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Financieel Jaarverslag 2016  

Stichting Schoolhulpproject Suriname (SHPS) 

                                    

Toelichtingen 

Waarderingsgrondslagen: 
 Bij het opstellen van de jaarrekening moeten de wettelijke bepalingen gevolgd worden, die zijn 

opgenomen in Titel 9 van Boek 2 BW. Naast deze wettelijke bepalingen wordt vaak gebruik gemaakt 
van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, de ‘RJk-bundel’. Deze 
Richtlijnen, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, hebben geen kracht van wet, 
doch dragen in het algemeen wel bij aan het door de wet verlangde inzicht in vermogen en resultaat; 

 Waardering van de overige balansposten heeft plaats gevonden tegen nominale waarde. 

Wijziging presentatie: 
De presentatie van de cijfers zal aan wijziging onderhevig blijven om de inzichtelijkheid van het geheel te 

bevorderen. De laatste container onder de vlag van de v.m. organisatie werd op 13 en 14 maart 2015 in 

Rotterdam is ingeladen en op 22 april 2015 uitgeladen in Paramaribo. Toen waren er 74 containers verscheept 

naar Suriname en waren 262 scholen voorzien van goederen van uiteenlopende aard die wij konden leveren. In 

2016 zijn nog eens drie zeecontainers, maar nu met een afmeting van 20 ft verscheept naar Suriname. 

CONTINUÏTEIT ACTIVITEITEN: 

Het boekjaar 2016 is met een tekort van € 13.859 afgesloten. Dit werd veroorzaakt doordat wij alleen onze 

activiteit gericht hebben op het afbouwen van de stichting en ervoor te zorgen dat er nog enkele containers 

naar Suriname worden verscheept totdat wij praktisch geen middelen meer hebben.  

Toekomstige ontwikkeling: 

Vanaf 2016, na de beëindiging van de behaalde doelstelling in 2015, is er voor gekozen, om de toen nog 

aanwezige middelen verder in te zetten voor het Surinaamse kind, waarvoor de stichting al bijna 10 jaar bezig 

was. Met ingang van 2016 is er een nieuw bestuur gevormd die er zorg voor draagt dat de resterende middelen 

worden ingezet om de nodige spullen die nog ingezameld worden te verschepen naar Suriname. Medio 2017 

zal de stichting definitief worden beëindigd, zodra er geen container meer verscheept kan worden. 
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Toelichting op de exploitatierekening van de SHPS over 2016 

Door het bestuur van de SHPS is medio 2016 de begroting 2016 vastgesteld. Aan de hand van de inzichten over 

de uitgaven en inkomsten over de voorgaande jaren en de inzichten naar de toekomst is de begroting 2016 

opgesteld. Bij de opstelling van de begroting 2016 is kritisch gekeken naar alle inkomstenposten en de te 

verwachten uitgaven en zijn posten daar waar nodig bijgesteld. Hierbij werd tevens rekening gehouden dat het 

project zal worden beëindigd zodra er geen middelen meer zijn om containers te verschepen naar Suriname. 

Er werd ervan uitgegaan dat wij nog op bescheiden schaal inkomsten zouden verwerven van subsidiegevers en 

fondsen die ons de afgelopen jaren welwillend waren. Dit heeft erin geresulteerd dat de posten allemaal zijn 

bijgesteld. We mogen ons zeer gelukkig prijzen met de zeer gulle bijdrage die wij in 2016 nog mochten 

ontvangen van een Kerkbestuur, een fonds en van kinderen uit Krimpen aan den IJssel die een sponsorloop 

hebben gehouden, zodat wij verder konden gaan om de hulp aan het Surinaamse kind tot een goed einde te 

brengen. 

De inkomsten over het jaar 2016 waren aanzienlijk lager dan in de begroting was opgenomen, n.l. € 7.800. Dit 

werd voornamelijk veroorzaakt, door dat we onze inzet alleen nog richten op het ophalen van goederen en het 

verschepen daarvan.  

Uitgaven 

Opslag Breeweg: 

Vanaf het moment dat wij de opslag Breeweg 29, die wij van de gemeente mochten gebruiken aan de Breeweg, 

hadden overgedragen aan Verwey Vastgoed op 12 augustus 2015, konden wij gebruik maken van een deel van 

de opslag van het PCBO – Rotterdam-Zuid aan de Breeweg 11. Waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.  Wij hebben 

nog nauwelijks kosten voor deze opslag. 

Vrijwilligers: 

Evenals voorgaande jaren zijn op deze post kosten geboekt, die betrekking hebben op reiskosten en 

versnapering, als gevolg van de tijd die de vrijwilligers hebben gestoken in het vervoeren op kleine schaal van 

meubilair, boeken, computers, etc. van de scholen en instellingen naar de opslag en het inladen van drie 20 ft 

HC-zeecontainers voor Suriname. Dit is natuurlijk aanzienlijk minder dan in de afgelopen jaren. Het bedrag is 

net niet binnen de begroting gebleven. 

Containers:  

Bij de samenstelling van de begroting waren we ervan uitgegaan dat we dit jaar twee containers zouden gaan 

verschepen naar Suriname. Het zijn in totaal drie containers geworden, waardoor de raming is overschreden 

met ruim € 4.500.   

Autokosten: 

Ook in het afgelopen boekjaar zijn nog veel ritten gemaakt met de bestelwagen die door Slager Automaterialen 

BV ter beschikking is gesteld, waar wij zeer erkentelijk voor zijn, voor o.a. het vervoer van boeken die scholen 

ons aanbieden. Het totaalaantal ritten lag aanzienlijk lager dan in de voorgaande jaren. Als gevolg daarvan zijn 

ook de brandstofkosten verder gedaald en bleven de totale kosten € 204 binnen de begroting. 

Verzekering: 

De verzekeringskosten zijn overschreden met € 241. Dit werd veroorzaakt, doordat er over het jaar 2015/2016 
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geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering was betaald, omdat de factuur naar een e-mailadres was 

gezonden dat niet meer in gebruik is. 

Bestuur: 

De kosten van het bestuur zijn toegenomen met € 1.534 ten opzichte van de raming en € 185 hoger dan in 

2015. De stijging heeft vooral met drie zaken te maken, t.w. de telefoonkosten zijn € 147 hoger dan 2015 en in 

2016 heeft het oude bestuur tijdens een diner de organisatie overgedragen aan het nieuwe bestuur. Met de 

kosten hiervan ad. € 425 was geen rekening gehouden. Daarnaast is een nieuw logo ontworpen en briefpapier 

en enveloppen gedrukt. Dit om de scholen te informeren dat wij het project op bescheiden schaal zouden 

voortzetten. De kosten hiervan bedroegen € 613. Aan de bestuursleden is gedurende de gehele periode van 

het project geen vergoeding uitbetaald, anders dan onkosten die zij hebben gemaakt voor de stichting. 

Porto: 

De kosten die gemaakt zijn voor deze kostenpost hadden voornamelijk betrekking op de brieven die zijn 

verzonden naar de scholen binnen de provincie Zuid-Holland zoals hierboven omschreven staat. In 2016 waren 

de portokosten € 175 en deze zijn opgenomen onder de bestuurskosten. 

Coördinatie in Suriname: 

Evenals in voorgaande jaren hebben Cees Verschoor en Aad Stuivenberg een bezoek gebracht aan Suriname. 

Tijdens ons verblijf in Suriname werd de 77e zeecontainer geopend en wij hebben daarbij meegeholpen om 

deze leeg te trekken. Naast het bezoeken van scholen die spullen hadden gekregen of die in aanmerking komen 

voor toekomstige levering hebben wij op drie scholen geholpen met lezen, rekenen en zingen.  Gesproken met 

onze counterpartner, t.w. Stichting voor de Scholen van Suriname te Paramaribo (StSS). 

De kosten die gemaakt zijn tijdens ons verblijf in Suriname, zijn door de betrokkenen zelf gedragen. 

Onvoorzien: 

Hierin zijn de kosten opgenomen die hebben betrekking op een gesprek met een bestuurslid van StSS dat in 

Nederland verbleef en kosten voor de website. De totale kosten waren € 195 lager dan geraamd. 

Kosten vorig dienstjaar: 

Hierop zijn nog nagekomen lasten verantwoord van kosten voor uitgaven die nog niet gedeclareerd waren. In 

dit geval had het betrekking op nog te betalen OZB kosten over 2012 voor het pand Vlaardingweg 36 (de 

tweede opslag), waar wij een naheffing over gekregen hebben. 

Voor-/nadelig saldo lopend boekjaar: 

Het nadelig saldo bedraagt over 2016 € 13.859,26. 

 

Inkomsten 

Rente: 

De rente die op de Zakelijke spaarrekening is verantwoord, heeft betrekking op het lopende boekjaar. In 2013 

is de bestendige gedragslijn doorbroken en de rente die pas in de loop van januari van het volgende jaar wordt 

bijgeschreven, wordt in het jaar waar het betrekking op heeft verantwoord.  
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Subsidies: 

Door het besluit van het bestuur van de SHPS om na de verscheping het geheel af te bouwen, heeft de stichting 

geen beroep meer gegaan op gemeentelijke subsidies. Daarentegen is de gemeente Rotterdam ons wel 

tegemoet gekomen met huisvesting voor de opslag van ons materiaal. 

Fondsen: 

Van de volgende stichtingen en organisaties hebben wij gelden ontvangen om onze hoofdtaak te kunnen 

uitvoeren, t.w.: 

 Casterenshoeve  €      500 
 

Dit was een afrekening van een gift die wij eerder van deze stichting hebben ontvangen.  
 

Kerken: 

In 2016 hebben wij nog een bedrag ontvangen van de Diakonale Raad Protestante kerk uit Dongen die speciaal 

een collecte voor ons heeft gehouden. De inkomsten waren € 216 lager dan was begroot.  

Schoolbesturen: 

Ook in 2016 hebben wij een gift ontvangen van een schoolbestuur c.q. school. Dit keer hebben wij van een 

instelling t.w. van de Stichting Daadkracht van het Krimpenerwaardcollege in Krimpen aan den IJssel een 

bedrag van € 1.000 ontvangen, waarbij de schooljeugd een sponsorloop heeft gehouden. De totale inkomsten 

zijn € 1.500 lager dan in de begroting was opgenomen. 

(Rotterdamse) bedrijven: 

Wij hebben dit jaar geen inkomsten ontvangen van bedrijven uit de regio Rotterdam, hierdoor zijn de 

geraamde inkomsten van € 1.000 achterwege gebleven.  

Wij zijn al jaren zeer tevreden met de bestelauto die door de firma Slager automaterialen B.V. in bruikleen is 

gegeven, waarmee wij klein materiaal zoals dozen met boeken kunnen ophalen. 

Activiteiten: 

Ook in het jaar 2016 hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken van de vele vrijwilligers die meegewerkt 

hebben om ons doel te realiseren en dit al vanaf 2007. Dankzij deze bijdragen en de inzet van diverse 

vrijwilligers hebben we ruim in 2016 nog € 418 kunnen binnenhalen. Er zijn vanwege de afronding van dit deel 

van het project weinig activiteiten ontplooit, daardoor vallen de inkomsten € 82 lager uit dan in de raming was 

opgenomen.  

Rotterdam, 10 april 2017. 

Bea Moella Mohan, 

Penningmeester SHPS. 
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Het bestuur van de SHPS heeft deze jaarrekening vastgesteld in haar vergadering van 19 april 2017.  

Rotterdam, 19 april 2017. 

De voorzitter,      De penningmeester, 

 

 

Aad C. Stuivenberg.     Bea Moella Mohan.     



 

 

Pagina 7 

 

  

Seizoen   Benaming Grootboek Nr. Sub. Functie

2016   Exploitatierekening 2016 000

Grb.  Nr. Sub. Code   Omschrijving Debet Credit Debet Credit Debet Credit

1000   Kas 178,00 25,39

1200   ING-Bank (Postbank) 5.811,16 392,88

1210   ING-Bank (Postbank) Rentemeerrekening 27.148,19 15.945,95

9510   ING-Bank (Postbank) Rente 97,76

8000   Subsidies 0,00

8100   Fondsen 500,00

8200   Kerken 284,30

8300   Schoolbesturen 1.000,00

8400   Rotterdamse bedrijven 0,00

8500   Overige bedrijven 0,00

8600   Activiteiten 417,90

4916   Opslag Breeweg 0,00

4920   Vrijwilligers 428,81

4930   Containers 12.051,59

4200   Verzekeringen 741,12

4940   Materiaal 0,00

4700   Autokosten 595,08

4980   Bestuur 2.133,67

5100   Activiteiten 0,00

4999   Onvoorzien 54,95

9100   Geoormerkt voor Louis Braille- en Kennedyschool 0,00

9300   Kosten vorig dienstjaar 154,00

  Nadelig Saldo 13.859,26

2400   Vooruitontvangen bedragen 0,00 0,00

2100   Nog te vorderen 150,00 150,00

2200   Vooruitbetaalde kosten 401,12 401,12

2300   Nog te betalen 7.753,13 5.219,00

  Eigen vermogen 25.935,34 11.696,34

Totaal     33.688,47 33.688,47 16.159,22 16.159,22 16.915,34 16.915,34

Schoolhulpproject Suriname

B o e k j a a r   01-01-2016 tot  31-12-2016 Beginbalans Exploitatierekening Eindbalans
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Seizoen   Benaming Grootboek Nr. Sub. Functie

2016   Rekening  /  Begroting 000

V e r g e l ij k i n g   2016 Uitgaven Inkomsten

Grb.  Nr. Sub. Code   Omschrijving Rek. 2016 Begr. 2016 Verschil Rek. 2016 Begr. 2016 Verschil

  Rente 0,00 0,00 0,00 97,76 100,00 2,24

  Subsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

  Verkoop Kerstkaarten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Fondsen 0,00 0,00 0,00 500,00 3.000,00 2.500,00

  Kerken 0,00 0,00 0,00 284,30 500,00 215,70

  Schoolbesturen 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.500,00 1.500,00

  Bedrijven 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

  Activiteiten 0,00 0,00 0,00 417,90 500,00 82,10

  Opslag Breeweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Vrijwilligers 428,81 400,00 -28,81 0,00 0,00 0,00

  Containers 12.051,59 7.500,00 -4.551,59 0,00 0,00 0,00

  Materiaal 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

  Autokosten 595,08 800,00 204,92 0,00 0,00 0,00

  Verzekeringen 741,12 500,00 -241,12 0,00 0,00 0,00

  Bestuur 2.133,67 600,00 -1.533,67 0,00 0,00 0,00

  Porto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Coordinatie in Paramaribo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Activiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Onvoorzien 54,95 250,00 195,05 0,00 0,00 0,00

  Kosten vorig dienstjaar 154,00 0,00 -154,00 0,00 0,00 0,00

  Geoormerkt voor Louis Braille- en Kennedyschool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Voordelig Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal     16.159,22 10.100,00 -6.059,22 2.299,96 10.100,00 7.800,04

Schoolhulpproject Suriname
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Werkelijk Begroot Werkelijk

Omschrijving 2016 2016 2015

Baten:

- Baten uit eigen fondsenwerving 1.702,20 0,74 4.500,00 0,45 28.726,84

- Baten uit gezamenlijke acties 0,00 0,00 0,00

- Baten uit acties door derden 500,00 3.000,00 5.500,00

- Subsidie van overheden 0,00 2.500,00 0,00

- Overige baten 97,76 100,00 95,87

2.299,96 10.100,00 34.322,71

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

- Doelstelling A 12.205,59 0,7553 7.500,00 0,7426 17.077,49

- Doelstelling B 0,00 0,00 0,00 0,00

- Doelstelling C 0,00 0,00 0,00

- Doelstelling D 0,00 0,00 0,00

12.205,59 7.500,00 17.077,49

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 54,95 0,0034 250,00 0,0248 93,03

- Kosten gezamenlijke acties 0,00 0,00 0,00

- Kosten acties derden 0,00 0,00 0,00

- Kosten verkrijgen subsidies overheden 0,00 0,00 0,00

- Kosten van beleggingen 0,00 0,00 0,00

54,95 250,00 93,03

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 3.898,68 0,2413 2.350,00 0,2327 4.261,65

Som der lasten 16.159,22 1,00 10.100,00 1,00 21.432,17

Resultaat -13.859,26 0,00 12.890,54

Toevoeging/onttrekking aan:

- overige reserves -13.859,26

-13.859,26

Staat van Baten en Lasten
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Seizoen   Benaming Grootboek Nr. Sub. Functie

2016 Rekening 000

Rekening 2016 Inkomsten Uitgaven

Grb.  Nr. Sub. Code   Omschrijving Rek. 2016 Begr.2016 Begr. 2017 Rek. 2016 Begr.2016 Begr. 2017

  Rente 97,76 100,00 100,00

  Subsidies 0,00 2.500,00 0,00

  Fondsen 500,00 3.000,00 500,00

  Kerken 284,30 500,00 500,00

  Schoolbesturen 1.000,00 2.500,00 1.000,00

  Bedrijven 0,00 1.000,00 500,00

  Activiteiten 417,90 500,00 0,00

  Opslag Breeweg  0,00 0,00 0,00

  Vrijwilligers 428,81 400,00 300,00

  Containers 12.051,59 7.500,00 11.000,00

  Materiaal 0,00 50,00 50,00

  Autokosten 595,08 800,00 400,00

  Verzekeringen 741,12 500,00 500,00

  Bestuur 2.133,67 600,00 200,00

  Porto 0,00 0,00 0,00

  Voorbespreken instanties in Suriname 0,00 0,00 0,00

  Computercentrum in Paramaribo 0,00 0,00 0,00

  Coordinatie in Paramaribo 0,00 0,00 0,00

  Activiteiten 0,00 0,00 0,00

  Onvoorzien 54,95 250,00 250,00

  Kosten vorig dienstjaar 154,00 0,00 0,00

  Geoormerkt voor Louis Braille- en Kennedyschool 0,00 0,00 0,00

  Nadelig Saldo 10.100,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 2.299,96 10.100,00 12.700,00 16.159,22 10.100,00 12.700,00

Schoolhulpproject Suriname
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Omschrijving 31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 551,12€           551,12€           

Effecten -€                 -€                 

Liquide middelen 16.364,22€     33.137,35€     

16.915,34€     33.688,47€     

16.915,34€     33.688,47€     

PASSIVA

Reserves en fondsen

-reserves

  - overige reserves 11.696,34€     25.935,34€     

Kortlopende schulden 5.219,00€       24.869,70€     

Totaal 16.915,34€     50.805,04€     

-€                 

Balans
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Toelichting op de balans van de SHPS per 31-12-2016: 
 
Liquide middelen 

 
31-12-2016 

 
31-12-2015 

ING Zakelijke rekening   €         392,88 €         5.811,16  

ING  Vermogen Spaarrekening 
Kas                                                                                      

 €   15.945,95 
€           25,39 

 

€       27.148,19 
   €             178,00 

Vanaf 2011 wordt de rente welke in het volgende jaar wordt ontvangen in de rekening van het jaar waar het 

betrekking op heeft ook als zodanig verantwoord. De rente over 2016 bedroeg € 97,76.  

 
Vlottende activa 

 
31-12-2016 

 
31-12-2015 

Transitoria en overige vorderingen  €           551,12  €          551,12  

   
 Het vooruitbetaalde bedrag heeft betrekking op: 

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering €    401,12 

Nog te vorderen: €     150,00 

 
Eigen vermogen 

 
31-12-2016 

 
31-12-2015 

Algemene reserve  €     11.696,34  €       25.935,25  
 

De stichting heeft in 2016 ondanks dat bekend was dat het project voor het doel waarvoor het was opgezet zijn 

eind naderde en dat er op bescheiden schaal een vervolg aan gegeven wordt, geen middelen meer kunnen 

genereren om alle kosten te kunnen betalen, waardoor het eigen vermogen sterk is afgenomen. Dit is onder 

andere het gevolg van een aantal belangrijke componenten die hoger of lager uitvallen ten opzichte van de 

begroting, t.w.: 

 Geen inkomsten uit subsidies ad. € 2.500; 

 Lagere inkomsten uit fondsen ad. € 2.500: 

 Lagere inkomsten van kerken ad. € 215; 

 Lagere inkomsten van de schoolbesturen ad. € 1.500; 

 Geen inkomsten van de bedrijven ad. € 1.000; 

 Hogere uitgaven voor de bestuurskosten ad. € 1.534; 

 Hogere uitgaven voor containers ad. € 4.551. 
 

Vlottende passiva 

 
 

31-12-2016 

 
 

31-12-2015 

Transitoria en overige schulden €       5.219,00   €          7.753,13  
 

Specificatie: 

Royal Burgergroep        €       4.000,00 

Kennedyschool               €      1.164,00 

Diversen                           €           55,00 
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Ondergetekenden hebben over het boekjaar 2016 van Stichting Schoolhulpproject Suriname de jaarstukken 

bestaande uit een balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016 in de hoedanigheid van 

een kascommissie gecontroleerd. 
 

Wij hebben de aangereikte administratie steekproefsgewijs afgestemd met de onderliggende bescheiden 

en we hebben informatie ingewonnen bij het bestuur van de stichting. 
 

Bij onze werkzaamheden hebben we geen materiële tekortkomingen geconstateerd. Op grond van onze 

werkzaamheden komen wij tot het oordeel dat de opgestelde balans per 31 december 2016 en de 

exploitatierekening over 2016 juist zijn opgesteld. 
 

Rotterdam,  1 juni 2017. 

 wg 

    Zabraan Jagga 
 
 
 
 
 

wg 
 
  Hans Neleman



                                                                                                                                                       

 

 
Pagina 
14 

 

  

Beknopte versie van het Jaarverslag 2016 

Stichting Schoolhulpproject Suriname (SHPS)  
 

 Financiën 

 

Het Schoolhulpproject Suriname is een stichting zonder winstoogmerk, gevestigd aan de Blokmakersstraat 46 in Rotterdam. Voor 

de realisatie van zijn doelstellingen is het Schoolhulpproject Suriname vooral aangewezen op de (financiële) steun van donateurs, 

giftgevers en andere relaties.  

Kerncijfers 

In één oogopslag staan hieronder de kerncijfers over 2016. 

 
Realisatie 

     2016 

Realisatie 

     2015 

Percentage kosten eigen fondsenwerving 0,3% 0,4% 

Percentage besteed aan buitenland t.o.v. totale bestedingen aan de doelstellingen 75,5% 79,7% 

Percentage besteed aan beheer en administratie 24,2% 17.9% 

Totale inkomsten eigen fondsenwerving € 1.702 €  28.727 

Voor meer informatie en toelichting verwijzen wij naar het volledige jaarverslag, waarin in het verslag alsmede in de toelichting op de staat van baten en 

lasten nader wordt ingegaan op de resultaten en financiën. De stijging van het percentage besteed aan beheer en administratie is het gevolg dat in de 

kosten de afsluitende bijeenkomst is opgenomen. Het percentage is t.o.v. 2014 gestegen met 10,33% ten opzichte van het totaal. Door de hogere 

opbrengsten is er een positief resultaat behaald 

Balans 

Voor een uitgebreide toelichting op de balans en staat van baten en lasten verwijzen wij naar de jaarrekening (opgenomen in het 

volledige jaarverslag 2016). 

 

Omschrijving 31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 551,12€           551,12€           

Effecten -€                 -€                 

Liquide middelen 16.364,22€     33.137,35€     

16.915,34€     33.688,47€     

16.915,34€     33.688,47€     

PASSIVA

Reserves en fondsen

-reserves

  - overige reserves 11.696,34€     25.935,34€     

Kortlopende schulden 5.219,00€       24.869,70€     

Totaal 16.915,34€     50.805,04€     

-€                 

Balans

  

 


