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1. VOORWOORD
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Stichting 18 september
Het bestuur
Westenbergstraat 26
5652 VR EINDHOVEN

Eindhoven, 28 april 2022
Betreft:

Jaarbericht over 2021

Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij toekomen het jaarbericht over het boekjaar 2021 van Stichting 18
September, gevestigd te Eindhoven.
De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit jaarbericht opgenomen.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,

P.P.F.M. (Peter) Kemp
penningmeester
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1.1 Algemeen
Oprichting
De stichting is opgericht op 14 juli 1972 en is statutair gevestigd in Eindhoven;
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41088379.
Doelstelling
De stichting heeft de volgende doelstellingen:
Het op een luisterrijke wijze herdenken van de bevrijding van de stad Eindhoven voor de gehele
Eindhovense bevolking en het voortzetten van de traditie om oud-strijders en huidige vredestroepen te
huldigen als eerbetoon aan hun bijdrage voor onze vrijheid;
De organisatie van een fakkeltocht c.q. defilé voor de Eindhovense bevolking met deelname van vele
verenigingen op het gebied van sport en cultuur;
Een bijdrage leveren aan de discussie over vrijheid en verdraagzaamheid voor mensen en welke
verantwoordelijkheden aanvaard moeten worden voor het instandhouden hiervan met de organisatie van
de september lezing.

Bestuur
De stichting werkt met een aantal commissies waarvan de commissie-voorzitters zitting hebben in het
bestuur.
Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur geformeerd dat bestaat uit de volgende personen:
- dhr. P.P.F.M. (Peter) Kemp (voorzitter)
- dhr. F.W. (Frank) van Dijk (secretaris)
- dhr. P.P.F.M. (Peter) Kemp (penningmeester)
- dhr. I. (Ivo) Baijens
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1.2 Begrotingsoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
Begroting
2021
€

2021
€

2020
€

Begroting
2020
€

Subsidiebaten
Donaties en giften
Baten

54.000
684
54.684

54.000
54.000

54.000
511
54.511

54.000
54.000

Buitenlandse contacten
Wielrenners en defile
Jeugdactiviteiten
Freedom Lecture
Organisatie en secretariaat
Lasten

4.214
25.939
17.676
6.768
54.597

4.000
23.500
22.500
500
3.500
54.000

4.430
24.888
17.029
6.633
52.980

4.000
23.500
22.500
500
3.500
54.000

87

-

1.531

-

Exploitatieresultaat
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1.3 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

5.400
23.087

2.700
25.584

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Liquiditeitssaldo

28.487

28.284

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

13.172
15.315

13.056
15.228

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

15.315

15.228

5.315
10.000
15.315

5.228
10.000
15.228

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen
Voorzieningen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020
gestegen met € 87.
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2. BESTUURSVERSLAG
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2.1 Bestuurs- / activiteitenverslag
Overlijdens
Het jaar 2021 heeft haar sporen achtergelaten vanwege een aantal overlijdens.
Allereerst overleed op 5 februari 2021 Gerrit Abelskamp. Gerrit was vanaf het eerste uur betrokken als
hardloper om het bevrijdingsvuur in de stad Bayeux op te halen. In latere jaren was Gerrit tot op hoge
leeftijd betrokken als chef d'equipe voor de wielrenners en als bestuurslid van de stichting. Zijn inzet voor
de wielrenners in het bijzonder en de stichting in het algemeen is niet onopgemerkt gebleven: Gerrit was lid
in de orde van Oranje-Nassau, ereburger van Bayeux, ereburger van Tienen en drager van de gouden spel
van de Stichting.
Vervolgens is op 24 april 2021 Raymond van de Wouw overleden. Raymond is in 2003 als secretaris van de
Stichting begonnen, waarna hij van 2012 tot 2019 voorzitter was en aansluitend ere-voorzitter. Raymond
had een gedrevenheid die andere mensen amper konden bijhouden. Onder zijn leiding is stevig aan de weg
getimmerd om ons allen, maar zeker de jongeren, in te laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hij
bouwde een uitgebreid netwerk op in binnen- en buitenland en bezocht waar mogelijk plechtigheden en
herdenkingen om de boodschap uit te dragen. Hij was ook mede-oprichter van Gravenstichting Brabant,
welke stichting actief is op het gebied van struikelstenen in Nederland en inmiddels ook België. Raymond is
voor al zijn verdiensten in 2020 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Algemeen
Waar 2020 nog geheel in het teken stond van de wereldwijde Covid-19 pandemie, was het in 2021 wél
mogelijk om iets meer activiteiten te organiseren, hoewel nog niet op het oude niveau. Er was nog sprake
van aanpassingen aan de vigerende coronarichtlijnen, met name de beperking in het aantal deelnemers,
het afstand houden en de mondkapjesplicht waren daar het meest zichtbaar van.
De maatregelen hebben er ten aanzien van bijvoorbeeld het defilé toe geleid dat ook in 2021 veel minder
publiek aanwezig kon zijn ten opzichte van de pre-covid jaren. Met iets meer deelnemers dan vorig jaar,
maar nog altijd een beperkt aantal, heeft wederom een ceremonie plaatsgevonden waarvan door Studio040
live verslag werd gedaan. De ceremonie werd ondersteund door een fly by, uitgevoerd door onze
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.
De scholierenreis naar Bayeux kon ondanks de pandemie doorgang vinden, waarbij een strikte handhaving
van de coronaregels in Nederland en Frankrijk werd toegepast. Scholieren van het Van Maerlantlyceum, het
Stedelijk College, het Pleincollege Nuenen en De Taalbrug hebben deelgenomen aan de reis.
Vanuit de gemeente Eindhoven werd wethouder Steenbakkers samen met raadsleden Jorien Migchielsen
(D66) en Lex Jansen (VVD) afgevaardigd naar Bayeux om de ceremonies bij te wonen en het vuur mede te
ontsteken, waarna de wielrenners de Fakkel van de Vrijheid in 2 dagen van Bayeux naar Eindhoven hebben
gebracht. Van de reis is wederom een filmverslag gemaakt.
Tijdens de terugweg naar Eindhoven heeft in Tienen een korte herdenking plaatsgevonden waarbij naast
de wielrenners een afvaardiging van het bestuur van het comité Bayeux-Eindhoven en Stichting 18
september aanwezig waren.
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2.1 Bestuurs- / activiteitenverslag
De herdenking bij het Airbornemonument werd ook dit jaar door Stichting 18 september georganiseerd,
weliswaar met een zeer beperkt gezelschap, maar met deze herdenking is de door de Vereniging Airborne
Vrienden meteen na de oorlog ingezette ceremonie gewaarborgd voor de toekomst.
De Freedom Run heeft dit jaar wederom doorgang gevonden, nu samen met de organisatie in Geldrop en
geheel coronaproof. Daarnaast is door de Stichting ook dit jaar weer de deelname aan de prestigieuze Prix
Bayeux Calvados georganiseerd, waardoor de Eindhovense scholieren het grootste aantal buitenlandse
deelnemers vertegenwoordigden. Tot slot zijn op kerstavond wederom op begraafplaats De Oude Toren de
graven van geallieerde bevrijders aangelicht door middel van een kaars. Voor een uitgebreide beschrijving
wordt verwezen naar de website www.stichting18september.nl

Social media blijft zeer belangrijk om het publiek te bereiken; meerdere malen per week (zo niet dagelijks)
wordt een bericht geplaatst; het publiek weet de facebookpagina van de stichting goed te vinden. De
aantallen bezoekers in juni en september/oktober blijft ieder jaar alle records breken; men heeft ondanks
(of misschien wel dankzij) de pandemie de activiteiten van de stichting in grote getalen gevolgd.
Bestuur
Het bestuur van Stichting 18 september bestaat bij het uitbrengen van dit jaarverslag uit de volgende
personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissie Lichtjesroute
Commissie Defilé
Commissie Wielrenners
Commissie Jeugdactiviteiten
Commissie Freedom Lecture
Commissie Buitenlandse en Contacten
Freedom Run en Sponsoring
Website en Social Media
Representatie en Protocol

Peter Kemp
Frank van Dijk
Peter Kemp
Ivo Baijens (tevens voorzitter Stichting Lichtjesroute)
Pascal van de Haar
Ton Klijs
Roy Meelhuysen, Frank van Dijk en Ruben van de Wouw
Frank van Dijk
Peter Kemp en Ivo Baijens
Willem Biermans
Frank van Dijk
Monique van Grootel

Afronding subsidie 2020
De subsidie over het jaar 2020 is in 2022 vastgesteld conform de ingediende subsidieverantwoording.
Subsidie-aanvraag 2021
Voor het jaar 2021 is een subsidie toegekend van € 54.000. In dit jaarverslag is de toegekende subsidie
verwerkt als begroting.
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2.1 Bestuurs- / activiteitenverslag
Taakstelling begroting
Resorterend binnen de sector Economie & Cultuur, is in de subsidiebeschikking de volgende taakstelling
opgenomen:
- Het organiseren van het defilé op 18 september en daaraan gerelateerde activiteiten, zoals de
scholierenreis naar Bayeux en Auschwitz, lezingen door veteranen op scholen, het ophalen van de
vrijheidsvlam, de Freedom Lecture, de Freedom Run, de Freedom Walk en de Freedom Ride.
- De bevrijdingsviering richt zich in volle breedte op de stad Eindhoven, haar burgers en de omringende
gemeente.
Beschrijving van de activiteiten per commissie
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de Staat van Baten en Lasten waar bij de uitgaven van de
betreffende commissie wordt beschreven wat de activiteiten zijn geweest.
Dankwoord
Tot slot wil het bestuur van de Stichting 18 september haar vrijwilligers en partners hartelijk danken voor
hun inzet !
Eindhoven, 28 april 2022
Het bestuur:
dhr. P.P.F.M. (Peter) Kemp

dhr. F.W. (Frank) van Dijk

dhr. I. (Ivo) Baijens
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3. JAARREKENING

Stichting 18 September
Postbus 1390
5602 BJ Eindhoven
The Netherlands

KVK 41.088.379
+31-88-118
4000
RABO-Bank: NL77RABO0188.2687.82 - 11
info@stichting18september.nl
BTW NL123456789B01
www.stichting18september.nl
ANBI 9103338

Stichting 18 september te Eindhoven

75 JAAR
VRIJHEID

3.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

ACTIVA

31 december 2020
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
5.400

Subsidievorderingen

2.700
5.400

2.700

Liquide middelen

23.087

25.584

Totaal activazijde

28.487

28.284

31 december 2021
€
€

PASSIVA

31 december 2020
€
€

Vrij besteedbaar vermogen
5.315

Overige reserves

5.228
5.315

Voorzieningen
Overige voorzieningen

10.000

5.228

10.000
10.000

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overige schulden

Totaal passivazijde
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021

Begroting
2021
€

€

2020
€

Subsidiebaten
Baten

54.000
54.000

54.000
54.000

54.000
54.000

Saldo

54.000

54.000

54.000

Overige opbrengsten
Bruto exploitatieresultaat

684
54.684

54.000

511
54.511

Buitenlandse contacten; jumelage
Wielrenners en defile
Jeugdactiviteiten
Freedom Lecture
Organisatie en secretariaat
Beheerslasten

4.214
25.939
17.676
6.768
54.597

4.000
23.500
22.500
500
3.500
54.000

4.430
24.888
17.029
6.633
52.980

87

-

1.531

87
87

-

1.531
1.531

Resultaat
Bestemming resultaat:
Overige reserve
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2021
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

87
-2.700
116

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-2.584
-2.497

Kasstroom uit operationele activiteiten

-2.497

Mutatie geldmiddelen

-2.497

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

25.584
-2.497
23.087
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Organisatie
Stichting 18 september, statutair gevestigd te Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 41088379.
Vergelijking met voorgaand jaar
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.
Valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).
De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
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.
Eigen vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

Stichting 18 September
Postbus 1390
5602 BJ Eindhoven
The Netherlands

KVK 41.088.379
+31-88-118
4000
RABO-Bank: NL77RABO0188.2687.82 - 15
info@stichting18september.nl
BTW NL123456789B01
www.stichting18september.nl
ANBI 9103338

Stichting 18 september te Eindhoven

75 JAAR
VRIJHEID

3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
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3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2021
€
Subsidievorderingen
Nog te ontvangen subsidie

5.400

2021
€

31-12-2020
€
2.700

2020
€

Nog te ontvangen subsidie
2.700
2.700
5.400

Stand per 1 januari
Afrekening subsidie voorafgaand boekjaar
Nog te ontvangen subsidie lopend boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2021
€
Liquide middelen
Rabobank 1882.68.782
Kas
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22.857
230
23.087

2.650
-2.650
2.700
2.700

31-12-2020
€
25.584
25.584
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VRIJHEID

3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2021
€
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2020
€

5.228
87
5.315

3.697
1.531
5.228

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
VOORZIENINGEN
31-12-2021
€
Overige voorzieningen
Voorziening Auschwitzreis

10.000

2021
€

31-12-2020
€
10.000

2020
€

Voorziening Auschwitzreis
10.000
10.000

Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van resultaat
Stand per 31 december

10.000
10.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2021
€
Handelscrediteuren
Crediteuren

Overige schulden
Nog te ontvangen facturen
Ontvangen giften tbv veteranen
Reservering jubileum
Nog te ontvangen gasnota
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31-12-2020
€

780

2.206

2.392
5.000
2.000
3.000
12.392

850
5.000
2.000
3.000
10.850
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021

Begroting
2021
€

€
Subsidiebaten
Subsidie gemeente Eindhoven

54.000

2020
€

54.000

54.000

298
386
684

-

279
232
511

4.214

4.000

4.430

De subsidie is toegekend bij afgegeven beschikking van 16 december 2020.

Overige opbrengsten
Rabo clubkascampagne
Donaties

De opbrengsten zijn onzeker qua bestendigheid.

Buitenlandse contacten
Officiele bezoeken en delegaties, jumelage

Naast het onderhouden van de contacten met de gemeente Bayeux en de Bestuursleden van het Comité
France-Hollande, is ook het jaarlijkse bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur van Eindhoven
aan Bayeux georganiseerd. Het retourbezoek vanuit Bayeux naar Eindhoven behoort eveneens tot de
uitgevoerde taken.
In het verslagjaar is de gemeente Eindhoven vertegenwoordigd geweest in Bayeux door wethouder Stijn
Steenbakkers en raadsleden Jorien Migchielsen (D66) en Lex Jansen (VVD).
Een bijzonder onderdeel van deze commissie is de ontvangst (tijdens het defilé) van diverse Amerikaanse,
Britse en Duitse veteranen, naast diverse hoogwaardigheidsbekleders. Onder het onderhouden van
contacten behoren eveneens diverse kransleggingen en bezoeken aan officiele gelegenheden welke worden
georganiseerd door buitenlandse mogendheden in het kader van de diverse herdenkingsvieringen. In het
boekjaar zijn geen veteranen aanwezig geweest tijdens het defile in verband met beperkingen in het aantal
aanwezigen. Wel zijn Verenigde Staten bijzonder vertegenwoordigd geweest door
hoogwaardigheidsbekleders van de 101 Airborne Divisie.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021
€
Wielrenners en defilé
Wielrenners
Defile

Begroting
2021
€

6.458
19.481
25.939

6.000
17.500
23.500

2020
€

6.420
18.468
24.888

De traditie van het ophalen van het bevrijdingsvuur door wielrenners dateert reeds van 1945. Ook in het
verslagjaar is de zware tocht weer gereden. Op 17 september om 06.00 uur 's ochtends zijn de wielrenners
uitgezwaaid namens de burgemeester van Bayeux, leden van het comité France-Hollande en aanwezige
bestuursleden van de stichting.
De 650 kilometer lange toch naar Eindhoven is in twee dagen gereden. Waar mogelijk werd men onderweg
begeleid door de politie, hoewel dit in verband met bezuinigingen wel een punt van aandacht is. De
jaarlijkse tussenstop in Tienen met de daarbij behorende kranslegging en de ontvangst op het
gemeentehuis zijn een terugkerende waarde in deze tocht, waarna de ontvangst in Eindhoven en de
deelname aan het in verband met Covid-19 aangepaste defilé heeft plaatsgevonden.
Voordat de terugreis naar Eindhoven werd aanvaard, hebben de wielrenners een eigen programma gevolgd
in Bayeux waarbij de landingsplaatsen (Utah Beach, Pointe du Hoc en Longues-sur-Mer) werden
aangedaan. Tevens zijn er een aantal musea en begraafplaatsen bezocht. Alle activiteiten zijn corona-proof
uitgevoerd.
In het verslagjaar is een aangepast defilé georganiseerd in verband met de covid-maatregelen. De
wielrenners en de scholieren zijn op het stadhuisplein in defilévorm ontvangen waarna het bevrijdingsvuur
is aangestoken, in aanwezigheid van een beperkt aantal gasten. Studio040 heeft live verslag gedaan van
het defile en de fakkelceremonie.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021

Begroting
2021
€

€
Jeugdactiviteiten
Organisatie en excursiekosten
Buskosten
Kosten verblijf
Bijdragen scholen
Budgetsubstitutie Jumelage
Reservering Auschwitzreis

2.901
7.500
18.480
-11.205
17.676

22.500
22.500

2020
€

7.029
10.000
17.029

De jeugdactiviteiten in Bayeux vormen als het ware een 'drietraps' programma van intensieve voorbereiding
op school, deskundige begeleiding in Bayeux en een afsluitende bijeenkomst kort na terugkeer in
Eindhoven. Door dit getrapte programma maakt de excursie veel meer los dan in het verleden. Zeker ook
tijdens de afsluitende bijeenkomst wordt duidelijk hoe de scholieren zich in korte tijd de bewustwording dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is, hebben eigen gemaakt.

Freedom Lecture
Freedom Lecture

-

500
500

-

In het verslagjaar heeft de freedom lecture helaas geen doorgang kunnen vinden in verband met Covid-19.
Organisatie en secretariaat
Organisatie en vergaderingen
Advertenties en graftoeven overlijdens
Verzekeringen
Portikosten en drukwerk
Decoraties
Bankrente en -kosten
Representatiekosten
Kosten internet en cloudexchange
Overige algemene kosten

361
2.137
1.432
272
161
244
2.001
160
6.768

1.500
500
1.500
3.500

490
1.434
266
650
181
201
2.429
982
6.633

De stichting heeft geen - wat men noemt - backoffice. De kosten van organisatie en secretariaat betreffen
louter de hoognodige kosten als verzekeringen, vergoeding postbus en dergelijke. Bureaukosten zijnde
kantoorbenodigdheden worden door de bestuursleden ter beschikking gesteld. Naast deze categorie vallen
ook PR en de website hieronder.
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