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Voorwoord Freeke 
In mijn laatste jaar als voorzitter van de stichting ben ik blij en trots met de resultaten die we 
in de afgelopen bijna 12 jaar bereikt hebben. Toen we in mei 2008 het Molenaars 
Kinderfonds oprichtten, hadden we niet kunnen vermoeden dat we zoveel prachtige 
projecten zouden gaan ondersteunen. We hebben samen met u in de afgelopen jaren voor 
een bedrag van 138.982,- euro 25 projecten wereldwijd een mogelijkheid gegeven om nog 
meer voor kinderen te betekenen. We hebben in het totaal 45x financiële ondersteuning 
geboden, omdat we sommige van deze projecten meerdere keren een financiële bijdrage 
hebben gegeven. Deze financiering werd zeer divers ingezet voor: speeltuintoestellen bij 
scholen, schoollokalen en meubilair realiseren, computers, schoon drinkwater, opknappen 
van een buurthuis voor straatkinderen, dug outs op een sportveld, ondersteuning van 
kinder-zomerkampen etc. En we bereikten vele landen zoals Colombia, Panama, Brazilië, 
diverse Afrikaanse landen, Nepal, de Filippijnen, India, Indonesië, Sri Lanka, Polen, Servië en 
ook 1 project in Nederland.  
Ik wil u allen héél, héél hartelijk danken dat u dit mogelijk hebt gemaakt!!! U heeft vele 
kinderen op hele diverse manieren een steuntje in de rug kunnen geven op weg naar een 
betere toekomst! 
Het meeste werk ging zitten in het onderzoeken en beoordelen van alle aanvragen. Zoals u 
begrijpt is er een veelvoud aan projectaanvragen door onze handen gegaan. Steeds weer 
hebben we geprobeerd middels betrouwbare informatie en toetsing tot een juiste keuze te 
komen. Met mooie resultaten als gevolg. 
Na 3 termijnen als voorzitter vind ik het nu tijd om het stokje over te dragen. Wel blijf ik 
actief voor het fonds, aangezien ik het zo'n warm hart toedraag. Mijn dank gaat uit naar 
Evert, Christel en Martin met wie ik fijne, intense bestuursjaren heb gehad. We hebben 
stevige discussies gevoerd en zijn er, met respect voor elkaars argumenten, steeds weer op 
een positieve manier uit gekomen. Jullie zijn goud waard!!! Daarnaast ben ik héél blij met 
Bart die ons altijd terzijde heeft gestaan. Hij gaat komend jaar het stokje van mij overnemen. 
Gérard en Kees, jullie zijn de olie in de organisatie en de ondersteuning bij ons gezicht naar 
buiten. Fantastisch mannen! Het voert te ver om iedereen, die in de afgelopen 12 jaar heeft 
bijgedragen persoonlijk te noemen. Dank, dank, dank! 
Als fonds hopen wij u te blijven boeien met het werk dat we doen en u mogelijk weer een 
keer te ontmoeten, als wij iets voor onze donateurs organiseren. Dank voor uw vertrouwen 
in ons!  

 
Inleiding - oprichting van de Stichting 

Dit is het elfde 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 Oudemirdum 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 financierde. In 2008 gaf een royale gift via een patiënt van Bart de aanzet tot 
de oprichting van het Molenaars Kinderfonds.   
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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, les- en spelmateriaal 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 die in het land 
zelf niet verkrijgbaar zijn. 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 zoveel mogelijk de verdere ontwikkelingen van de 
organisatie met als doel een duurzame relatie op te bouwen. 
 

Bestuur en andere betrokkenen 
Het bestuur bestaat uit: 
Freeke Molenaar-Nanninga (voorzitter), orthopedagoge 
Christel Lammers (secretaris), pedagogische achtergrond 
Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 
Martin de Rooij (lid), technische en bouwkundige expertise 
 
Het fonds wordt met raad en daad terzijde gestaan door: 
Bart Molenaar (mede-initiatiefnemer), waarnemend huisarts en tropenarts; 
Gérard Siebert die ondersteunend is bij website beheer 
Kees van 't Padje die ondersteunend is bij de secretariële organisatie 
 
Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd. Vaste onderwerpen hierbij waren besluiten 
over aangevraagde steun voor nieuwe en bestaande hulpprojecten, evaluatie van door ons 
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gesteunde projecten, nieuwtjes op allerlei gebied, fondsenwerving, externe communicatie 
(zoals nieuwsbrieven en website) en interne procedures.  
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 publicaties 
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.  
 
 

Toelichting  gesteunde projecten in 2019 
De bedragen zijn per project vermeld in de toelichting bij de resultatenrekening 
 
Panama, aankoop twee tenten voor kleuteronderwijs in Corral de Piedra 
 
In het jaarverslag van 2018 heeft u al kunnen lezen over de reis van Christel Lammers naar 
Panama, o.a. naar het dorp Corral de Piedra. Toen Roberto González in oktober 2018 op 
bezoek in Nederland was, heeft hij aan ons bestuur een presentatie gegeven over Corral de 
Piedra. Deze was zeer indrukwekkend. We hebben in gezamenlijk overleg ervoor gekozen 
om de kinderen onder de 5 jaar voorschoolse educatie aan te bieden. Vanaf 5 jaar gaan de 
kinderen in Panama naar school (ruim een uur lopen), maar voor die tijd blijven ze thuis. 
Door ze voorschoolse activiteiten aan te bieden, krijgen ze meer kansen om zich te 
ontwikkelen. Daarnaast worden ze goed voorbereid op de lagere school en hebben ze een 
betere kans om deze succesvol te doorlopen.  
Roberto kwam met het idee om twee stevige mobiele tenten te kopen. Mobiel, zodat 
educatie op verschillende plekken gegeven kan worden, aangezien er in de omgeving meer 
van dit soort gemeenschappen zijn. Door met twee tenten te werken, kun je diverse 
werkvormen tegelijkertijd aanbieden. Ook kunnen de volwassenen die aanwezig zijn 
voorlichting krijgen over allerlei onderwerpen. Er worden vrijwilligers ingezet, die tevens één 
tent als overnachtingsplek kunnen gebruiken. Dit project kan alleen in het droge seizoen 
plaats vinden, omdat in het natte seizoen de Indiaanse gemeenschap niet per auto te 
bereiken is.  
 
Dankzij uw donaties heeft Molenaars Kinderfonds in 2019 deze tenten gefinancierd, tevens 
met hulp van de PKN-gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel. Zij hebben met de 
verkoop van het 40-dagen boekje en collecte een donatie gedaan om 1 tent te kunnen 
financieren. Met de keuze voor dit project krijgen groepen kinderen, die in een 
achterstandssituatie zitten, educatieve ontwikkeling. Dit vergroot hun kansen op een betere 
toekomst. En tevens draagt volwassen educatie bij aan betere levensomstandigheden voor 
de hele gemeenschap. 
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Eén van de gefinancierde tenten in Panama 

 
Meubilair voor de uitbreiding van huiswerk klassen in Windhoek, Namibië 
 
In het voorjaar 2018 kregen we een nieuwe aanvraag voor 40 tafels en stoelen voor de 
huiswerkklas in Windhoek. Het succes van de deze klassen heeft ertoe geleid dat er 
onverwacht veel kinderen zich voor het nieuwe seizoen hebben aangemeld en er zodoende 
tekort is aan meubilair. Uiteindelijk heeft het Molenaars Kinderfonds voor het bedrag van 
1200,- euro de tafels gefinancierd.  Deze zijn door lokale timmermannen vervaardigd. Zo 
kunnen alle 150 leerlingen enthousiast aan de slag. De financiering hiervan heeft begin 2019 
plaats gevonden. 
 
 
Bijdrage aan de bouw van een nieuwe lagere school in Bhumetan, Nepal 
 
Tijdens de aardbeving in 2015 is o.a. het schooltje in Bhumetan ingestort. Bhumetan ligt 
midden in Nepal tegen de noordgrens met Tibet hoog in de Himalaya.  
 
Al eerder had het Molenaars Kinderfonds contact met de Duitse organisatie Carisimo. Via 
deze organisatie hebben wij in 2015 twee aardbevingsbestendige zandzakhuizen 
gefinancierd als nieuw onderkomen voor twee families. 
 
Naast het bouwen van woningen had Stichting Carisimo oog voor de school die hersteld 
moest worden, zodat kinderen weer onderwijs zouden kunnen volgen. Carisimo heeft het 
Molenaars Kinderfonds gevraagd om financieel bij te dragen aan de herstel 
bouwwerkzaamheden. 
We hebben besloten om vanuit uw donaties aan dit project 3000,- euro te doneren.  
Het is de Duitse organisatie gelukt om in de jaren 2018 en 2019 de school te voltooien. De 
kinderen van het dorp kunnen weer naar school! De benedenverdieping is voor de  klassen 1 
tot en met 4 en de bovenverdieping is voor het verblijf van de leraren. Deze komen vaak uit 
een ander gebied van Nepal en hebben zodoende een verblijfsruimte nodig.  
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De school in Bhumetan, Nepal, waarvoor wij een bijdrage hebben gegeven 

 

Nieuwe projecten 
Er zijn twee projecten waarvan we eind 2019 de aanvraag kregen en waar we begin 2020 
mee akkoord zijn gegaan. Ik wil hier alvast een klein voorproefje van deze projecten geven: 
 
Uitbreiding van een lagere school in Magori, Kenia 
 
In november 2019 werden we benaderd door een ‘PUMMER’ (iemand die met pensioen is 
en zijn kwaliteiten in een ontwikkelingsland inzet). Deze man, de heer Frits van Es, was in 
Kenia in Magori geweest om ondersteuning aan het ziekenhuis aldaar te geven.  
Hij kwam ook in aanraking met het hoofd van een lagere school, mevrouw Jaël Marera. Zij 
vertelde hem over het feit dat de regering de regels voor basisscholen heeft veranderd. 
Alle scholen zijn vanaf 2020 verplicht om leerlingen de mogelijkheid te bieden het hele 
basisschool programma te doorlopen. Dat betekent 3 kleuterjaren en 6 basisschooljaren. 
De lagere school in Magori kon tot nu toe leerlingen een programma aanbieden t/m klas 3 
van de basisschool (onze groep 5). Hierna konden leerlingen voor de 3 bovenbouw jaren 
aansluiting vinden bij andere basisscholen in de omgeving. 
 
Vanwege de nieuwe regel moet de basisschool van mevrouw Marera uitbreiden, anders 
verliest de school zijn registratie en daarmee zijn bijdrage van de overheid. Begin 2020 
hebben wij een toezegging gedaan om deze uitbreiding te ondersteunen. U leest hier meer 
over op de website en in het volgende jaarverslag. 
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Stichting DEAN, een ICT-leerondersteuning project in Kenia 
 
Stichting Dean uit Hilversum heeft zich jaren bezig gehouden met computers en 
lespakketten voor scholen in Afrika. Met name in Tanzania hebben ze hier uitgebreide 
ervaring mee. Nu is hen opgevallen dat op de middelbare scholen waar zij mee te maken 
hadden, leerlingen nog veelal klassikaal onderwijs krijgen. Daarbij wordt de lesstof op een 
'ouderwetse' manier onderwezen en wordt nog veel gebruikt gemaakt van het erin 
'stampen' van de lesstof.  
Stichting Dean wil graag in Kenia een pilot doen met 12 scholen, waarbij meer interactief 
gewerkt gaat worden en leerlingen zelf, met behulp van computerprogramma's leren tot 
oplossingen te komen. De huidige moderne maatschappij in Kenia maakt steeds meer 
gebruik van computers en kennis van het gebruik hiervan draagt bij aan kans op een baan in 
de toekomst. Wij zullen in 2020 de pilot voor één school gaan bekostigen. 
 

Donateurs en fondsenwerving 
Zoals u in het financiële jaarverslag kunt zien, hebben wij dit jaar vele donaties mogen 
ontvangen. We vinden deze steun geweldig! Dankzij u hebben we weer een aantal mooie 
projecten kunnen mee helpen verwezenlijken. Ook waren we blij verrast met het feit dat de 
opbrengst van de verkoop van het 40-dagenboekje van de PKN-gemeente Oudemirdum, 
Nijemirdum en Sondel aan het Molenaars Kinderfonds werd geschonken. Hiermee is 1 tent 
voor Corral de Piedra gerealiseerd. Dank voor alle gulle gaven!  
 
Boekenkastje in Oudemirdum 
Op hun 35-jarig huwelijksfeest vroegen Bart en Freeke Molenaar als cadeau steun voor het 
Molenaars Kinderfonds. Dit hebben zij gekregen in de vorm van een boekenkast. Deze staat 
nu voor hun tuinhuisje in Oudemirdum. Uit allerlei hoeken krijgen Bart en Freeke 2e hands 
boeken aangeboden. Voor de boeken die mensen mee nemen vragen zij een kleine donatie 
voor het Molenaars Kinderfonds. Op deze manier genereert dit cadeau een blijvende kleine 
stroom van inkomsten. 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING ELFDE  BOEKJAAR 1 JANUARI 2019– 31 DECEMBER 2019 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2019 - 31 december 2019 

Getallen tussen haakjes zijn negatief 
 
Balans per 31 december 2019  

Noot 2019 2018

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 112.143,46€            1.251,61€               

     Rabobank rekening doelreserveren 9 33.655,52€              33.651,01€             

     Binck bank vermogensbeheer geldrekening 7 133,82€                   2.177,20€               

     Binck bank vermogensbeheer effectenrekening 7 -€                        97.455,11€             

Totaal activa 145.932,80€            134.534,93€           

PASSIVA

Eigen vermogen 10 145.932,80€            134.534,93€           

Totaal passiva 145.932,80€            134.534,93€           

 
 
 
 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het boekjaar waarin de daadwerkelijke bij- 
of afschrijving op de bankrekening plaatsvindt. Een uitzondering hierop wordt gevormd door 
de kosten van Binck bank Vermogensbeheer. De beheerskosten voor het 4e kwartaal en de 
eventuele jaarlijkse prestatievergoeding, die na afloop van het boekjaar in rekening worden 
gebracht, worden aan het betreffende boekjaar toegerekend. Zie ook noot 7. 
 
 

Noot 2019 2018

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 12.209,00€           5.000,40€             

Inkomsten uit acties 2 1.297,00€             -

Rente 3 4,51€                    57,45€                  

Positief resultaat portefeuille vermogensbeheer 7 6.326,51€             -

Terugontvangen bronbelasting 8 563,00€                -

Totaal inkomsten 20.400,02€           5.057,85€             

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 8.310,00€             15.829,78€           

Fondsenwerving 5 - -

Beheer en administratie 6 692,15€                674,73€                

Negatief resultaat portefeuille vermogensbeheer  7 - 5.144,14€             

Totaal uitgaven 9.002,15€             21.648,65€           

RESULTAAT     11.397,87€           (16.590,80)€          
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING ELFDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2019 – 31 DECEMBER 2019 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
Noten 
1. Individuele donaties 
Dit betreft éénmalige en periodieke giften, in het boekjaar ontvangen.  

  
2. Inkomsten uit acties 
Opbrengst vastenactie PKN Kerk Oudemirdum € 1.297,00 
       
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2019 ontvangen rente op de rekening Doelreserveren van de 
Rabobank. Aan het eind van het boekjaar was de rente op deze rekening 0,01% % per jaar 
(vrijwel nihil). Door deze lage rentestand loont het nauwelijks meer om geld op de rekenintg 
Doelreserveren aan te houden.   
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
 
FUSODEP; Padre Roberto González 
   -Aankoop 2 tenten voor Corral de Piedra (Panama)  €    4.110,-- 
Stichting Beautiful Kidz Namibia,  
   -Aanschaf tafels voor huiswerkklassen (Namibië)  €    1.200,-- 
Carisimo e.V. 
   -Bijdrage herbouw schooltje Bhumetan (Nepal)  €    3.000,--      

                                                    €     8.310,-- 
 

5. Uitgaven fondsenwerving 
Er waren dit jaar geen specifieke uitgaven voor fondsenwerving 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Bankkosten        € 195,92 
Bijdrage Partin*)       €   60,-- 
Kamer van Koophandel LEI**)2018-19 €   48,40 
Kamer van Koophandel LEI**)2019-20 €   48,40 
Webhosting        €   90,60 
Ondersteuning website      €  100,-- 
Drukkosten folder       €  148,83 
         €  692,15 
*) Koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven 
**) LEI is Legal Entity Identifier; een registratie die verplicht is voor entiteiten die beleggen 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING ZEVENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2019 – 31 DECEMBER 2019 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
7. Vermogensbeheer 
In 2014 is bij Alex Vermogensbeheer (thans Binck Bank) een vermogensbeheerrekening 
geopend en  hierop is in 2014 € 100.000 gestort in twee gelijke tranches. De 
vermogensbeheerrekening is gestart na ontvangst van een substantieel bedrag uit de  
nalatenschap van Mevrouw Stigter-van ’t Sant. 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 stond een deel op spaarrekening en werd een deel defensief belegd.  
In  maart/april 2019, hebben wij, gebruikmakend van de sterk gestegen koersen op de 
beurzen, de beleggingsportefeuille verkocht en de opbrengst op onze rekening bij de 
Rabobank gestort. Hierbij is en totaalrendement van circa 6% geïncasseerd  op het 
oorspronkelijk geïnvesteerde vermogen van € 100.000. Wij hebben tot deze stap besloten 
omdat wij beleggen, met de bijbehorende koersfluctuaties, toch minder goed vinden passen 
bij onze situatie. In principe moeten wij het geld op elk moment kunnen aanwenden, 
hebben wij dus  een korte beleggingshorizon en onze beleggingsportefeuille, ook al was die 
defensief, paste niet goed bij deze doelstelling.  
 
Over de periode dat wij de beleggingsportefeuille aanhielden bedroegen de beheerskosten 
1% op jaarbasis over het beheerd vermogen plus een prestatievergoeding van 10% van het 
eventueel behaalde positieve rendement (gemeten t.o.v. het “hoogste prestatieniveau” 
HPN). Over de periode tot het opheffen van de beleggingsportefeuille was het rendement op 
het beheerde vermogen 6.21 %, na aftrek kosten. De beheerskosten bedroegen € 270,19 en 
de prestatievergoeding was € 131,33. Het getoonde resultaat is na aftrek van deze kosten.  
 
8. Terugontvangen bronbelasting 
Dit betreft ingehouden Nederlandse dividendbelasting bij de beleggingen bij Binck Bank, die 
bij de Belastingdienst kan worden teruggevraagd omdat de stichting niet belastingplichtig is. 
In 2019 zijn teruggave-verzoeken gehonoreerd over 2017 (€ 295) en 2018 (€ 268).  
 
9. Rabobank rekening Doelreserveren 
Dit is een gewone spaarrekening zonder extra verplichtingen of beperkingen en 
oorspronkelijk met extra rentevergoeding, beschikbaar voor ondermeer verenigingen en 
stichtingen. Thans is de rentevergoeding op deze rekening vrijwel nihil. 
 
10. Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar: € 134.534,93  
Resultaat boekjaar:        +     €   11.397,87 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 145.932,80   


