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2021: een tweede coronajaar

Het kalenderjaar 2021 startte met een harde lockdown. De in 2019
ingezette facelift was voltooid, het pand, de vrijwilligers, het bestuur en
de deelnemers waren klaar voor de start. Helaas moest de zeer beperkte
start wachten tot april.
Diverse surrogaat-activiteiten hebben plaatsgevonden met als doel de
band met Maximina in stand houden. Het gros van de vrouwen die bij
Maximina komen, is niet in staat om op een digitale manier contacten te
onderhouden of deel te nemen aan activiteiten, ondanks de inspanningen
van de vrijwilligers. Het jaar 2021 werd - net als 2020 - een jaar dat
vooraf niet te voorspellen bleek. Het was een jaar waarin wij enorm ons
best moesten doen om de vrijwilligers gemotiveerd te houden en de spirit
erin te houden. Het bestuur dankt alle vrijwilligers en deelnemers die
gezorgd hebben dat het Maximina-vuur bleef branden.

Maximina, je bent nodig

In het voorjaar van 2021 heeft een studente culturele antropologie haar
afstudeeronderzoek binnen Maximina uitgevoerd. Centrale vraag in dit
onderzoek was de betekenis van vrouwencentrum Maximina in het leven
van betrokken vrouwen.

Presentatie van onderzoeksverslag
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De onderzoeksperiode nam ruim twee maanden in beslag. Daarin hebben
veel ontmoetingen plaatsgevonden met vrouwen, in kleine groepjes of
individueel. Deze ontmoetingen werden als zeer waardevol getypeerd door
de vrouwen en zorgden ook dat kleine activiteiten konden plaatsvinden.

We zijn trots op de resultaten van het onderzoek: Maximina is een plek
waar vrouwen zich echt thuis voelen en het is een informele leerplek. In
het onderzoek zijn ook aanbevelingen gedaan voor de culturele diversiteit.
De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan vrijwilligers,
deelnemers en belangstellenden. Het volledige onderzoeksverslag is te
lezen op https://bitly/34F0bKq.

Internationale vrouwendag

Een feestje zat er dit jaar niet in. De vrijwilligers
zijn allemaal verrast met zelfgemaakte soep, een
roos, een kaart en een bezoek aan de deur. De
aandacht, waardering maar vooral het persoonlijke
contact werden enorm gewaardeerd.

Maximina Mode op afspraak

Begin april is de vernieuwde Maximina Mode opengegaan, op afspraak.
Daarbij verliepen het registreren en naleven van de corona-maatregelen

niet altijd even
vlekkeloos.
De vernieuwde winkel
en werkwijze oogstten
veel positieve reacties.
Voor de medewerkers
was er meer uitdaging
in de functie: er
worden kwitanties
geschreven waardoor
zij indirect oefenen
met de Nederlandse
taai.
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Ook de boekhouding wordt bijgehouden, dit doet een appèl op de reken-
vaardigheden.

Instroom deelnemers

In 2021 zijn ongeveer dertig vrouwen via de gemeentelijke Sociale Zaken
verwezen naar Maximina in het kader van de Participatiewet. In eerste
instantie nemen deze vrouwen deel aan de taallessen, sommigen stromen
in als vrijwilliger. Maximina wil graag een plek zijn waar vrouwen zich
kunnen ontwikkelen en hen kansen bieden. Het aanbieden van
vrijwilligerswerk aan veel van deze vrouwen met beperkingen
(gezondheid, taal, inzetbaarheid) is vaak moeilijk. Het begeleiden van
deze vrouwen bij het uitvoeren van taken kost veel tijd en energie, maar
vergt vooral veel coachende eigenschappen.

Interne organisatie

Na twee jaren van corona en lockdowns is het moeilijk om vrijwilligers
enthousiast te houden om zich te blijven verbinden aan Maximina. Voor
veel vrijwilligers was corona ook een moment om zich te bezinnen op hun
vrijwilligerswerk. Mede als gevolg daarvan hebben we in 2021 van vijftien
vrijwilligers afscheid genomen. Gelukkig zijn er ook vijftien nieuwe
vrijwilligers gestart bij Maximina. Daarmee bleef het totaal aantal 61.
Op de momenten dat Maximina wel open mocht, hadden we ook te maken
met een bezettingsprobleem. Veel vrijwilligers durfden niet te komen of
zaten in quarantaine.

De vrijwilligers vormen de drijvende kracht van Maximina. Zij zorgen voor
het uitvoeren van de activiteiten en het onderhoud van het gebouw. Ook
door hen voelen vrouwen zich welkom bij ons centrum. Voor veel vrouwen
is het vrijwilligerswerk een zinvolle tijdsinvulling en/of de eerste stap naar
participatie.
Het vrijwilligersbestand is zeer gemêleerd qua opleiding, culturele
achtergrond, (psychische) gezondheid en belastbaarheid. Dat betekent
voor Maximina dat het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers een
belangrijke taak is voor de co6rdinatoren.
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Coitirdinatoren

Maximina huurt twee co6rdinatoren in op ZZP-basis, samen voor 1.200
uur op jaarbasis. Deze co6rdinatoren zorgen voor afstemming van de
activiteiten, ontwikkeling van nieuwe initiatieven en werving en
begeleiding van vrijwilligers. Ook zorgen zij ervoor dat invulling wordt
gegeven aan het beleidsplan.

Bestuur

Het bestuur heeft helaas afscheid moeten nemen van Mariëlle Beusmans,
zij is geëmigreerd. Twee nieuwe bestuurders vullen vanaf de zomer het
huidige bestuur aan. Daarmee is het bestuur nog niet op voile sterkte.
Uitbreiding van het bestuur blijft een aandachtspunt.

Verjonging

Maximina wil een voorbeeld zijn van een inclusieve samenleving. Dat
vraagt om verjonging van de doelgroep, vrijwilligers, bestuur en
deelnemers.
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Een klein groepje jonge vrouwen is in
2021 gestart met het ontwikkelen van
activiteiten voor jonge vrouwen (ongeveer
18 - 30 jaar). Deze activiteiten zijn nog in
de opstartfase en in de voortgang
gehinderd door corona-maatregelen.
Binnen het bestuur is Maximina ook bezig
om jongere bestuursleden te werven.
Langzaam maar zeker lijkt dit zijn
vruchten af te werpen.

Om de verjonging van Maximina
voortdurende aandacht te blijven geven,
heeft Maximina zich aangemeld voor het
project de Verschilmakers van het
Oranjefonds. https://bit.ly/3GCRalpeItificatie
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Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren. Dat doet het programma 'De
Verschilmakers' van het Oranje fonds. Landelijk krijgen 25 organisaties die
hun huidige vnjwilligersbestand willen verjongen, drie jaar lang intensieve
ondersteuning en begeleiding vanuit het Oranje fonds. Zodat zij nog meer
en beter in staat zijn jonge vnjwilligers aan zich te binden.

We zijn er trots op dat Maximina is geselecteerd om aan dit driejarig
programma deel te nemen. De start van de Verschilmakers is gemaakt
met het creëren van een focusgroep.

Samenwerking

In 2021 hebben we geïnvesteerd in de samenwerking met andere
organisaties, zoals Leger des Heils, Sociale zaken, FAM, ECI, Wel.kom,

METggz. Het doel van deze
samenwerking is om onze
doelgroep in contact te
brengen met andere
organisaties en die
organisaties met Maximina. In
een aantal situaties heeft dit
geleid tot concrete
activiteiten. Zo heeft METggz
een informatieavond over
gezond geslapen
georganiseerd bij Maximina.

Lezen en schrijven

Vanuit educatie en deelname aan het Taalakkoord is samenwerking tot
stand gekomen met Stichting Lezen en Schrijven. De vrijwilligers van
educatie zijn getraind en maken in hun lessen gebruik van de materialen
van Lezen en Schrijven. Er is gestart met de voorbereidingen voor nieuwe
programma's zoals Voel je Goed' (een cursus van twintig weken over
gezonde leefstijI voor mensen met een beperkt taalniveau); helaas is de
uitvoering van deze cursus doorgeschoven naar 2022.
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Enthouslaste vrijwilligers met hu
1112#711kill

Bruisend centrum

Na de zomervakantie is Maximina weer opengegaan. De taallessen hebben
we aangeboden in de Donderie, aan de overzijde van de straat. Onze
activiteitenruimte -
samen met de
Donderse
Wereldkeuken en
Maximina Mode -
moesten ervoor
zorgen dat Maximina
weer het bruisende
centrum werd waar
ontmoetingen
plaatsvinden en
vrouwen zich kunnen
ontwikkelen in een
veilige sfeer.
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"Als corona

Gedurende twee
weken hielden we
'Open Huis' waar
deelnemers zich weer
konden inschrijven en
demonstraties van de
activiteiten
plaatsvonden. Het
idee om de ochtenden
op deze wijze in te
vullen is helaas (nog)
niet gelukt. Door de
corona- beperkingen
konden we in 2021
niet het bruisende
centrum zijn. De
behoefte is wel groot.

voorbij is, geven we een Hoie-Coronafeest en gaan we
dansen, lachen en lekker eten," aldus vrijwilliger Sadiya.

Maak je eigen Droomwereld

Vanuit de samenwerking met de
ECI is het kunstproject
'Spiegelbeelden' in Maximina
aangeboden. Onder leiding van
Yvonne Schroeten hebben tien
vrouwen op drie
dinsdagmiddagen gewerkt aan
hun eigen droomwereld. De
interactieve bijeenkomsten
leidden tot mooie resultaten en
gesprekken over toekomst, geluk
en idealen. "Door dit project kom
ik op een plek waar ik normaal
niet kom," zegt een van de
deelneemsters.
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Koninklijke onderscheidingen

We zijn enorm trots dat Fatima Khalil en
Liesbeth van Soest in april een Koninklijke
onderscheiding ontvangen hebben voor
hun werkzaamheden voor met name
Maximina.

Burendag

Op 25 september heeft Maximina een
burendag georganiseerd. Het was een
zonnige, hernieuwde kennismaking met
ons centrum. Buren maar vooral deelnemers, vrijwilligers en

belangstellenden lieten zich informeren
over de activiteiten van Maximina en
bewonderden de facelift van het gebouw.

taal verraste Fatim

Activiteiten in het tweede coronajaar

De reguliere activiteiten konden tot de
zomervakantie niet doorgaan. Tot die
periode zijn er wel koffie- en
picknickmomenten georganiseerd binnen
en buiten Maximina. De behoefte om
elkaar te zien en te spreken was groot.
Helaas hebben we niet alle vrouwen
kunnen bereiken.

Na de zomervakantie in september zijn de activiteiten weer opgestart. De
vrijwilligers en de vrouwen hadden er zin in. Helaas gooide corona weer
roet in het eten: aangescherpte maatregelen, QR-codes en (dreigende)
lockdowns, ze hebben een enorme wissel getrokken op onze activiteiten.

De taallessen waren het eenvoudigst om op te pakken, hoewel een
enorme teruggang in het taalniveau van de vrouwen op te merken viel.
Tijdens de lockdowns hebben de meeste vrouwen amper Nederlands

Tinir

gepraac
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Voor de creatieve activiteiten zoals de schilderles en de hobbyclubs, is het
moeilijk, haast onmogelijk om geschikte vrijwilligers te vinden om deze te
begeleiden. Deze activiteiten zijn wel belangrijk voor Maximina. Het zijn
deze activiteiten die zorgen dat er contacten ontstaan tussen vrouwen met
verschillende achtergronden.

Activiteitenoverzicht

activiteit frequentie deelnemers deelnames

schrijflessen beginners 14 8 112

schrijflessen gevorderden 12 7 84

schrijflessen analfabeten 14 7 98

spreeklessen beginners 28 13 364

spreeklessen gevorderden 28 10 280

Maximina Praat 7 5 35

leeslessen beginners 14 6 84

leeslessen gevorderden 14 3 42

literatuurgroep 14 8 112

naailes 38 5 190

schilderles 22 10 220

zangkoor Sonkoloro 7 12 84

hobbyclub 8 7 56

Moeders Keuken 3 13 39

openstelling Maximina Mode (in dagdelen) 236 12 2.832

tuingroep 40 3 120

kookactiviteiten 40 3 32

totaal 539 129 4.752

Donderse Wereldkeuken

es
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In 2021 zijn de activiteiten in de keuken van Maximina weer aangepast
aan de situatie rondom corona. De ervaring uit 2020 heeft ons geleerd dat

het belangrijk is om in te
zetten op het kunnen
blijven koken in kleine
groepjes en gerechten

o bereiden voor de diepvries
die afgehaald konden
worden. Het bereiden van
deze maaltijden droeg bij
aan het ontmoeten, samen
zijn en persoonlijk contact.
Dit sociale aspect van weer
samen kunnen koken is

wederom erg waardevol gebleken. Het draagt eraan bij dat de deelnemers
iets hebben am naar uit te kijken, het geeft een doel en structuur aan de
dag.
De corona-maatregelen
lieten toe dat we in de
maanden september,
oktober en november
tijdelijk het Eetcafé
Moeders Keuken
konden organiseren.
Met een aangepaste
groepsgrootte van tien
gasten kon deze
activiteit doorgaan. De
deeinemers leefden
hierdoor helemaal op.
Helaas werden in
december de
maatregelen weer
aangescherpt en moesten we de activiteit in deze maand weer stilleggen.
Ook hebben we in oktober eenmalig een lunch georganiseerd voor de
gemeente Sittard-Geleen. Zij brachten met een grote groep een bezoek
aan de wijk de Donderberg.
In 2021 is onze Wereldkeu ken twee keer mooi in het nieuws gekomen. In
augustus plaatste De Limburger een artikel met als thema De Somalische

MAXIMINA AARVERSLA
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Keuken (door Amran Jibrel).
Dit artikel besteedde tevens
ruim aandacht aan onze
organisatie. In september
heeft Li bij Maximina
gefilmd voor een serie over
eten uit verschillende
culturen. Vrijwilliger Sadiya
Arale had in deze aflevering
de hoofdrol.
Verder hebben we een start
gemaakt met het opzetten
van een cursus over
Goedkoop Gezonde Voeding.

Deze cursus geven we in het voorjaar van 2022. In dit kader vond als pilot
eind september een bijeenkomst plaats over gezonde tussendoortjes, in
samenwerking met ‘Moeders informeren Moeders' van Wel.kom.

MAXIMINA
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Stichting Moedercentrum Roermond (MAXIMINA)

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Activa

Vaste activa

Materiele vaste activa 4.1

31-dec-21 31-dec-20

25.841 28.935

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 4.2 0 659

Liquide middelen 4.3 99.647 84.786

99.647 85.445

Totaal activa

Passiva

Reserves

Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden

Totaal passiva

4.4

4.6

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit beleggingen

Overige baten

Totaal baten

5.1

5.2

5.3

Lasten

Besteed aan programma Maximina 5.4

Huisvesting 5.5

Besteed aan overige doelstellingen 5.6

125.488 114.380

103.832

21.656

111.284

3.096

125.488 114.380

2021 2021 2020

Realisatie Begroot Realisatie

102.645 96.550 116.961

10

10.173 15.500 5.763

112.827

93.639

6.170

20.470

112.050 122.724

105.350

6.700

73.495

6.657

28.910

Som der lasten 120.279

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming, toevoeging /

onttrekking aan:

Bestemmingsreserve 4.4

112.050 109.062

- 7.452 13.662

- 7.452 7 ,ar Identificati,13.662
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3. Toelichting behorende bij de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties. De

jaarrekening is opgesteld in euro's.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt

samen met het kalenderjaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn zowel

de activa als de passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten worden toegerekend aan het

jaar waarin zij worden ontvangen of wanneer de omvang van de bate betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden in principe toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, onder aftrek van de

afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen

bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een

restwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen de

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale

waarde.

Bestemmingsreserve

Het vermogen is gevormd uit overschotten van de baten en lasten.
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Fondsen

Bestemmingsfondsen worden aangehouden in het kader van de doelstelling en worden beheerd in
overleg of volgens de afspraken met de stichters of schenkers van de fondsen.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan een jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. De

schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Baten uit eigen fondsenwerving

Onder de baten zijn verantwoord, subsidies, ontvangsten van particulieren, ontvangsten van
bedrijven, ontvangsten van andere organisaties, ontvangsten uit tegenprestaties voor de levering van

producten en/of diensten en overige baten. Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in
het jaar waarin zij worden ontvangen.
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.

Lasten

Onder de lasten van de Stichting worden verstaan de overeenkomstig gestelde doelstellingen van de

Stichting op het boekjaar betrekking hebbende kosten:

— besteed aan doelstellingen;
— kosten beheer en administratie.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen enge rapporteerde

waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schattingen wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.



4. Toelichting op de balans

4.1 Materiele vaste activa

De materiële vaste activa bestaat uit:
Kantoorinventaris. Er wordt afgeschreven in een periode van vijf jaar en wordt geen rekening
gehouden met eventuele restwaarde;
Keukenmachines en keukenapparatuur. Er wordt afgeschreven in een periode van 10 tot 20 jaar en

wordt geen rekening gehouden met eventuele restwaarde;
De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Boekwaarde per begin boekjaar
Aanschafwaarde 43.466 43.466
Cum ulatieve afschrijvingen 14.531 10.659

28.935 32.807

Mutaties boekjaar
lnvesteringen - -
Afschrijvingen 3.094 3.872

Boekwaarde per einde boekjaar
Aanschafwaarde 43.466 43.466
Cum ulatieve afschrijvingen 17.625 14.531

Totaal 25.841 28.935

4.2 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Nog te ontvangen bedragen:

4.3 Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

0 660

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Rabobank rekening-courant 2.805 1.164
Rabobank Spaarrekening 95.431 83.421
ING Bank 1.136 130
Kas 276 70

99.647 84.786



4.4 Reserves

De bestennmingsreserve wordt gevormd voor besteding aan projecten en activiteiten van de Stichting.

Bestemmingsreserve

Boekwaarde per 31 december 2016 47.603
Resultaatbestemming 2017 28.792
Boekwaarde per 31 december 2017 76.395
Resultaatbestemming 2018 3.676
Boekwaarde per 31 december 2018 80.071
Resultaatbestemming 2019 17.551
Boekwaarde per 31 december 2019 97.622
Resultaatbestemming 2020 13.662
Boekwaarde per 31 december 2020 111.284
Resultaatbestemming 2021 -7.452
Boekwaarde per 31 december 2021 103.832

4.5 Langlopende schulden

4.6 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren:
Social Consultancy
Baars Communicatie
Monique Morssinkhof Voedingscoach

36

Overlopende passim: 21.656 3.096
Vooruitontvangen subsidie Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg
Subsidie Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2019

Nog te betalen reservering vakantiegeld 160 154
Essent (jaarafrekening)

Overige 423 2.942
Naheffing huurkosten 2020

Social consultancy
Vooruitontvangen subsidie het Oranjefonds de verschilmakers 20.513
Vooruitontvangen subsidie lnformele Educatie 560

Ter Identificatie
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten

5.1 Baten uit eigen fondsenwerving 2021 2021 2020

Realisatie Begroot Realisatie

Subsidies: 100.470 96.550 113.250

Exploitatiesubsidie Gemeente Roermond 80.000 96.550 80.000

subsidie Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) - 20.014

subsidie Wijkontwikkelingsplan (WON Donderberg - - 13.237

Subsidie informele educatie 13.983 - -

Subsidie Oranje fonds verschilmakers 6.487 - -

Donaties: 2.175 3.711

5.2 Baten uit beleggingen

2021 2021 2020

Realisatie Begroot Realisatie

Rentebaten 10 -

5.3 Overige baten

2021 2021 2020

Realisatie Begroot Realisatie

Baten uit activiteiten 10007 15.500 5.763

Overige 166 - -

10.173 15.500 5.763



5. Toelichting Lasten

2021 Begroting 2020

5.4 Besteed aan Programma Maxima

Vrijwilligers

Vrijwilligerskosten 3.549 5.800 3.996

Deelnemers
Activiteiten 9.411 3.000 3.060

Bestuur

Bestuurskosten 889 500 1.220

Coiirdinatoren

Agogische ondersteuning 44.043 55.000
,

38.316

Agogische ondersteuning_coordinator keuken 13.665 16.000
_

0

Loondienst

Bruto loon 5.179 5.000 4.920

Kosten sociale premies werkgever 387 300 238

Loonheffingen 815 800 817

Representatie en relatie externen

Reclame en advertenties 250 300 500

Onderhoud website 707 1.000 902

Logistiek en beheer

Bankkosten 391 450 409

Verzekeringen 1.113 1.200 1.095

Telefoon en internet 775 1.100 781

Water 108 300 323

Energiekosten 4.514 4.000 4.051

Gemeentelijke belastingen 627 600 598'

Accountants- en administratiekosten 3.900 4.000 3.785

Administratie

Kantoorbenodigdheden 0 1.000 104

Overige kosten 222 2.000 4.508

Inventaris

Afschr. Inventarissen 3.094 3.000 3.872

Totalen Programma Maximina 93.639 105.350 73.495

5.5 Huisvesting

Huisvesting
.

Huurkosten 6.170 6.700 6.657

Onderhoud

Onderhoud en reparaties 0 0 155'

Totalen Huisvesting 6.170 6.700 6.812

5.6 Besteed aan overige doelstellingen 20.470 0 28.910

Besteed aan overige doelstellingen 20.470 0 28.910

Activiteiten in het kader van informele educatie 13.983

Activiteiten in het kader van Oranjefonds 6.487
,

Activiteiten in het kader van WOP Donderberg 13.360

Activiteiten in het kader van WEB
,,,

Tpr16475.55°,

28.910Totalen besteed aan overige doelstellingen 20.470 0


