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1.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Home of Good Hope over het jaar 2020.
U vindt in dit verslag alle informatie en een verantwoording van de activiteiten die verricht
zijn in Windhoek, Namibië, zowel direct door de Soepkeuken ter plaatse als indirect en
financieel ondersteund door de Nederlandse Stichting. Deze activiteiten zijn met name
gericht op de ondersteuning van het project in Namibië met als primair doel om de
voedselvoorziening van de kansarme kinderen te verzekeren.
Naast het financieel verslag gaan we in op de activiteiten van de Stichting in het afgelopen
werkjaar en de toekomstige plannen.
Een speerpunt van de Nederlandse Stichting is de continuïteit van het project te
waarborgen en het verder verstevigen van de samenwerking met (internationale) partners.
Deze samenwerking en de verdeling van werk- en aandachtsgebieden tussen de partners
is een basis om de effectiviteit van alle inspanningen te verbeteren.
Door de effecten van de Corona pandemie was het helaas niet altijd mogelijk alle
activiteiten voor de kinderen bij de Soepkeuken te verrichten. Ook de scholen waren
langere tijd gesloten. Gelukkig werd door de lokale vrijwilligers alles in het werk gesteld
en werd ondanks de Corona beperkingen een oplossing gevonden om alle kinderen toch
de nodige aandacht te geven en hen van een dagelijkse maaltijd te voorzien.
Daarnaast konden wij ook op andere vlakken ondersteunen, zoals schooluniformen en
warme pullovers voor in de winter en schoeisel, extra voeding en fruit. Verder in dit verslag
ook aandacht voor beschikbaar gesteld lesmateriaal en het functioneren van de
huiswerkklasjes.
Al deze hulp konden wij geven mede
dankzij de trouwe achterban van onze
Nederlandse Stichting. Wij realiseren
ons dat de financiële steun geen
vanzelfsprekendheid is.
Onze dank gaat dan ook uit naar alle
personen die ons werk het afgelopen
jaar steunden en die daarmee van
onmisbare waarde zijn voor de
ondersteuning van de kansarme
kinderen die dagelijks de Soepkeuken
bezoeken. Dankzij de donateurs
kunnen wij de kinderen helpen aan een
hopelijk iets betere toekomst.
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2.

De Stichting in Nederland

-

Doel van de Stichting

De algemene doelstelling van de Stichting ‘Home of Good Hope’ luidt:
Het verbeteren van het welzijn van kinderen in Goreangab, een sloppenwijk in Katutura
in Windhoek, Namibië. Met name op het gebied van voeding, onderwijs, gezondheid en
onderdak.
Deze doelstelling is geënt op de zeventien Ontwikkelingsdoelen, die de Verenigde
Naties in 2016 hebben gedefinieerd.
-

Contactgegevens
Stichting Home of Good Hope
P/a Annie Romeinplein 6
5122 BT Rijen
Web:
Email:
Tel nr:
KvK.nr:
IBAN nr:

www.homeofgoodhope.nl
info@homeofgoodhome.nl
voorzitter: 0161- 224248
53494568
IBAN NL93 RABO 0162 5623 30

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling
ANBI nr:
850941441
De Stichting is door het CBF officieel gecertificeerd als ‘erkend goed doel’

-

Samenstelling Bestuur
Het bestuur van Stichting ‘Home of Good Hope’ bestond in 2020 uit:
Voorzitter:
Maria Vernooij - van der Wal
Vicevoorzitter:
Lau Lavooij
Secretaris:
Peter Koks
Penningmeester:
Wendy Voermans - Bink
Bestuursleden:
Theo Dobbelsteen
Ambassadeur:

De heer Derk Alssema, burgemeester van Gilze en Rijen
(formeel ambassadeur sinds 15 oktober 2020)

Naast het bestuur wordt er incidenteel een beroep gedaan op enkele vrijwilligers.
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-

Internationale contacten en samenwerking

De samenwerking van de Stichting met de lokale organisatie en vrijwilligers in Windhoek
is in 2020 onverminderd gecontinueerd. Deze organisatie is een zgn. ‘artikel 21 non
profitorganisatie’ en als zodanig ook gebonden aan financiële controle door een
accountant.
Er was regelmatig contact met de partners in Zweden en Duitsland. Deze steeds nauwere
contacten lopen via de voorzitter via e-mail, skype of social media. De samenwerking met
de organisatie in Canada is het afgelopen jaar volledig gestopt en maakt sinds begin 2020
geen deel meer uit van de ondersteunende partners.
De gezamenlijke activiteiten van de internationale sponsoren en vrijwilligers zijn op de
eerste plaats gericht op het verwerven van gelden voor de Soepkeuken en het uitbouwen
van de dagelijkse activiteiten, waarbij naast het uitdelen van eten ook
huiswerkbegeleiding, sport en onderricht in hygiëne een voorname plaats innemen. De
plannen en financiering van de bouw en inrichting van een nieuw Multi Functioneel
Centrum (MFC) in Goreangab is eveneens een doel dat door alle partners wordt
nagestreefd en ondersteund.
Helaas is door Covid-19 en de daarmee samenhangende reisverboden na maart 2020

geen invulling gegeven aan het inzetten van buitenlandse studenten die ter
plekke hun kennis en kunde inbrengen.
De samenwerkingsverbanden met diverse lokale organisaties die het werk van de
Soepkeuken in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van harte
ondersteunen zijn ook in 2020 voortgezet.
De verwerving van grond, waarop het toekomstige MFC gebouwd kan worden, is ook in
2020 zonder succes gebleven. Ambtelijke instanties en gemeentebestuur van Windhoek
hebben nog geen definitief besluit genomen zodat het probleem van ruimtegebrek nog
niet is opgelost. Bovendien heeft het afscheid van de Canadese partner geen positieve
invloed gehad op het proces. De eerdere provisorische en semipermanente oplossingen
blijven daarom noodzakelijk.

Om de vele kinderen te kunnen helpen aan een beetje betere toekomst
is een nieuwe accommodatie heel hard nodig
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3.

Beleid

Het beleid van de Stichting is vastgelegd in het Beleidsplan dat in 2020 opnieuw is
vastgesteld en is gericht op het ondersteunen van de primaire levensbehoeften van de
kansarme kinderen in Katutura.
Daarnaast zijn het faciliteren van de huidige Soepkeuken en de ondersteuning van de
Home of Good Hope Sports Academy, opvang en educatie en andere buitenschoolse
activiteiten blijvende aandachtspunten. Veel aandacht wordt ook besteed aan persoonlijke
verzorging en hygiëne.
Voor 2021 is het beleid enigszins aangepast zonder afbreuk te doen aan de primaire
doelstellingen zoals vastgelegd in het beleidsplan. Naast de financiële ondersteuning van
de Soepkeuken zullen we bijdrages voor speciale projecten die de kinderen ten goede
komen afzonderlijk beoordelen en zo mogelijk toekennen.
Op 15 oktober 2020 konden we onze nieuwe burgemeester als ambassadeur van Home
of Good Hope verwelkomen en hem ons nieuwe beleidsplan overhandigen,

Voorzitter en vicevoorzitter
overhandigen het nieuwe
beleidsplan natuurlijk met in
achtneming van de Corona
maatregelen

Met de voorzichtige stappen die gericht zijn op de realisatie van het MFC komt in de
nabije toekomst ook een verschuiving van de aandachtsgebieden in beeld. De Stichting
zal zich dan mede gaan richten op projecten die de Soepkeuken in staat stellen haar
directe afhankelijkheid van buitenlandse gelddonoren te verminderen. Hierbij kan gedacht
worden aan werkgelegenheidsprojecten met ambachtelijke opleidingen en
nijverheidsactiviteiten. Uiteraard blijven ook de gezondheids-projecten tot de
aandachtsgebieden van de Stichting in Nederland behoren.

4.

Wat heeft de Stichting zoal gedaan?

Met welke activiteiten is gedurende 2020 invulling gegeven aan de doelstelling om de
missie bekender te maken bij een groter publiek en geld in te zamelen voor de
Soepkeuken.
-

Bestuur, netwerk en contacten

Onze voorzitter Maria Vernooij heeft frequent contact via Skype, WhatsApp, telefoon en
e-mail met het bestuur van de organisatie in Namibië. Met name het contact met Monica
Imanga en de Duitse en Zweedse partners is intensief.
Zowel op beleidsmatig als financieel gebied zal deze samenwerking zeker nog intensiever
worden. Het gezamenlijk financieel ondersteunen van lokale projecten en initiatieven
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wordt door alle drie de organisaties gewenst en heeft zeker tot betere resultaten geleid in
het verslagjaar.
-

Stages

De Stichting stimuleert zo veel mogelijk het invullen van stageplaatsen in Namibië.
Ook op dit onderwerp heeft Covid-19 helaas zeer negatieve invloed gehad en hebben we
geen Nederlandse studentes kunnen helpen aan een stageplek bij de Soepkeuken.
Er wordt zoveel als mogelijk aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen zoals
hygiëne, wondverzorging en andere gezondheid gerelateerde thema’s.
-

Huisvesting

De lang gekoesterde en nagestreefde wens van alle betrokkenen voor een nieuwe
geschikte accommodatie waarin alle activiteiten van de Soepkeuken kunnen plaatsvinden
is, zoals eerder vermeld, ook in 2020 wederom niet gerealiseerd. Het Is zowel voor de
lokale organisatie als voor de Nederlandse Stichting zeer teleurstellend.
Ondanks alle inspanningen van bestuur en anderen is de feitelijke verwerving van de
grond niet dichterbij gekomen. Al geruime tijd liggen de plannen klaar bij de gemeente.
Echter tot op heden zonder resultaat.
Om deze reden blijft de Stichting ad hoc verbeteringen en de aanschaf van apparatuur en
inventaris, die ook na een eventuele verhuizing bruikbaar zijn, financieel ondersteunen.
Het succesvolle project Huiswerkbegeleiding, oorspronkelijk gestart op de locatie van de
Olof Palme Primary School is daar eveneens een voorbeeld van.
In 2020 is daar enigszins verandering in gekomen. Er wordt samengewerkt met Wadadee
Cares, een Namibisch - Duitse organisatie die in de buurt een kinderopvang heeft. Zij
hebben 2 nieuwe lokaaltjes gebouwd waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden en
waarin de huiswerkbegeleiding wordt gegeven.
Het project voorziet in een grote behoefte. Het leerlingenaantal is constant en de
begeleiding werpt zichtbaar vruchten af. Er wordt aan twee huiswerkklassen van elk 30
leerlingen van verschillende scholen bijles gegeven. Er wordt ook voor sandwiches en
drinken gezorgd omdat de kinderen in het verleden vaak te laat bij de Soepkeuken
kwamen om daar nog te kunnen eten.

Leerlingen druk bezig in de
huiswerkklas onder leiding
van Sybil

-

Educatie en voorlichting

Door de gevolgen van het Covid-19 virus heeft de Stichting zich niet kunnen presenteren
op jaar- en kerstmarkten in Gilze en Rijen en zijn er geen presentaties geweest op
scholen.
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-

Publiciteit

Gelukkig hebben we onze achterban, sponsoren en donateurs wel frequent van informatie
kunnen voorzien over de situatie bij de Soepkeuken in Windhoek.
Via social media zoals Facebook, Instagram en Twitter en video’s op YouTube hebben
we de goede berichten kunnen communiceren.
De regelmatige redactionele stukken in het Weekblad Gilze en Rijen hebben geleid tot
meer bekendheid met het project bij de inwoners. Het positieve gevolg is dat steeds meer
inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld bij jubilea, spontaan een bedrag doneren.
In 2020 zijn enkele nieuwsbrieven verstuurd aan een groot aantal belangstellenden. Alle
informatie met betrekking tot de activiteiten, projecten en ontwikkelingen rondom de
Soepkeuken van Monica worden gedeeld.
De website, wordt steeds meer bezocht. We streven ernaar steeds betere en duidelijker
informatie te geven over de ondernomen activiteiten en ontwikkelingen. Onder de rubriek
“nieuws” wordt regelmatig verslag gedaan van de belangrijkste activiteiten
Verder worden ook op andere platformen, zoals “Hallo Gilze Rijen TV”, regelmatig
aandacht besteed aan Home of Good Hope.
Dankzij al deze activiteiten wordt de bekendheid van de Soepkeuken en de missie van de
Nederlandse Stichting zowel lokaal als nationaal en internationaal steeds groter.
-

Ondersteuning en Fondsenwerving

In 2017 is er een gerichte campagne gevoerd om sponsoren te vinden voor de financiering
van de doelen en plannen die de Stichting heeft geformuleerd. De plannen zijn uitgebreid
beschreven in een Projectenplan. Voor de vele projecten van de Soepkeuken in Namibië,
zoals de nieuwbouw, de inrichting, energievoorziening en opvang van de kinderen, is
immers veel geld nodig. Hiervoor zijn reserveringen gemaakt.
In 2020 heeft Covid-19 ook de bevolking van Namibië zeer getroffen. Het zal u niet
verbazen dat de arme bevolking in de townships van Katutura eveneens hard getroffen is.
We hebben in 2020 een actie gestart onder onze volgers op Social Media voor extra
financiële hulp. Artikelen in het lokale weekblad en speciale nieuwsbrieven met
donatieknop hebben enorm resultaat gehad. We zijn blij dat we tot 3 keer toe een
substantieel bedrag hebben kunnen overmaken om voedselpakketten te kunnen kopen
en uitdelen aan de armste gezinnen.

Dankzij de financiële steun die we kregen
n.a.v. de noodhulp actie waren we in staat
3 x ca 160 noodpakketten uit te delen.
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Rotary Club Gilze-Rijen en Dongenvallei en enkele particulieren hebben spontaan
aanzienlijke donaties gedaan waardoor het voor ons mogelijk was iets extra’s te doen.
Zo heeft bijvoorbeeld een vrijwilliger haar verzameling porseleinen schoentjes verkocht.
Particulieren die de Soepkeuken bezoeken nemen vaak kleding maar ook geld mee dat
ter plaatse naar behoefte wordt besteed.
Toen bezoekers van de soepkeuken in maart vanwege de Covis-19 pandemie spoorslag
het land moesten verlaten omdat de grenzen gesloten werden, hebben zij hun geld niet
meer ter plekke kunnen besteden. Bij terugkomst in Europa hebben wij het overgebleven
geld alsnog voor hen overgemaakt naar Home of Good Hope in Namibië.
In het kader van werkgelegenheid en zelfredzaamheid wordt het naaiproject ‘Rise en
Shine’ blijvend door ons financieel ondersteund. Met de uitbreiding van huisvesting en
inrichting stimuleren we de werkgelegenheid, hoe gering ook, hetgeen ten goede komt
aan de lokale bevolking en dus ook aan de kinderen. Ook deze uitbreiding is door lokale
omstandigheden nog niet gerealiseerd, maar zal zeker in 2021 gerealiseerd worden.
Natuurlijk danken we ook
de deelnemers aan de
actie “Sponsor een kind”.
Zonder hun maandelijkse
financiële bijdrage is het
onmogelijk de kinderen
dagelijks die broodnodige
gezonde
maaltijd
te
geven.

De huiswerkbegeleiding is op ons initiatief medio 2018 als pilot gestart. Twee uitstekend
gekwalificeerde leraressen, die het schoolsysteem in Namibië goed kennen, geven 6 maal
per week met veel succes bijles en begeleiding bij het huiswerk aan twee groepen van elk
30 kinderen. Ook in 2021 zal de Stichting het project financieel blijven ondersteunen.
Kortom, ondanks alles was 2020 een goed jaar. Helaas konden niet alle activiteiten bij de
Soepkeuken onveranderd plaatsvinden.
5.

Visie en Plannen voor de toekomst

Zoals vermeld is in 2020 een nieuw beleidsplan gepresenteerd. Dit plan, dat geldt voor de
periode tot en met 2025 dient om het bestuur en andere belanghebbenden richting te
geven bij alle activiteiten van de Stichting, zowel op het gebied van fondsenwerving als
ook andere activiteiten. Hierin zijn de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. Dit
beleidsplan is te vinden op onze website www.homeofgoodhope.nl.
We hopen dat er in 2021 eindelijk een doorbraak komt bij de voorbereidingen, de bouw
en inrichting van het nieuwe MFC in Windhoek. Vooruitlopend daarop heeft de
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Nederlandse Stichting bestemmings-reserveringen gemaakt. Zie hiervoor de jaarrekening
verderop in dit verslag.
Tot aan het moment dat de nieuwbouw is gerealiseerd ondersteunen we tussentijdse
oplossingen om de situatie ter plekke te verbeteren. De Stichting zal projecten met
betrekking tot de uitbreiding van faciliteiten voor de kinderen en de verbetering van de
accommodatie om de Soepkeuken te kunnen laten functioneren blijven ondersteunen.
We zullen doorgaan met het verder promoten van de Stichting Home of Good Hope en
trachten nieuwe sponsoren en donateurs te werven.
De contacten met onderwijsinstanties blijven tot de communicatiestrategie behoren.
Het stimuleren van stages in Namibië voor leerling-verpleegkundigen van Hogescholen
zal zeker een aandachtspunt blijven.
Ideeën en mogelijkheden om uiteindelijk zelfredzaamheid te bewerkstelligen (naaiatelier,
reparatiewerkplaats etc.) zullen constant aandacht nodig hebben. Het bestuur zal daar
actief aan werken.

Vervolg jaarrekening 2020
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JAARREKENING 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 RESP. 31 DECEMBER 2019
BALANS (x € 1)

December 2020

December 2019

ACTIVA
Liquide middelen:
Rabo verenigingspakket
Rabo bedrijfsspaarrekening

15.055
104.161

TOTAAL ACTIVA

19.608
104.151
119.216

123.759

119.216

123.759

PASSIVA
Reserves:
Bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve

68.103
21.600

68.163
21.600
89.703

Kortlopende schulden:
Vooruitontvangen subsidie
Overige
TOTAAL PASSIVA

29.513
0

29.513
119.216

89.763

33.996
0

33.996
123.759
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EXPLOITATIEREKENING 2020 RESP. 2019
EXPLOITATIE-REKENING (x € 1)

2020

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Lasten:
Besteed aan doelstellingen:
- Voeding
- Sport
- Inrichting
- Onderwijsbegeleiding
- Naaiatelier
- Overig
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Financiële baten en lasten

2019

16.397
55

10.009
0

7.428
23.880

7.470
17.479

13.295
0
0
4.483
0
5.194
22.972

6.000
450
520
4.178
1.220
3.164
15.532

0
630

71
1.062

(23.602)

(16.665)

(338)

(350)

TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT

(60)

464

Resultaatbestemming:
Verrekenen met bestemmingsreserves
Toevoeging aan continuïteitsreserve

(60)
0

464
0

Waarderingsgrondslagen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Exploitatieresultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650, fondsenwervende instanties.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Kortlopende schulden
De vooruitontvangen subsidie betreft in 2017 en 2019 ontvangen subsidiebedragen
waaraan specifieke voorwaarden voor de besteding zijn gekoppeld. Indien niet aan deze
voorwaarden kan worden voldaan, bestaat het risico dat de subsidie moet worden
terugbetaald. Gedurende 2020 is voor € 4.483 besteed aan de huiswerkklas.

Reserves
Bestemmingsreserves:
31 dec.
2020
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Totaal

voeding
sport
inrichting
gebouw
onderwijsbegeleiding
voorlichting
werkgelegenheidsprojecten

31 dec.
2019

10.616
5.000
10.000
25.487
10.000
3.000
4.000

10.676
5.000
10.000
25.487
10.000
3.000
4.000

68.103

68.163

De bestemmingsreserve voeding is bestemd voor onze maandelijkse bijdrage aan extra
voeding.
De bestemmingsreserve sport is voor toekomstige bestedingen van de Home of Good Hope
Sports Academy. Hiermee worden de voetbalteams en het netballteam ondersteund.
Dit bevordert teamgeest onder de kinderen en houdt hen letterlijk van de straat en
daarmee uit het criminele circuit.
De bestemmingsreserve inrichting is voor een bijdrage aan de toekomstige inrichting van
de nieuwbouw van het multi functionele centrum.
De bestemmingsreserve gebouw is voor een bijdrage aan de nieuwbouw van het multi
functionele centrum.
De bestemmingsreserve onderwijsbegeleiding is bestemd voor onze maandelijkse bijdrage
aan de huiswerkklas.
De bestemmingsreserve voorlichting is voor het faciliteren van voorlichting over hygiëne
en basale gezondheidszorg.
De bestemmingsreserve werkgelegenheidsprojecten is bestemd voor toekomstige
bijdragen aan werkgelegenheidsprojecten zoals bijvoorbeeld het naaiatelier
Rise and Shine.
Continuiteitsreserve:
De continuïteitsreserve ziet op de situatie na opheffing van de stichting als fondsenwerver.
De hoogte is bepaald op de kosten van 3 jaar voeding.
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Lasten
In totaal is in 2020 een bedrag van € 22.972 overgeboekt naar de soepkeuken in Namibië
met de volgende bestedingen:
•
€ 13.295 voor voeding. Dit bestaat voor € 7.200 uit voeding voor de kinderen.
Het bedrag besteed aan voeding wisselt van jaar tot jaar afhankelijk van het moment van
betaling. Daarnaast is € 6.095 beschikbaar gesteld voor noodhulp voedselpakketten in
verband met Corona.
•
€ 4.483 voor huiswerkbegeleiding (vergoeding docenten en materialen).
•
€ 5.194 voor rekening Leonie, doorbetaling geld van Ronja en Emilie, kerstkadootjes.
Begin 2021 is voor sport een bedrag van € 450 overgemaakt.
De kosten van beheer en administratie van € 630 bestaan uit kosten voor de website, kosten
van de CBF erkenning en drukkosten beleidsplan.
Het bestuur is onbezoldigd.

Kengetallen in %
Bestedingen t.o.v. totale lasten
Doelstelling voeding
Doelstelling Sport
Doelstelling inrichting
Doelstelling onderwijsbegeleiding
Doelstelling naaiatelier
Doelstelling overig
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer, administratie
Totaal

2020
56,33
0,00
0,00
18,99
0,00
22,01
0,00
2,67
100,00

2019
36,00
2,70
3,12
25,07
7,32
18,99
0,43
6,37
100,00

Bestedingen t.o.v. totale baten
Doelstelling voeding
Doelstelling Sport
Doelstelling inrichting
Doelstelling onderwijsbegeleiding
Doelstelling naaiatelier
Doelstelling overig
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer, administratie
Totalen
Rente baten/lasten
Restant, naar continuïteitsreserve
Restant, naar bestemmingsreserve
Totaal

55,67
0,00
0,00
18,77
0,00
21,75
0,00
2,64
98,83
1,42
0,00
0,25100,00

34,33
2,57
2,97
23,90
6,98
18,10
0,41
6,08
95,34
2,00
0,00
2,66
100,00
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Kasstroomoverzicht
Kasstroom operationele activiteiten
Exploitatie resultaat

(60)

* aanpassingen voor
afschrijvingen

0

mutaties voorzieningen

0

0

* veranderingen in vlottende middelen
vorderingen

0

kortlopende schulden

(4.483)
(4.483)

Totaal kasstroom operationele
activiteiten

(4.543)

Kasstroom investeringsactiviteiten
investeringen materiële vaste activa

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

0

Overige mutaties eigen vermogen

0

Mutatie liquide middelen

0
(4.543)

Liquide middelen
saldi 31-12-2020

119.216

saldi 31-12-2019

123.759

Mutatie liquide middelen

(4.543)
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