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BALAT{S NEDERII\Iil'S LETTERENFONDS
na resultaatbestemmíng

3t-12-2020

Actlva

€

31-12-20t9

e

Veste activa

Materlële vrste acfive
Inventaris
Kunst

3.039.801
143.153
4.538

3.209.450
l?0.601

Totaal m.v.a.

3.187.492

3.384.589

Totarl vacte rctlvr

3.tt7.4v2

3.384.5E9

0

13.838.933

Gcbouwen

4.538

Vlottcnde ectivr
Vorderingen
Ministerie van OCrff
Ovcrigc vorderingen
Totaal vorderingen

1.270.6il

l8l.35l

t.270.664

14.020.284

Liquide middelen

8.669.227

7.198.008

Totml vlottende acdve

9.939.E9r

Totad acdvr

r3.1273t3

2t.21E,292
24.6t02.t81
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3t-j2a020

Pessiva

€

3t-12-20t9
€

Elgcn vermogen
Stichtingskapitaal
Algc,rnenc rcscrve

Bcstemmhgsfonds OCIV
Ovcrige bestenrnringsfondsen
Totaal eigen vermogeir

Voorzicningen
Langlopende schulden

45
572.62s
3.040.632
526.252

45
572.625

t.723.667
530.988

4.tt9.sg

2tn325

116.722

23t.096

t.6v7.6v

3.750.958

3.142,259
0
0

3.278.n3

2.03t.2t4

2.966.066

5.173.473

t7.786.502

s.t7t.473

11186.502

13.1273t3

re 24.602.tEt

Vlottende Prssive
KoÉlopende rchulden
Subsidiwerplichtingcn
Nog te rcalisereir activiteitemlasteÍt
Nog te realis€r€n appaÍaatslast€Nr
Ovcrigc kortlopeirde schuldcn
Totaal kortlopende schuldeir

Totaal vlottende parslya

Totaal passlva

8.570.040
2.972.2E3
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EXPLOITATIEREKENING NEDERLANI'S LETTERENFONDS
realisatie

BATEN

begroting
2020

2O2O

€

€

realisatic
2019

€

Dlrecte opbrengsten:
Lager vastgestelde subsidies
Ingetrokken subsidies

Ovcrigc inkomsten

37.5t7
65.816
313.370

65.706

36.269
47.312

312.319

306.513

4t6.703

378.02s

390.094

Indirccto opbrongstem

Totale opbrengsten

Subsldlcs/B[dragen
Subsidic OCW

t6.593.t98

17.969.032

12.t42.sgr

600
144.056

0
48.000

37.553

Totale cubsidies en bfdragen

t6.738.454

1E.017.032

53.415
12.233.559

Totde botcn

1?.155.157

1E.395.057

t2.623.653

Personeelslasten

2.303.557

2.359.7E8

Matcriële lasten

884.736

928.399

3.188.293

3.28E.187

3.138.338

PrograÍnma's en projecten

1.347.068

1.349.636

Verleende zubsidies
Overige activiteitenlasten

10.5s8.413

t0_497.474

586.782
8.236.t07

749.t54

573.937

735.836

Totale activiteitenlacten

12.654.635

12.421.047

9.558.725

Totale lasten

15.u2.y28

L5.709.234

12.697.063

Saldo ult gewons bedrijfsvoerlng

1312.229

2.6t5.t23

-73.411

Erploitrdercrultaat

t3t2.229

2.6rs.t23

-7t.4tt

Overigc subsidies en bijdrageir publiek
Bijdragen privaat

I.ASTEN
Aoorraatskosten

Totalc rpporaatskosten

-

2.193.508
944.830

Activiteitenlorten

Bestemmingsfondsen ontfelkingen
Dotatie algemene r€sewe

4.736
0

133.844

Bestemmingsfonds OCW onttckkingen
Bestcmrningsfonds OCIV lager vastgestelde subsidics
Besternmingsfonds OCW rcsultaat 2020

0
37.517

-t55.324

-51.931

0

t.279.448

t.Jtz.zz9

-73Átt
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2.3 ALGEMENTE

TOELICHTING EN }YAARI'ERINGSGRONDSLAGEN

Algemene tocllchting

Doelstelling
De stichting Nederlands lrtterenfonds (hierna: het L€tt€renfonds) heeft tot doel het bevonderen van de
hvalitsit en de diversiteit van de Nederlands- en Friestalige letteren en van literatuur uit andcrc
taalgebieden in Nederlands of Friesc vertaling. Hct bevordereir van de vertaling van lnvalitatief
hoogstaande oorspronkeliik Nederlands- en Friestalige werke4 alsmede de internationale verspreiding
van deze vertalingen.

Volgens artikel 2e van de statuten heeft het Letterenfonds ook als taak het beheren van een l.etterenhuis
dat onder meer behuizing biedt aan de stichting Schrijvers School en Sanenleving, deze stichting draagt
nu de naam: de Schrijverscentrale.
Het lrtterenfonds is gehuisvest aan de Nieuwe Prinsengracht 89, 10l8VR Amsterdam en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41202221.
Nieuwe Prinscngracht 89 en 9l zijn voor een belangrijk deel verhuurd voor circa € 313.000 aan
huurpenningon per jaar.

Versleggevin gspcriode
Deze jaarrekening heeft behekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 3

I

december

2020.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van het lrtterenfonds.

jaarekeníng2020 is een begroting opgenom€n gebaseerd op de goedgekeurde begroting 20172020, (brief van het Ministerie van OCW dd 20 scptember 2016), die in novernbet 2020 werd biigesteld
In

de

door het bestuur en in de RVTvergadering decenrber 2O2A is goedgekeurd.

Grondslagen van waardering en resultaatbepoling
Waard e rt n gs gro nd s la ge n
De waarderingsgrondslagen z[in uiteengezet bii de toelichting van de afzonderlijke balansposten; indien
niet anders is vermeld vindt de waardering plaats tegen nominale waarde.
Uitgangspunten voor de financiële verantwooÍding
de bepalingen in het Handboek verantwoording
"ljn
subsidies Culnrurfondsen subsidieperiode 2017-2020,het Burgerl[ik Wetboek (Boek 2 titel 9) alsmede
de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (in het biizonder RI640).
De meerjarige subsidiebeschikking voor de beleidsperiode20LT-2020 wordt geactiveerd in de balans als
Vordering subsidie OCW, om beter inzicht te verschaffen in de ruimte die het Letterenfonds heeft om in
de nog resterende subsidie,periode activiteiten uit te voeren. De subsidiebate van OCW wordt voor
hetzelftle bedrag verantwoord in de exploitatierekening als de activiteitenlasten en de apparaatskosten
om matching te realiseren.
Van Duvn Van der Geer BVrn
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Een actief wordt in de balans opg€uomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daawan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afivilril<eling daarvan gepaard zalgaartmet een uitstnoom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een in de balans
opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een Fansactie (met betrekking tot het actief of de

vcrplichting) niet leidt tot e€,n belangr[ike verandering in de economische realiteit met betrel*ing tot het
actief of de verplichting. Een actief of vcrplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien cen
tansactie er toe leidt dat alle ofnagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle ofnagenoeg
alle risico's met betrekking tot het acticf of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Matertëlevaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met
cumulatieve afsctrijvingen. De kosprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkry"gings -of
vervaardigingsprijs cn overige kostcn om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk
voor het gebruik. De afschrijvingen wordenbereke,nd als een perc€ntage over de aanscha$rijs volgens
de lineaire methode op basis van economische levensduur. Op grond en op materiele bedrijfsactiva in
uivoering, alsmede op vooruitbetalingen op materiele vaste activa wordt niet afgesctreven. Afschrijving
staÍt op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebnrik en wordt beeindigd bij
buitengebruikstelling of bij desinvestering.
Investeringsubsidies worden onder de langlopende schulden verantwoord. De investeringsubsidie valt
wij via de exploitatierekening, gelljklopende met de afschrijvingstermijn van de investering. Voor
materiele vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardwerminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waardc is de hoogste van de bedrijfswaarde
en de opbrengstwaarde.
De afschrijvingspercentages bedragen:

Gcbouwen 2,5%
Verbouwingen l07o
Inventaris l0%
IT middelen 20%
Investeringen lager dan € 2.500 wordcn direct ten laste van het resultaat gebracht.

Liquide Middelen
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Financ

i ë le

ins trumenten

Financiële instnrmenten omvatten bij het Letterenfonds vorderingen, liquide middelen, langlopende en
kortlopende schulden. Financiële instnrmenten worden bij de eerste opnamc verwerkt tegen reële
waarde, inclusief toerekenbare kosten.
Er wordt door het Letterenfonds geen gebruik gernaakt van afgeleide financiêle instnrmenten.
Op vorderingen wordt indieir noodzakclijk een vooruiening voor oninbaarheid getoffen.
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Eigen Vermogen
De 4-jarensubsidie20lT-2O20 OCW wordt voor hetzolfde bedrag verantwoord in de exploitati
als de bijbehorende activiteitenlasten (marching). Overige subsidiebaten wordcn vorantwoord conform
de beschikkingsbriwen.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen befieffen middclen die zijn verkcgen mct eclr door derden aangegeven specifieke
bestemming.
Voorzieníngen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
een in rechte aftlwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden,
rvaarvan een betouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling

vandie verplichting een uitstroom vanmiddelen nodig is.
t onde rhoudvoorziening
De voorziening voor groot onderhoud wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste
schatting van de uitgaven die naar venrachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te
G roo

Jubileumvoorzieníng
Dit bereft eeir voorziening voor toekomstige jubilea. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de
in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen,
leeft ijden en blijfl<ansen.
Yoorziening eregelden
Deze met toestemming van het Ministerie van OCW als buiten de balans opgenomen verplichting wordt
gewaardeerd tegen de contante waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
Langlopende schulden
Investeringssubsidies worden onder de langlopende schulden verantrvoord. De investeringssubsidie valt
wij via de exploitatierekening gelijklopende met de afschrijvingstermijn van de investering. De
waarrdering van langlopende schulden is toegelicht onder het kopje Financiële instrumenten.

Subs idi ev e rp I ic h t í ngen

Onder subsidieverplichtingen zijn de subsidies opgenomen die in ha boe\iaar zijn verleend, voor zover
die subsidies nog niet zijn betaald. Van een subsidieverplichting is sprakc indien het besluit tot verlening
van (meerjarige) subsidies rechtsgeldig aan de subsidieontvanger is mecgedeeld. Dit gebeurt doorgaans
door middel van een door de directeur-bestuurder ondertekende brief. In enkele specifieke gevallen door
middel van een toezegging per email van een daartoe bevoegd verklaarde medewerker.
Niet als verplichting opgenomen zijn subsidies die ten laste van het budget 2021-2024 komen.
Het gaat hierblj om de 2 jarig en 4 jarig gesubsidieerde literaire instellingen (2021-2024) en 50o/o van de
subsidies literaire tijdschriften (2021 -2024).

BVa
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Huurbaten
Nieuwe Prinsengracht 89-91 wordt voor het mercndeel verhuurd. Initiële directe kosten gemaakt ten
behoeve van de verhuuropbrengsten worden dircct ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening vcrantwoord in de periode
waarin dc arbeidsprestatie wordt venicht €n, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de
balans opg€nomeNr. Als de recds baaalde bedragen de verschuldigde beloningen oveÍreffen, wordt het
meerdere opgcnomen als een overlopend actief voor zover er sprake z,alzíjn van terugbetaling door hct
personeel of van verrekening met toekomstige bealingem door het Letterenfonds. De verplichting uit
hoofde van beloningen tiidens dienswerband wordt gcwaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven
die naar venvachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wilckelen.
Rentebaten
Rentebaten worden verantwoord in de periode uraartoe zij bchoren. Rentelasten en soortgel[ike lasten
worden verantwoord in de periode waaÍtoe zii behoren.

Gelieerde stichtingen
Van de aan ha Letterenfonds gelieerde stichtingen worden aparte jaarstulcken opgesteld. Deze worden
niet gcconsolideerd omdat ze gean noemenswaardige invlocd op het resultaat van het Letterenfonds
hebben, Het gaat om de volgcnde stichtingen: de Stichting Steunfonds StimuleringNederlandse
Literatuur en de stichting Bert SchicÍbcck Fonds.
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Nog te verlenen subsidies en nog te realiseren apparaatslasten
De posten "Nog te verlenen zubsidies" en "Nog tc realiseren apparaatskosten" betreffen de door OCW
tocgekende meerjarige subsidie voor zover nog niet besteed. Dc toerekening van de nog te besteden
OCWsubsidie aan de posten 'Nog te vcrlenen zubsidies" eÍr "Nog te realiseren apparaatskosten"
geschiedt op basis van de verhouding tussen apparaatskosten en activiteitenlasten volgens de
meerjarenbegroting. In de jaanekening wordt onderscheid gemaakt in een kortlopend en een langlopend
decl. Pcr 3l december 202O aanhet einde van de vierjaarlijkse periode 2017-2020 is het restant van de
balansposten "Nog te verlenen subsidies" en "Nog te realiseren apparaatskosten" wijgevallen t€n gunste
van het resultaat en toegevoegd aan het Bestemmingsfonds OCW. Over de bestenrming van de
resterende middeleir in het Bestemmingsfonds OCW zal uiterlijk bij de vaststclling van de subsidie van
deze subsidieperiode een beslissing worden genomen.

Pensioenen
Ten behoeve van het personeel is cen pensioenregeling volgens de middelloonregeling btj het ABP
getroffen. De pensioenregeling wordt als een toegezegde bijdrageregeling verantwoord waarbli het
Letterenfonds, in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, geen verplichtingen heeft tot het
voldoen van aanvullende b[idragen anders dan hogere toekomstige premies. Uitgangspunt is dat de in de
verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de ovcr die periode aan de pensioenuiwoerder
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn
voldaan, wordt hiervoor €en verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde prernies
de verschuldigde prernies overtreffen wordt een overlopende actie&ost opgeff)men voor zover sprake
zalzíjnvan terugbetaling door de pensioenuiwoerder of van verrekening met in de toekomst
verschuldigde premies.

WNT

Voor de uiwoering van de Wet normering topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft
de instelling zich gehouden aan de WNT.

Resultaatbepallng
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
verantwoord in het jaar waarin zíj zijn gerealiseerd, verliezen zodrazij voorzienbaar njn.Lager
vastgestelde subsidies worden als directe opbrengst verantwoord in het jaar van vaststelling.
De 4 jarensubsidie van OCWwordt voor hetzelfde bedrag verantwoord in de exploitatierekening als dc
bijbehorende activiteitenlasten en apparaatskosten, zodat matching plaats vindt.

Activiteitenlasten worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen zijn aangegaan,
Baten worden in de winst-vorliesrekening opg€,nomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met eeNr vermeerdering van een actief of een vermindering van een
verplichting heeft plaatsgevonde& waawan de omvang betrouwbaarkan worden vastgesteld. Lasten
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van e€n actiefof een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waall/an
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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IYNT-verrntwoordlne 2020 sdchtlne Nedcrhnds lrttcrerÍondr:
WNT is van toepassing op stichting Ncdcrlands l"cttcrcnfonds.
Hct voor hct NLF tocpasrclijlce bezoldigingsnaximum is in 2020 € 139.000 voor dc dirccaeur-bc$uurder,
€ 20.E50 voor dc rcorzittcr van de RVT en € 13.900 voor dc lede,n RVT volgcos bet bezoldigingmaÍinun voor de
dc culnlufondsen, plafond A.
De

Bczoldi gln g topfr ncdonerlsen

tr'unctiegegweu
Aanvang cn einde firnctievernrlling in 2020
Deeltijdfaotor in ftc

Tlrlano Perer
directeru-bcstuurder

0v0t-3vt2
I
ja

(ficticve) dienstbcu,eldcing
Bezoldiqfug

€

Bcloning plw bclaslbare onlrostenvergocding
Beloningcn bctaalbaar op tornijn

t07.684

subtotaal

128_105

Individucel tocpassclijk bczoldiginggmsrdmun

139.000

20.42t

minus on'rerschuldigd bctaald bcdrag

nvt

Totale bezoldiging 2020

r2E.l05

Het bedrag van dc ovcrschrijding cn de reden waarom dc
overschrijding al dan niet is toogcstaan

nvt

Gegeveos 2019

Aanvang ar einde fimctievervulling in 2019
Dccl(idfrotor in fte
(6ctieve) dienstbctsckking

0l/01-3t/I2

Bezoldtglng

I
ja
€

Bcloning plus belastbare onkostcnvergocding
Beloniqgcn bctsslbaar op termijn

104.301

subtotaal

123.93E

Individuecl toepasoclijk bezoldigingsmaxiuum

134.000

Toale bozoldiging 2019

t23.938

t9-637

Voor dc leden van de Raad van Toezicht zie de volgende pegina
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Toczlchthoudcnde todunctlonerlgcn
Sinds

t

soptcmber 20

I

t

is Roos Vanncij voorzitter van dc

RVI, àj zia af vm vacatiegeld cn kostenv€rgoedingen.

Vcnncij
Voorzittcr

Roos

Functiegegcvens

0l4l-3r-r2

Aanvang en eindc firnctieveinulling in 2020

Ayadi
Ud

Malika El

lVillem Otterspccr

Lid

0t-02-31-12

0r{r-0r-05

Bezoldlglng

€

€

€

Beaoldiging

0

1.1s2

292

20.850

t2.742

s.792

nvt

nvt

nW

0

1.752

292

nvt

nvt

nvt

0l-01-l t-12

nvl

0l-0r-3r-12

Índividuecl toepasselijke bczoldigingsrnaximun
minus onverschuldigd betaald bodrag

Totrlc bczoldlglng 2020
Rcdcn waarom de overschrijding al dan nict ís

toq$tsan

Gcgevens 2019

Aanvang en einde functicveruulling in 2019

Bczoldiging

0

1.638

Totalc bezoldiging 201 9

0

1.638

Michslc 1,.Ëg
Cardozo

Ruben Ma€s

ClaudiaZuidema

ud

Lid

Lid

0r-01-3 l-12

0r-01-3 l-12

0t4l-3t-12

€
2.0u

€

€

Bezoldiging

2.136

2.136

lndividueel toepassclijke bezoldigi ngsmaximum

13.900

13.900

t3.900

nvt

nvt

nvt

2.041

2336

2316

Itvt

nvt

nvt

0r-01-3t-t2

0l-01.3t-12

0l-0t.31-12

2.184

t.638

l.9t I

0

0

2.184

I.ó38

Functiegegevenc
Aanvang en einde functicvcrvulling in 2020

Bczoldlglng

minus onverschuldigd betaald bcdrag

Totale bczoldlgl ag 2020
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegctaan
Gegevens 2019

Aanvang en einde functievetwlling in 2019

Bezoldiging
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bczoldiging 20 I 9

0

l.9t

I

Heng Benris

Funcfiegegevens

Lid

Aanvang cn cinde functievervulling in 2020

0r-0ó-3 t-12

Bezoldlglng

6

Bczoldiging

t. r68

Individueel toepasselifi

e

bezoldigingsmaximum

minus onverschuldigd betaald bodrag

Totrle bezoldlglng 2020
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ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

Controleverklaring van de onafhan kelijke accountant
Aan: Stichting Nederlands Letterenfonds

Ons oordeel
De samengevatte jaarekening 2020 van Stichting Nederlands Letterenfonds te Amsterdam is ont-

leend aan de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Nederlands Letterenfonds.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieelzijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekenin g 2020 van Stichting Nederlands Letterenfonds op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
1. de samengevatte balans per 3í december 2020;

2.
3.

de samengevatte exploitatierekening 2020;
de toelichting met een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Samengevatte Jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van het Handboek verantwoording subsidies Cultuurfondsen subsidieperiode 20'17-2020 en de Wet Normering
Topinkomens (VVNT). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening
van Stichting Nederlands Letterenfonds en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaanekening bevatten geen wêergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 9 maart 2021.
De gecontroleerde jaarrekenlng en onze controleverklarlng daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeelverstrekt bÍj de gecontroleerde jaarrekening 2020van Stichting Nederlands Letterenfonds in onze controleverklaring van 9 maart 2021.

Verantwoordeliikheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de samengevatte
jaarrekenlng
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van
de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
De raad van toezicht ís verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van Íinanciele verslaggeving van de stichting.
Onze vera ntwoordelflkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle
van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaanekening op basis van
onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810'Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële ovezichten'.

Noordwijk,'14 april 2021
Van Duyn Van der Geer BV

w.g.
P. Bedijn AA
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