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2012 was een jaar waarin veel op zijn plaats viel. 

Na een voorbereiding van twee jaar is voor ons een belangrijke nieuwe fase ingegaan in de 
hulpverlening in Congo-Brazzaville.  

Een medisch team heeft met Congolese artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis van de 
stad Dolisie 41 kinderen met een fysieke beperking geopereerd.  

Het medisch team bestond uit leden van de Werkgroep Orthopaedie Overzee (WOO), 
waarmee wij een samenwerking hebben opgezet. De WOO is een afdeling van de 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). 

Wij hebben een start gemaakt met de organisatie van de nazorg en wij hebben 
nascholingscursussen voor locale fysiotherapeuten georganiseerd. 

Verheugd kunnen wij melden dat de fondsen voor de inrichting van een orthopedisch 
schoenatelier aan ons zijn toegezegd en dat de machines en inventaris zijn besteld. Zo zal 
volgens plan het atelier in het Willem Struijs Centrum in de hoofdstad Brazzaville in het 
najaar 2013 gereed kunnen zijn. Gereed als atelier voor de orthopedische schoenmakers die 
in 2014 hun opleiding in Togo afronden. 

Dit alles is mogelijk door de steun van velen. Hartelijk dank voor jullie tijd, jullie 
enthousiasme en jullie betrokkenheid bij het mooie werk van onze stichting! 

 

Namens het Bestuur, 

Leendert  Struijs, Voorzitter    
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.. 

41 kinderen geopereerd… 
500 kilo orthopedisch instrumentarium,   

gereedschappen, verband, gips en anesthesiematerialen 

naar Brazzaville gezonden… 

2 orthopedische schoenmakers in Togo in 

opleiding… 

41 enfants opérés… 

500 kilos d’instruments orthopédiques, d’outils, de 

bandages, de pansements, de médicaments et de 

matériel d’anesthésie envoyés à Brazzaville… 

2 cordonniers orthopédistes en formation au Togo.. 



De “Stichting Op Gelijke Voet” heeft als doel: 

 

Hulp bieden aan kinderen met een mobiele beperking tot en met 16 jaar, door middel van: 

• uitzenden van equipes met medische en technische specialisten 

• laten verrichten van correctieve operaties 

• toezien op nazorg, zorg dragen voor fysio- en ergotherapie voor kinderen 

• verstrekken van orthopedisch schoeisel, orthesen, prothesen en tricycles (driewielers) 

• begeleiden van lokale specialisten 

• inrichten van instrumentenmakerijen, orthopedische werkplaatsen en oefencentra voor 
fysiotherapie 

• toeleveren van machines, gereedschappen en materialen 

• geven van instructies aan medewerkers van de poliocentra 

 

Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over de daarvoor in aanmerking komende 
ontwikkelingslanden. De stichting richt zich nu op Congo-Brazzaville. Daar kunnen in de 
toekomst landen bij of voor in de plaats komen. 

Hoe ziet de organisatie van Stichting Op Gelijke Voet eruit? 

 

De organisatie in Nederland is als volgt opgezet: 

 

1.  Raad van Advies die het bestuur ondersteunt bij het uitbouwen van het netwerk en 
adviseert bij de projecten, bestaat uit: 

• Letty Hartog – kinderfysiotherapeut  

• Hanneke Slootweg – ergotherapeut  

• Marijke van der Wiel – revalidatiearts  

• Wim Custers – orthopedisch schoenspecialist  

• Harry Daudt – revalidatiearts  

• Peter Hubach – algemeen chirurg  

• Vincent Rudolphy – orthopedisch chirurg 

  

2.  Het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet bestaat  uit 5 personen, ieder met een 
specifieke taak en verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt in koppels van twee 
bestuursleden  (piloot en copiloot) die samen een aandachtsgebied voor hun rekening 
nemen. 

• Leendert Struijs – Voorzitter en Projectleider  orthopedisch schoenatelier 

• Evert de Jong –  Coördinator fondsenwerving en Projectleider van het project 
Opereren. 

• Meus van der Poel –  Lid 

• Marie-Francoise van der Does – Secretaris 

• Wilko Brink –  Penningmeester 

 

3. Voor elk taakgebied benaderen wij vrijwilligers om met ons mee te werken. Als jij je 
aangesproken voelt door onze missie en onze aanpak en je wilt meewerken, meld je dan 
aan bij ons! Je kunt bellen met 0182-392157. 

 

Alle hierboven genoemde mensen zetten zich vrijwillig in voor de stichting. Dit betekent dat 
zij geen salaris en/of onkostenvergoeding ontvangen. Reiskosten en dergelijke worden ofwel 
gesponsord, of zelf gedragen. Bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd. 
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Onze 3 principes: 
 
1.   Wij zoeken samenwerking met lokale partijen voor een blijvend rendement. 

Wij zien ons zelf meer en meer als aanjager van lokale initiatieven . Stichting Op Gelijke 

Voet wordt in Congo-Brazzaville vertegenwoordigd door  de Fondation Sur un Pied d’Égalité 

(SUPE). Deze stichting heeft een lokaal bestuur en onderhoudt de contacten met de lokale 

overheid en de ziekenhuizen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Dit 

garandeert continuïteit en daarmee ‘best value for money’. 

 

2.  Wij trekken geen overheadkosten af van de donaties. 

99% gaat naar onze projecten in Congo-Brazzaville.  Vrijwel alle kosten die hier in Nederland 
worden gemaakt zijn gesponsord of door bestuursleden en vrijwilligers zelf gedragen. 
 

3.  Wij koppelen zo snel en direct mogelijk terug waar uw geld naartoe is gegaan. 
Naast informatie op onze internetsite stichtingopgelijkevoet.nl en onze facebookpagina 
brengen wij  per kwartaal nieuwsbrieven uit om u te informeren. Ook werken  wij aan de 
opzet van een monitoringsysteem om de nazorg van ‘onze’ kinderen te volgen. 



2008 2009 2010 2011 2012 

Eigen fondsenwerving 51.277 23.611 27.301 28.331 27.436 

Organisatiekosten als % eigen 
fondsenwerving 

1  % 0,1 % 0 % 0,2 % 4,6 % 

Structurele  hulp 

Materialen - 3.541 2.475 183 32.019 

Uitvoeringskosten Congo-Brazzaville 4.000 12.000 14.260 12.284 17.571 

Projecten 4.484 11.219 4.573  3.740 

Kosten equipe 10.154 - 9.260 

Bestuur in Congo-Brazzaville 

Het bestuur van onze zusterstichting in Congo-Brazzaville Fondation Sur Un Pied d’Égalité stellen 
wij graag aan u voor: 

Voorzitter Ghislain Louppe (links op de foto) 

Penningmeester Guy Lovic Kinkonzi (midden) 

Secretaris Constance Louhambanou (rechts) 

  

Zij dragen, zowel op het logistieke als op het financiële vlak, zorg voor de opvolging van onze 
projecten. Alle drie lijden ze dagelijks aan de gevolgen van polio en ze zijn bijzonder 
gemotiveerd. 

  

Ghislain Louppe heeft als voorzitter gezorgd voor goede contacten tussen het Ministerie van 
Sociale Zaken en Familie en onze stichting, met als gevolg dat het ministerie participeert in onze 
projecten. Dit kan zowel financieel zijn of in de vorm van diensten (vervoer, onderdak). 

  

Fondation Sur Un Pied d’Égalité is in 2008 opgericht en heeft een officiële status. Zo is bereikt 
dat dagelijkse controle wordt uitgeoefend op de voortgang van de projecten en dat donaties op 
de juiste wijze worden besteed. 

8 
Key figures 

Willem Struijs † 1999 
oprichter van Stichting Op Gelijke Voet 



Na een voorbereiding van 2 jaar is voor Stichting Op Gelijke Voet uit Reeuwijk een 
belangrijke nieuwe fase ingegaan in de hulpverlening in Congo-Brazzaville. Een medisch 
team heeft in het ziekenhuis van de stad Dolisie 41 kinderen met een orthopedische 
afwijking geopereerd. Hierdoor is de bewegingsvrijheid van de kinderen aanmerkelijk 
toegenomen.  
Het team onder leiding van orthopedisch chirurg dr. Jan Bos keerde op 28 september 2012 in 
Nederland terug van de korte maar intensieve missie . In het Hôpital Générale van Dolisie zijn 
in krap twee weken tijd 140 kinderen met een orthopedische afwijking onderzocht. Van hen 
konden er direct 41 worden geopereerd. 
Naast Jan Bos bestond het medische team uit orthopedisch chirurg dr. Ton Schlösser, OK-
assistent Marjo ten Kate en kinderfysiotherapeut Letty Hartog. Voor hun komst was er 500 
kilogram aan orthopedisch instrumentarium, gereedschappen, verbanden, gips, medicijnen 
en anesthesiematerialen naar Brazzaville verzonden. Bij het werk kreeg het Nederlandse 
team assistentie van een operatieploeg uit hoofdstad Brazzaville onder leiding van  
dr. Emmanuel Koutaba. 
Tot nu toe konden we kinderen met orthopedische afwijkingen alleen helpen met prothesen, 
driewielers en andere hulpmiddelen. Door een operatie en de benodigde nazorg breng je 
patiënten echt op een hoger gezondheidsniveau. Dit maakt een wezenlijk verschil. 
 
In februari 2013 vertrekt een tweede team naar Congo -Brazzaville om opnieuw kinderen te 
opereren. De voorbereiding is in volle gang. Ruim 70 kinderen zijn in september 2012 
voorgeselecteerd. 
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Werkgroep Orthopaedie Overzee (WOO) 
De operatie van de 41 kinderen is uitgevoerd onder leiding van twee Nederlandse chirurgen 
die zijn lid van de Werkgroep Orthopaedie Overzee (WOO). Dit is een afdeling van de 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Met de werkgroep is de Stichting Op Gelijke 
Voet een samenwerkingsverband voor de duur van vijf jaar aangegaan. 
Onze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hele project en de stichting 
WOO zorgt ervoor dat orthopedische chirurgen zich gratis beschikbaar stellen om in Dolisie 
te opereren. Waar mogelijk zorgt zij ook voor een deel van de noodzakelijke instrumenten en 
medicamenten. 
De chirurgen zijn er niet alleen om te opereren, maar ook om de technische kennis van dr. 
Emmanuel Koutaba en dr. Fleur Kaya op een hoger peil te brengen. Hetzelfde geldt voor het 
revalidatieteam en het hoofd van de operatiekamer die worden uitgezonden. Zij coachen 
hun Congolese collega’s. 
 
 
 
 
Zcene is gespecialiseerd in innovatieve audiovisuele concepten en verzorgt onze 
promotiefilm. 

 
KEES HAGENDIJK | TEKSTPRODUCTIES 

 
Kees Hagendijk helpt ons om de kwaliteit van onze schriftelijke communicatie op een hoger 
plan te krijgen en te houden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben onze huisstijl in 2012 laten ‘opfrissen’ door studenten van het Grafisch Lyceum 
Utrecht.  
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Bloemendaal Ruigrok treedt geheel belangeloos op als onze externe accountant. 



De Congolese kinderen met een fysieke beperking worden geopereerd in het Hôpital 
Général van Dolisie. Hoewel wij veel instrumenten en materiaal moesten zenden, bleek de 
infrastructuur in het ziekenhuis redelijk goed. Er kan (nu) worden geopereerd en er is een 
aparte vleugel vrijgemaakt om de nazorg van de geopereerde patiëntjes te garanderen. Na 
de operatie moeten zij immers 30 tot 45 dagen in het ziekenhuis verblijven om te 
revalideren, totdat het gips wordt verwijderd. 

 

Dr. Fleur Kaya is in het ziekenhuis ons aanspreekpunt. Zij is degene die ons iedere twee 
weken op de hoogte houdt van het genezingsproces per kind. Momenteel rondt ze haar 
laatste studie tot orthopedisch chirurg af in Abidjan (Ivoorkust), maar ze heeft voortdurend 
contact met haar thuisbasis. 

 

Dr. Emmanuel Koutaba is (de enige) orthopedisch chirurg in Congo-Brazzaville. Hij is 
verbonden aan het Universiteitsziekenhuis in Brazzaville en opereert samen met de 
Nederlandse chirurgen in Dolisie. Hij reist minimaal één keer per maand vanuit Brazzaville 
naar Dolisie waar hij – samen met dr. Fleur Kaya – de controle uitoefent op de voortgang van 
alle geopereerde patiëntjes. 

 

Het Congolese Ministerie van Sociale Zaken en Familie werkt samen met Stichting Op Gelijke 
Voet. Het Ministerie participeert in onze projecten, toont hiermee zijn betrokkenheid en 
draagt bij aan de continuïteit. De samenwerking is financieel van aard of in de vorm van 
diensten (vervoer, onderdak, visa). 
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Dr. Fleur Kaya aan het werk Ziekenhuis Dolisie 



Wij koppelen snel en direct terug waar uw geld aan is besteed 
Naast informatie op onze internetsite stichtingopgelijkevoet.nl en onze facebookpagina 
brengen wij kwartaalnieuwsbrieven uit om u te informeren over onze activiteiten. Wij zijn 
dankbaar voor de support die wij hierbij ontvangen van onze samenwerkingspartners. 
 

Wij ontwikkelen een monitoringsysteem om de nazorg van 
‘onze’ kinderen te volgen. 
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Om meer over ons werk te weten te komen, blader dan 
door onze website stichtingopgelijkevoet.nl 
 
of raadpleeg onze Facebookpagina Stichtingopgelijkevoet 

Congo-Brazzaville is een klein land in West Afrika, het vroegere 

Frans Congo. Het heeft iets meer dan 3 miljoen inwoners, waarvan bijna 
8000 kinderen met een fysieke beperking… 



Realisatie van onze doelen 2012 

Doelstelling voor 2012 Realisatie in 2012 Realisation en 2012 

Opleiden orthopedisch 
schoenspecialisten 

2e studiejaar met succes 
afgerond 

2ème année réalisée avec 
succès 

Medische instrumenten en 
materialen kopen en 
verschepen naar Congo-
Brazzaville 

Materiaal en hulpmiddelen 
waren op tijd voor 
operaties in Congo-
Brazzaville 

Tout le matériel médical et 
orthopédique était à temps 
au Congo-Brazzaville pour 
les opérations 

Opereren 41 kinderen geopereerd 41 enfants opéré 
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Na de verschrikkelijke explosie van een munitiedepot in Brazzaville op 4 maart 2012 waarbij 
meer dan 200 doden te betreuren vielen, heeft Stichting Op Gelijke Voet geholpen met een 
financiële bijdrage voor nieuwe schoolboeken en -schriften. 
  
De regering had eerder al laten weten dat er bij de ramp meer dan 2.300 gewonden waren 
gevallen en bijna 14.000 mensen dakloos geworden waren. 

Doelen 2013 

1. Medische instrumenten en materialen beschikbaar in Congo-Brazzaville 

2. Opleiden orthopedisch schoenspecialisten 

3. Inrichten orthopedisch schoenatelier in Brazzaville 

4. 100 kinderen succesvol geopereerd door 2 medische teams (voor- en  
 najaar) 

5 . Medisch team voor nazorg 6 weken na operatie 

Objectifs 2013 

1. Instruments girurgicaux et matériel médical disponibles au Congo-
Brazzaville 

2. Former des spécialistes en orthopédie 

3. Aménager l’atelier de chaussure orthopédiques à Brazzaville 

4. Opérer avec succès 100 enfants avec 2 équipes médicales au printemps et à  
  l'automne 

5 . Envoyer une équipe médicale pour le suivi 6 semaines après la chirurgie 

Voor ons plan voor 2013 begroten wij € 100.000. Onze doelen zijn haalbaar! 
Trots kunnen wij melden dat op het moment van verschijning van dit 
jaarverslag € 50.000 aan toezeggingen voor donaties zijn ontvangen. 
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Staat van baten en lasten in € 2012 2011 

FONDSENWERVING 

Baten uit eigen fondsenwerving 

- Giften en schenkingen 27.436 28.331 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 27.436 28.331 

Kosten eigen fondsenwerving 

- Uitvoeringskosten eigen organisatie 1.266 46 

Totaal kosten eigen fondsenwerving 1.266 46 

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 4,6 % 0,2 % 

Resultaat eigen fondsenwerving 26.170 28.285 

Resultaat beleggingen 1.844 109 

Totaal beschikbaar voor doelstelling 28.014 28.394 

BESTEDINGEN 

Voorbereiding en coördinatie vanuit NL 676 630 

Structurele hulp 

- Materialen 32.019 183 

- Uitvoeringskosten organisatie in Congo-Brazzaville 17.571 12.284 

- Schoenspecialistenopleiding Togo 3.740 4.573 

- Equipekosten 9.260 - 

Totaal 62.590 17.040 

Totaal besteed 63.266 17.670 

Tekort/Overschot 35.252 10.724 

Tekort onttrokken aan vrij besteedbaar eigen vermogen 35.252 10.724 

Balans per ultimo in € 2012 2011 

ACTIVA 

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 13.206 0 

Liquide middelen en beleggingen 27.362 75.820 

Totaal 40.568 75.820 

PASSIVA 

Vrij besteedbaar eigen vermogen 40.568 75.820 

Totaal 40.568 75.820 

“Ons vrij besteedbaar vermogen is sterk terug 
gelopen tot € 27.000...” 

“Ons operatieproject oogst waardering ...  
 We hebben in 2012 41 kinderen kunnen helpen...” 

“Wij prijzen ons gelukkig met sponsortoezeggingen 
van meer dan € 50.000...” 
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

  
Het jaarverslag 2012 is ingericht volgens de 'Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen'. Deze richtlijn bevat vormvereisten voor de balans en de staat van baten en lasten 
opdat drie essentiële vragen worden beantwoord: 

 
 Welk deel van de giften blijft over voor het goede doel? 
 Wordt het geld wel besteed? 
 Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan het goede doel? 

 

De jaarrekening is op kasbasis opgemaakt. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's. 

  

Balans: 

  
Onze bezittingen zijn in 2012 afgenomen. Per ultimo 2012 bezat de stichting € 40.568 tegen  
€ 75.820 ultimo 2011. Het bezit bestaat voor € 27.362 uit spaargelden en liquide middelen in  
rekening courant. Daarnaast zijn er ultimo 2012 voor € 13.206 vooruitbetalingen geactiveerd  
ten behoeve van projecten 2013.  
 
De afname wordt verklaard door ons besluit om te gaan opereren in Congo-Brazzaville 
zonder dat onze fondsenwerving daarmee gelijke tred hield. Wij hebben voor onze  
operatieactiviteiten in Dolisie ons vrij besteedbaar vermogen aangewend. Eind 2011 waren  
overigens, zoals in onze jaarrekening 2011 vermeld, al voor een bedrag van € 25.706  
verplichtingen aangegaan voor projecten in Congo-Brazzaville. 
 
Wij zijn zeer blij te kunnen melden dat de concrete activiteiten in 2012 en de communicatie  
daarover veel waardering oplevert bij bestaande en nieuwe sponsoren. Op het moment van  
verschijning van dit jaarverslag is € 50.000 aan toezeggingen voor donaties ontvangen. 

Staat van baten en lasten: 

  

In 2012 is € 27.436 uit eigen fondsenwerving ontvangen tegen € 28.331 in 2011.  

 

In 2012 is € 1.266 aan eigen fondsenwerving besteed (4,6 % van € 27.436). Dit percentage is 
hoger dan u van ons gewend bent omdat eenmalig geld is besteed aan de ontwikkeling van 
een nieuw logo en de opzet van de nieuwsbrief en de website. Andere uitgaven zijn door 
partners gedragen of hebben de bestuursleden van onze stichting voor eigen rekening 
genomen.  

 

In 2012 is in totaal € 63.266 besteed (2011: € 17.670). Het bedrag bestaat voor ruim € 41.000 
uit uitgaven die in het kader van ons operatie- en opleidingsproject zijn gedaan. Naast de 
reiskosten voor de chirurgen en hun equipe is een voorbereidende reis uitgevoerd. In totaal 
is € 9.260 uitgegeven aan reis- en verblijfkosten. Aan de voor ons operatieproject benodigde 
materialen en hulpmiddelen is ruim € 32.019 uitgegeven. Verder wordt een maandelijkse 
bijdrage aan de lokale stichting Fondation Sur un Pied d’Égalité in Congo-Brazzaville gedaan. 
In 2012 is € 17.571 uitgegeven aan de ondersteuning van de lokale stichting in Congo-
Brazzaville respectievelijk ter voorbereiding van onze geplande activiteiten (2011 € 12.284).  

 

Het tekort van € 35.252 (het verschil tussen de baten en de lasten) is onttrokken uit het vrij 
besteedbaar eigen vermogen. In 2011 hadden wij een overschot van € 10.724. 

 

 

  

 



 

 

Geachte bestuur, 

  

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van uw stichting. 

  

Samenstellingsverklaring 

 

Opdracht. Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Op Gelijke 
Voet te Reeuwijk bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en 
lasten over 2012 met de toelichting samengesteld. 

  

Verantwoordelijkheid van het bestuur. Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat 
wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de 
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 

  

Verantwoordelijkheid van de accountant. Het is onze verantwoordelijkheid als accountant 
om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de door onze beroepsorganisatie (de NBA) uitgevaardigde gedrags- en 
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard 
voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het 
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening 
toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens 
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent 
de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. 

  

Bevestiging. Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 
samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals 
opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).  

  

Pijnacker, 22 februari 2013 

  

 

Bloemendaal Ruigrok 

M. van der Stelt AA 

 

Overige gegevens 24 
Balans 2012 van Stichting Op Gelijke Voet
 

ACTIVA

Vorderingen en overlopende passiva 13.206 -

Liquide middelen 27.362 75.820

Totaal 40.568 75.820

PASSIVA

Reserves:

- continuïteitsreserve 15.000 15.000

- bestemmingsreserve 25.568 60.820

Totaal 40.568 75.820

Staat van baten en lasten 2012 van Stichting Op Gelijke Voet
 

BATEN

- Baten uit eigen fondsenwerving 27.436 28.331

- Rentebaten en baten uit beleggingen  1.962  109

Som der baten 29.398 28.440

LASTEN

Besteed aan doelstelling

1: Materialen structurele hulp 32.019 183

2: Uitvoeringskosten organisatie Kongo 17.571 12.284

3: Opleidingen, schoenmakers Togo 3.740 4.573

4: Equipkosten 9.260 0

62.590 17.040

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 1.266 46

- Kosten van beleggingen 117 -

1.383 46

63.973 17.086

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 677 630

Som der lasten 64.650 17.716

Saldo van baten en lasten -35.252 10.724

Bestemming saldo 2012

Onttrekking aan de bestemmingsreserve -35.252

Realisatie 2012 Realisatie 2011

31 december 201131 december 2012


