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1.  BESTUURSVERSLAG



Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

1.1  Bestuursverslag directie

Algemeen

Groningen, 04-06-2021

A.J. Dijkstra
Directeur/bestuurder

Het actuele beleidsplan van de stichting voorziet in ondersteuning ten behoeve van de ontwikkeling van de NV
Groninger Monumentenfonds. De wijze waarop deze ondersteuning ingevuld wordt is afhankelijk van de
verdere ontwikkeling van de strategie van NV Groninger Monumentenfonds.

De Stichting Groninger Monumentenfonds is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

De stichting heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status en sinds 1 januari 2012 de status van culturele ANBI.

De Stichting Groninger Monumenten Fonds is opgericht op 26 juni 2001 te Groningen. De stichting heeft ten
doel al die voorbereidende werkzaamheden te verrichten die leiden tot de oprichting van de naamloze
vennootschap Groninger Monumenten Fonds N.V. (of een lichaam met een andere rechtsvorm) terwijl de
stichting, zolang deze naamloze vennootschap nog niet in het leven is geroepen al die handelingen kan
verrichten die passen in het beoogde doel van de naamloze vennootschap, welk doel zal zijn in het belang van
stads- en dorpsherstel, de instandhouding van, op welke wijze dan ook verkregen registergoederen, specifiek en
hoofdzakelijk monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 gelegen in Noord-Nederland,
met name ook in de provincie Groningen en omgeving dan wel andere monumentale gebouwen in het bijzonder
waar deze verloren dreigen te gaan en voor het stads- en/of dorpsbeeld karakteristiek worden geacht te zijn, en
voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft geen
winstoogmerk, met dien verstande dat aan eventuele kapitaalverschaffers een vergoeding kan worden uitgekeerd
ter grootte van maximaal de wettelijke rente.

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting is 810012364 en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02074246. Het bestuur van de stichting wordt
gevormd door haar directeur, de heer A.J. Dijkstra. De bestuurder geniet geen beloning ten laste van de
stichting.

Er zijn in 2020 geen giften ontvangen. De kosten over 2020 bedragen € 119,- en de het Bestuur stelt voor dit
bedrag ten laste van het eigen vermogen van de stichting te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening
verwerkt.
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2.  JAARREKENING



Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 469 588

Totaal activazijde 469 588

31 december 2020 31 december 2019

   - 5 -



Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Overige reserves 469 588

469 588

Totaal passivazijde 469 588

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Rentelasten en soortgelijke kosten -119 -139
Som der financiële baten en lasten -119 -139

Resultaat -119 -139

2020 2019
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Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn RJk C.1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.        
        
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.         

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.        

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. 
    
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of
de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de
staat van baten en lasten opge-nomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden
getroffen in samenhang met de transactie. 

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.    

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Informatieverschaffing over continuïteit
De uitbraak van het coronavirus gedurende 2020 heeft grote gevolgen op de wereldwijde economie en daarmee
ook op de organisatie NV Groninger Monumenten Fonds (GMF Groep). De coronacrisis heeft het resultaat, de
solvabiliteit en liquiditeit van de GMF-groep over 2020 negatief beïnvloed. Gezien de onderlinge
verbondenheid tussen de groepsmaatschappijen zou er gerede twijfel kunnen bestaan over de continuïteit van het
geheel van de werkzaamheden van de stichting.

De beperkte liquiditeit eind 2020 en de verwachte negatief kasstroom over 2021, hebben de directie van GMF
Groep doen besluiten om haar aandeelhouders te vragen om financiële ondersteuning. Eind 2020 heeft
Gemeente Groningen een lening toegezegd en in 2021 hebben de grote aandeelhouders eveneens toegezegd een
lening te verstrekken.

Door de verkregen lening en de toegezegde bijdragen van de aandeelhouders in 2021 acht de directie het
hanteren van de continuïteitsveronderstellingen passend. Om hierboven genoemde redenen bestaat er bij ons
geen gerede twijfel over het kunnen voortzetten van de activiteiten en is de jaarrekening is opgesteld op basis
van de continuïteitsveronderstelling

Onderneming    

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta zijn niet van
toepassing.        

Stichting Groninger Monumentenfonds, statutair gevestigd te Groningen is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 02074246.       

Valuta      

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.        
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.        

Schattingen

De activiteiten van Stichting Groninger Monumentenfonds, statutair gevestigd te Groningen, bestaan
voornamelijk uit:        
- al die voorbereidende werkzaamheden te verrichten die leiden tot de oprichting van de naamloze vennootschap
Groninger Monumenten Fonds N.V.
- de instandhouding van, op welke wijze dan ook verkregen registergoederen, specifiek en hoofdzakelijk
monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 gelegen in Noord-Nederland, met name ook in
de provincie Groningen en omgeving dan wel andere monumentale gebouwen in het bijzonder waar deze
verloren dreigen te gaan en voor het stads- en/of dorpsbeeld karakteristiek worden geacht te zijn, en voorts al
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
        

Activiteiten 

   - 9 -



Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.3  Toelichting op de jaarrekening
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Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Liquide middelen

Reserves en fondsen

Voorzieningen

Indien een deel van de reserves is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven
dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht,
wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Indien de beperking door het bestuur is aangebracht, wordt dit
deel aangemerkt als bestemmingsreserve. Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een
door derden aangegeven specifieke bestemming.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
— een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
— waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
— het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomen indien
en voor zover noch de onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt
wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in
evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft. 
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel
of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als
afzonderlijk actief gepresenteerd.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen. 

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Financiële baten en lasten

Belastingplicht en personele lasten
De stichting heeft geen belastingplicht met betrekking tot vennootschaps- en omzetbelasting.
De stichting heeft geen personeel in dienst en is derhalve niet inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en
sociale verzekeringen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
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Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Liquide middelen
Rekening courant bank 469 588
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Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 588 727
Onttrekking resp. toevoeging -119 -139
Stand per 31 december 469 588

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Op balansdatum zijn er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen

Resultaat verwerking
De leiding van de Stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2020 ad € 119,- (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de overige 
reserves. Dit is reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van de Stichting.
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Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

Financiële baten en lasten

2020 2019
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 119 139

Groningen, 
Stichting Groninger Monumentenfonds

A.J. Dijkstra F. de Vries

D. Janssen M. de Wilde                             J.J. Plas
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3.  OVERIGE GEGEVENS



Stichting Groninger Monumentenfonds te Groningen

3.1  Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene 

voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden. 
  

  Accountants Belastingadvi-
seurs 

      adres  Lübeckweg 2 
9723 HE Groningen 

telefoon  050-3166966 
e-mail  groningen@jonglaan.nl 

internet  www.jonglaan.nl 
beconnummer    

 
 
 
 
 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Groninger Monumenten Fonds  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Groninger Monumenten Fonds te Groningen gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Stichting Groninger Monumenten Fonds per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine 
rechtspersonen, richtlijn “C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven”. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Groninger Monumenten Fonds zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het 
bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, 
richtlijn “C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven”. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, richtlijn “C1 
Kleine organisaties-zonder-winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 
heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de vennootschap.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

x het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

x het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting; 

x het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

x het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
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Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

x het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

x het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 7 juni 2021

De Jong & Laan Accountants B.V.

 

 
 
Was getekend: J.L. de Kimpe RA AA
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