzij het Molenaars Kinderfonds, is de 
schommelinstallatie er. Niemand had hier nog geschommeld en de eerste schommel was zo 
gemonteerd dat hij van links naar rechts ging i.p.v. achter naar voren. Maar inmiddels wordt 
hij volop gebruikt in de schoolpauzes door de schoolkinderen en daarnaast door de buurt. Er 
worden nog 2 schommels/ klimtouw aan toegevoegd. 
 
Windstreek Zuidoost:  Filippijnen  
Tijdens een werkbijeenkomst bij Partin komt Freeke Molenaar in contact met Erna Vinkers 
van de stichting Let’s Care. Deze stichting werkt al langere tijd op de Filipijnen en voert 
projecten uit die betrekking hebben op de opvang, traumaverwerking en educatie van 
misbruikte en mishandelde kansarme kinderen in de Filippijnen. Daarnaast richten ze zich op 
blijvende verbetering in de woon- en werksituatie. Op de Flippijnen is door de stichting de Let 
Us Care Foundation inc. opgericht. Op die manier worden de projecten ter plekke door locale 
staf georganiseerd en uitgevoerd. 
Een van de projecten die stichting Let’s Care heeft opgezet, is op het eiland Panay in de 
provincie Antique (1 van de 5 provincies van Panay). Het doel van dit project is het opzetten 
van een tehuis voor mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes. Alleen al in de 
provincie Antique zijn er onlangs nog 110 gevallen per jaar van seksueel misbruik, incest en 
mishandeling gemeld bij de dienst sociale zaken en ontwikkeling.  Naast dit project is Let’s 
Care ook de nood voor andere sociale projecten in deze regio gaan inzien. Ook zijn zij een 
project gestart voor jongens in moeilijke situaties. Deze jongens zijn veelal verwaarloosd, 
gaan niet naar school, worden door hun ouders (of een georganiseerde bende) gedwongen 
te werken op straat om afval te zoeken, pinda’s te verkopen of te bedelen om eten en geld.  

Vanwege het succes van het jongensproject in de provincie Antique in 2012, heeft een 
andere gemeente stichting Let’s Care gevraagd om hen te helpen met het probleem van 
verwaarloosde jongens. Dit is de gemeente Dao. Het doel van het project is de jongens van 
de straat halen en in de schoolbanken te brengen. Door middel van begeleiding, counseling en 
het doen van activiteiten wil men deze jongens vaardigheden aanleren, kennis bijbrengen en 
hun op het goede toekomstspoor zetten. Dit project is community based, wat wil zeggen 
dat de kinderen niet in een centrum worden opvangen met 24 uurs begeleiding, maar dat ze 
in de gemeenschap blijven wonen. Het project wordt ter plekke strategisch gerund door 
locale staf met Erna Vinkers als projectdirecteur. De jongens worden geselecteerd en 
begeleid door maatschappelijk werkers uit de gemeente Dao. 

Het Molenaarskinderfonds ondersteunt dit project door de begeleiding van de 25 jongens in 
de leeftijd van 6-16 jaar in de gemeente Dao een jaar lang te financieren, zodat het leven van 
deze jongens een beslissende wending kan nemen. Deze jongens volgen een formele 
scholing, alfabetiseringsproject en vaktrainingen . Daarnaast wordt de familie van de jongens 
ook begeleid, zodat zij beter in staat zijn hun kinderen te begeleiden en op te voeden. Na de 
zomer is dit project van start gegaan.  
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Groepje jongens die naar school gaan (foto gemaakt door stichting Let’s Care) 
 
Windstreek Zuidwest:  Panama  
Het contact met Padre Roberto uit El Bale blijft bestaan. In oktober 2012 is Padre Roberto 
een avond in de Rijp, waar hij bij Roeach (trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving) vertelt 
over zijn project in El Bale. De collecte van die avond voor het Molenaars Kinderfonds is 
bestemd voor zijn project.  
Dit geld is samengevoegd met het geld van de benefietmiddag van najaar 2010 en is begin 
2013 besteed aan het zomerkamp in El Bale. Tijdens 6 weken schoolvakantie kunnen kinderen 
lessen volgen in Engels, computer, sport en muziek. Hier doen ongeveer 150 kinderen aan 
mee. Alle docenten zijn vrijwilligers. Met deze extra lessen wordt, als de scholen weer 
begonnen zijn, nog een aantal weekeinden doorgegaan. Hierdoor kunnen de kinderen een 
goede basis opbouwen. De kinderen verblijven deze periode in El Bale en krijgen 3 maaltijden 
en 2 tussendoortjes per dag en onderdak. 
  
Windstreek Zuidoost:  Indonesië  
In navolging op de contacten die we in jaar 2012 met de stichting Sjaki Tari Us hebben gelegd, 
volgt in 2013 de uitwerking van hun projectaanvraag.  De Stichting heeft veel succes in de 
stad Ubud op Bali wat betreft de opvang van kinderen die verstandelijk gehandicapt zijn. 
In het noorden van Bali in het dorp Singaradja, is een dependance opgezet om hetzelfde 
concept als in Ubud te kunnen uitvoeren. We hebben een deel van de inrichting van de ruimte 
gefinancierd.  Vijf kinderen tussen de 15 en 20 jaar met een verstandelijke beperking krijgen 
op deze dependance in Singaraja nu scholing vanaf de zomer 2013.  
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Nieuwe projecten 
Ondertussen zijn er contacten gelegd met diverse nieuwe projecten. Mochten deze 
projecten doorgang vinden, dan kunt u er binnenkort over lezen op onze website 
www.molenaarskinderfonds.nl en via Facebook. 
 
Website 
In mei 2013 krijgen wij bericht van onze domeinbeheerder dat onze website gehackt is. Met 
veel moeite lukt het Martin nog wat teksten te “redden” en te ontdoen van virussen.  
Maar de website moet geheel opnieuw opgebouwd worden. Een hele klus! 
Vanwege vakanties en de vraag hoe we dit zullen gaan aanpakken (welke opbouw sluit goed 
aan bij de behoefte van ons fonds, bij welk domein gaan we verder en hoe beveiligen we de 
site?), blijft deze klus in de zomermaanden liggen. 
Henk Bruijnjé, een overbuurman en kerkgenoot van Bart en Freeke hoort het verhaal en biedt 
zijn hulp aan. Hij heeft kleinzonen die in de website-branche zitten en hij wil aan hen ook wel 
een vergoeding geven om ons te helpen. Een fantastisch aanbod! 
Zo gaan Jonathan Bruijnjé en Willemien Molenaar in september aan de slag met een nieuwe 
site en wordt deze stukje bij beetje opgebouwd en ingevuld. Ondertussen zijn we weer bijna 
up to date en bezig met de laatste loodjes. 
Henk, Jonathan en Willemien ontzettend bedankt voor jullie ondersteuning hierin! 
We nodigen u allen uit de website (weer) eens te bezoeken. Regelmatig plaatsen we nieuwe 
artikelen over onze activiteiten ten aanzien van projecten. Binnenkort over Sri Lanka, waar we 
een project gaan ondersteunen… www.molenaarskinderfonds.nl  
 
Fondsenwerving 
De basis voor onze fondsenwerving is onze folder en de website. De folder is in 2012 
vernieuwd. De website is opnieuw opgezet in 2013. 
Veel mensen volgen onze activiteiten inmiddels ook op Facebook en met hen deelt Freeke 
onze meest recente bezigheden en overdenkingen bij project-aanvragen.    
Op onze bankrekening heeft het fonds weer vele giften ontvangen, zowel van nieuwe 
donateurs als van oude bekenden. Alle donateurs worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt. 
Wij zullen er steeds voor zorgen dat het geld goed besteed wordt. 
 
Als fondsenwervende activiteit staan Bart en Freeke Molenaar in december 2013 op de 
Kerstmarkt in hun dorp. Zij verkopen een scala aan producten voor het Molenaars 
Kinderfonds. De opbrengst is € 344,10. Tevens geeft deze actie opnieuw naamsbekendheid 
en worden er veel folders meegenomen. 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING VIJFDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2013 – 31 DECEMBER 2013 
 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2013 - 31 december 2013 
 

 
 
 
Balans per 31 december 2013 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING VIJFDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2013 – 31 DECEMBER 2013 
 
 
Toelichting 
 
Algemeen 
Alle inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het boekjaar waarin de daadwerkelijke 
bij- of afschrijving op de bankrekening plaatsvindt.  
 
1. Individuele donaties 
Dit betreft éénmalige en periodieke giften ( € 1.836,08) en een erfenis  
(€ 185.460,18), in het boekjaar ontvangen. 
 
2. Inkomsten uit acties 
Dit is de opbrengst van onze stand op de kerstmarkt in De Rijp. 
  
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2013 ontvangen rente op de Rabobank Bedrijfsspaarrekening 
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Zomerkamp El Bale, Panama             €     1.900,-- 
Dermatoom voor hospitaal Malawi             €     5.342,23 
Stichting De Talentenschool, computers €     5.600,-- 
Stichting Let’s Care, project jongens Filippijnen             €     5.618,-- 
Stichting Mountain Child Care, Bijdrage project 2013 €     4.500,-- 

 €   22.960,23 
 

5. Uitgaven fondsenwerving 
Geen uitgaven dit jaar. 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten, portokosten,  webhosting (3 jaar vooruitbetaald) en bijdrage Partin 
(koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven)  
 
7. Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar: €   38.821,79 
Resultaat boekjaar: € 165.052,12 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 203.873,91 
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