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JAARVERSLAG  2018  STICHTING  FAIRTRADE  GOUDA

1. Algemeen

De Stichting  Fairtrade  Gouda  (en haar  kernteam)  kijkt  met  tevredenheid  terug

op het  jaar  2018.  Gouda  werd  in november  2011  Fairtrade  gemeente  en heeft

sindsdien  die eervolle  titel  steeds  actief  invulling  gegeven  en met  glans

behouden.  In 2016  werd  het  eerste  lustrum  gevierd  waarbij  de titel  voor  de

periode  2017-2018  werd  geprolongeerd.  In 2018  zijn opnieuw  diverse

activiteiten  ondernomen,  in dit  jaarverslag  samengevat.  Aan het  eind  van het

jaar  is de aanvraag  voor  prolongatie  voor  de titel  aan de landelijke  Stichting

Fairtrade  gemeente  gepresenteerd,  voor  de periode  2019-2020.

In financiMle  zin had de Stichting  opnieuw  een goed  jaar,  mede  dankzij  de

jaarlijkse  bijdrage  (€ 5.000,-)  van de gemeente.  Het  eind  2017  gevormde

Educatiefonds  (met  middelen  van  Stichting  Gouda  Wereldwijd)  werd

aangewend  voor  met  name  de jaarlijkse  wereldreizen  (in voor-  en najaar).

Vanuit  de landelijke  campagneorganisatie  werd  vanaf  2018  aan de titel

houdende  gemeenten  een bijdrage  gevraagd  in de kosten  die landelijk  worden

gemaakt.  Vanwege  o.a. het  wegvallen  van subsidies  (van  o.a.  de

Postcodeloterij)  werd  dat  noodzakelijk  geacht.  Een en ander  bracht  wel  de

nodige  discussie  met  zich mee.  De gemeente  Gouda  besloot  in 2018  tot  een

bijdrage  van  € 1.000,-.

2. Kernactiviteiten

a. Deelnemers

Deelnemers  vormen  de kern  van Fairtrade  Gouda.  We  hebben  sinds  enkele

jaren  rond  de 90 deelnemers.  Helaas  zijn  er ieder  jaar  afvallers,  vooral  omdat

winkels  en bedrijven  sluiten  of  verhuizen.  Dat  gebeurde  ook  in 2018.  Maar  we

mochten  ook  nieuwe  deelnemers  verwelkomen,  zoals  lunchcafe  curcuma,

Terre  des Hommes,  edelsmid  Femke  Boschker,  juwelier  Watchhouse,  Gouda

Lijsten  en Tiensport,  een zaak  die is gespecialiseerd  in sportkleding  voor

vrouwen.
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Fairtrade  Gouda  sloot  zich  in 2017  aan  bij het  landelijk  initiatief  Eerlijk

Winkelen,  Dat  opende  de mogelijkheid  voor  een  nieuwe  en groeiende

categorie  deelnemers.  Eerlijk  Winkelen.nl  wijst  de weg  naar  leuke  en hippe

winkels die zich onderscheiden door verkoop  van  fairtrade,  biologische en/of

tweedehands  producten.  Deze  bijzondere  winkels  in Gouda  zijn  te  vinden  met

een  handzame  app  en via  een  aparte  website.  In de recente  versie  van  de

consumentenfolder  van  Fairtrade  Gouda  is nu ook  een  aparte  pagina  ingevoegd

met  de Eerlijk  Winkelen  deelnemers.  Een aantal  ervan  valt  zowel  in de Eerlijk

Winkelen  als in de fairtrade  categorie.

Ultimo  2018  telden  we  83 'reguliere'  fairtrade  deelnemers  en 24 Eerlijk

Winkelen  deelnemers,  waarvan  14  in beide  groepen,  dus  93 in totaal  over

beide  categorie5n.

Met  de meeste  deelnemers  is het  afgelopen  jaar  contact  geweest.  De

supermarkten  zijn  in 2018  niet  bezocht,  mede  met  het  oog  op onze

voornemens  de supermarkten  op een  andere  manier  te benaderen  (zie

daarvoor  ons  Jaarplan  2019).  Wel  verheugden  we  ons  op  het  toetreden  van

twee  nieuwe  supermarkten  tot  de deelnemers,  beide  vestigingen  van  Coop,  in

Bloemendaal  en Achterwillens.

b. Wereld  Fairtrade  Dag

Deze  dag  werd  in 2018  op 12  mei  gevierd.  Ook  dit  jaar  werd  een  speciale

wandeling  georganiseerd  door  de historische  binnenstad  van  Gouda,  dit  jaar

rond  het  thema  kinderarbeid.  Een ervaren  stadsgids  gaf  uitleg  over

kinderarbeid  in het  verleden  in Gouda,  en de rol  van  kinderarbeid  in

ontwikkelingslanden.  Producten  die  fairtrade  zijn  gecertificeerd  worden

uiteraard  gemaakt  zonder  kinderarbeid.  Onderweg  werden  weer  enkele

deelnemers  van  Fairtrade  Gouda  bezocht.  De wandeling  eindigde  met  een

straattheater,  dichtbij  de Museumhaven.  Ook  hier  was  het  thema  kinderarbeid

in het verleden. Theatergroep  Maskerade uit Waddinxveen verzorBde een heel

boeiende  en aangrijpende  voorstelling.  Wandeling  en theater  trok  een  kleine

40 belangstellenden.

c. Wereldreis  basisscholen

De afgelopen  jaren  breidde  Fairtrade  Gouda  haar  wereldreis  uit  naar  twee

edities:  een  in het  voorjaar  en een  in het  najaar.  In de voorjaarsreis  staat  het

thema  cacao  centraal;  die  reis  is specifiek  voor  groepen  7 en 8 van  de

Jaarverslag  2018  Fairtrade  Gouda  definitief



3

basisscholen.  Daarin  wordt  samengewerkt  met  de Chocoladefabriek,  het

Streekarchief,  en uiteraard  de Brede  School  en fairtrade  winkels.  De

verantwoordelijkheid  wordt  gedeeld:  medewerkers  van de Bibliotheek  zijn

verantwoordelijk  voor  inhoud  en verloop  van  activiteiten  binnen  de

Chocoladefabriek,  en de Stichting  Fairtrade  voor  het  contact  met  de Brede

School  en basisscholen  en de ondernemers  in de binnenstad.  Uiteindelijk

deden  dit  jaar  (medio  april  2018)  minder  leerlingen  mee:  drie  groepen  van

twee  scholen.  Helaas  hadden  twee  scholen  op het  laatste  moment  afgezegd.

Niettemin  kijken  we positief  op de reis terug,  en kregen  we  van de scholen  en

leerlingen  positieve  reacties.  Aandachtspunt  is wel  het  grote  aanbod  van de

Brede  School  waar  scholen  uit  kunnen  kiezen:  hoe  onderscheid  je je daarin  met

het  Fairtrade  pakket?

Aan de tweede  reis  in het  najaar  (in en rond  de Fairtrade  week)  namen  vijf

scholen  deel,  met  een tiental  groepen.  Met  dit  keer  enkele  nieuwe

deelnemende  winkels/ondernemers:  Edelsmid Femke Boschker en Lunchcafe

curcuma.  Andere  deelnemers  waren  de Speeldoos,  Natuurwinkel,  Puur,  House

of Goods,  Wereldwinkel  en modezaak  Karakter.  Voor  veel  kinderen  was  de

kennismaking  met  een edelsmid  een nieuwe  ervaring;  daar  loop  je normaal  niet

zomaar  even  binnen.  Ze waren  onder  de indruk  van het  feit  dat  bij de

mijnbouw  zoveel  gif  wordt  ingezet,  en dat  is schadelijk  voor  de natuur  maar

ook  voor  de mensen  die daar  omheen  wonen  en werken.  De kinderen  vonden

het  mooi  om te horen  dat  Fairtrade  hiertegen  strijdt  en wat  Fairtrade  in het

algemeen  allemaal  doet.

In 2018  bereikten  we naar  schatting  zo'n  200  kinderen  van  Goudse

basisscholen.

De informatie  tijdens  zo'n  Wereldreis  komt  goed  binnen  bij de kinderen.

Misschien  dringt  het  niet  allemaal  meteen  goed  door,  want  ze krijgen  wel  heel

veel  informatie  in korte  tijd.  Maar  er blijft  altijd  wel  iets hangen.  Als ze dan een

volgende  keer  wandelen  door  de Lange  Groenendaal,  de eerste  Fairtradestraat

van Nederland,  zal er vast  wel  iets  naar  boven  komen.  En heeft  Fairtrade  Gouda

z'n doel  met  de Wereldreis  bereikt!

d. Fairtrade  week

Hoogtepunt  van de week  -  en we durven  te zeggen  van het  Goudse  Fairtrade

jaar!  -  was  het  uitroepen  van het  Groenendaalkwartier  tot  eerste

Fairtradestraat  in Nederland.  In dit  gebied  in de binnenstad  van Gouda  is een

zeer  hoge  dichtheid  van  fairtrade  winkels.  Het  Groenendaalkwartier  bestaat  uit
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Lange  en Korte  Groenendaal,  Naaierstraat  en Achter  de Vismarkt.  Hier

bevinden  zich maar  liefst  elf  winkels  die zich fairtrade  deelnemer  mogen

noemen.  Zij voldoen  aan de daarvoor  opgestelde  criteria  van de Stichting

Fairtrade  Gemeente  Nederland.  De winkels  zijn herkenbaar  aan de stickers

Fairtrade  gemeente  Gouda  die op de deur  of  etalageruit  zijn bevestigd.

Op zaterdag  27 oktober  kreeg  de titel  Fairtradestraat  een officieel  tintje.

Wethouder  Thierry  van  Vugt  (binnenstad  en stadsmarketing)  gaf  op de hoek

van Korte  en Lange  Groenendaal  het  startsein,  samen  met  kinderburgemeester

Tess Huijsmans.  Zij maakten  vervolgens  met  andere  gasten  een wandeling  langs

de fairtrade  winkels.  Al deze  winkels  en eetgelegenheden  maakten  die dag iets

feestelijks  van hun  etalage  en waren  herkenbaar  aan speciale  borden  met

logo's.  We  verheugden  ons op goede  belangstelling  van het  publiek  en de

Goudse  media.  TV Gouwestad  wijdde  een speciale  reportage  aan het

eVenement.

Het  idee  voor  het  Fairtrade  Groenendaalkwartier  is vorig  jaar  geboren.  Het

initiatief  kwam  van Fairtrade  Gouda,  maar  dit  werd  al snel  omarmd  door  de

winkeliersvereniging  Groenendaal,  die onder  de bezielende  leiding  van

voorzitter  Peter  de Heer,  zelf  van inspiratiewinkel  EressMa, het  idee  enthousiast

en creatief  uitwerkte.,  o.a. via het  vervaardigen  van  een fraaie  brochure.

Uiteraard  zijn de deelnemers  en Fairtrade  Gouda  ook  blij  met  de positieve

houding  van de gemeente  rond  dit  initiatief,  dat  ook  als een mooi  stukje

Gouda-promotie  wordt  gezien.

Het  jaarlijkse  Fairtrade  Diner  (ook  in de Fairtrade  week)  was  ook  dit  keer  weer

in trek.  Dit  jaar  beperkten  we ons tot  een avond.  Opnieuw  legden  studenten  en

docenten  van het MBO  Rijnland  (voorheen  ID College)  eer  in met  een heerlijk

driegangen  diner,  bereid  met  (deels)  Fairtrade  producten.  Het diner  was

georganiseerd  door  de Wereldwinkel  en Fairtrade  Gouda,  i.s.m.  het  MBO

Rijnland.

Voor  het  Huis  van de Stad  wapperde  de hele  week  de vlag  van Fairtrade  Gouda

en werd  extra  aandacht  geschonken  aan de fairtrade  artikelen  in het

bedrijfsrestaurant.

3. Overige  activiteiten

a. Ambassadeurs

Sinds  2016  is Fairtrade  Gouda  versterkt  met  een team  van ambassadeurs  die

het  streven  fairtrade  in Gouda  meer  bekendheid  te geven,  ondersteunen,  ieder
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vanuit  en binnen  het  eigen  "vakgebied".  De ambassadeurs  zijn nu Robert

Meijer  (Sligro),  Nienke  Lindeboom  (Modewinkel  Karakter),  Celine  Brugman

(Natuurwinkel),  Fred Ipenburg  (kerken),  Gerda  van Dijk  (banketbakkerij,

winkels),  Christiaan  Quik  (lid gemeenteraad  voor  de CU, politiek)  en Loes Vork

(van  Vork  communicatie,  ZZPers).  Loes is het  team  komen  versterken,  Dick

Winkelman  (Museumhavencafe,  horeca)  heeft  om gezondheidsredenen

moeten  bedanken.  Ook  in 2018  kwamen  de ambassadeurs  twee  maal  bijeen,

in maart  en oktober,  om  de diverse  ideeMn  ter  bevordering  van  fairtrade  in

Gouda  te bespreken  en ons welkome  tips  te geven.

b. Communicatie

In 2017  is de vernieuwde  website  van Fairtrade  Gouda  gelanceerd.  Die biedt

de mogelijkheid  om op een eenvoudiger  manier  nieuwsberichten  te plaatsen

en te bundelen  in nieuwsbrieven.  In de loop  van 2018  bleek  dit  uitstekend  te

werken.  Er zijn weer  4 nieuwsbrieven  verzonden  en diverse  artikelen  geplaatst,

waardoor  de site  goed  actueel  is gehouden.  Ook  het  aantal  berichten  (en

lezers)  op social  media  (Facebook  en Twitter)  groeide  weer,  ook  dankzij  de

verschillende  vrijwilligers  in ons  team  die zich hiermee  bezig  houden.

De bekende  Logopagina  werd  vanaf  januari  voortgezet  in de Goudse  Post,

onderdeel  van de Persgroep,  nadat  de overeenkomst  met  'deGouda'  was

beMindigd.  Daarmee  kregen  we  wel  meer  ruimte,  maar  ook  wel  meer  werk,

doordat  Fairtrade  Gouda  nu zelf  de logodeelnemers  moet  werven  en

factureren.  Al met  al is dit  in 2018  goed  gelopen,  na enkele  kinderziektes.  De

pagina  is zes maal  verschenen  op een hele  pagina;  twee  maal  richtten  we  een

zgn. 'spread'  in, een dubbele  pagina  in het  hart  van  de krant.  We slaagden  erin

het  aantal  deelnemers  op peil  te houden,  waarmee  we kostendekkend  konden

werken,  op de spreadpagina's  na uiteraard.

In de loop  van 2018  zijn  ook  diverse  persberichten  overgenomen  door  de

Goudse  Post  en het  AD Groene  Hart  en soms  ook  deGouda,  ook  in de digitale

edities  (waaronder  ook  het  Gouds  Dagblad).

Fairtrade  Gouda  werd  voor  Radio  Gouwestad  uitgenodigd  -  samen  met  de

voorzitter  van  de winkeliersvereniging  -  bij gelegenheid  van de start  van de

Fairtradestraat  op 26 oktober;  aan dat  evenement  wijdde  Tv Gouwestad  ook

een uitgebreide  reportage.

c, Duurzaamheid  en Sustainable  Food  Event

De werkgroep  Duurzaamheid  is een initiatief  van de Raad van Kerken  Gouda,

het  Humanistisch  Verbond,  Fairtrade  Gouda,  IVN en NIVON.  De werkgroep
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heeft  na de heel  succesvolle  eerste  Goudse  Duurzaamheidsdag  in oktober  2017

haar  werk  voortgezet  rond  de vraag  "Wat  kan ik als consument  zelf  aan

duurzaamheid  doen?"  Dat  culmineerde  in een nieuw  evenement  rond

duurzaam  en lekker  eten,  het  "Sustainable  Food Event",  waarvoor  het  Wellant

College  op 10  oktober  gastvrijheid  bood.  De avond  werd  inspirerend  geopend

door  wethouder  Hilde  Niezen  en vervolgde  met  een  heerlijke  streekmaaltijd,

bereid  door  leerlingen  van het  Wellant  (de Eco-klas).  Daarbij  werden

producten  van  Rechtstreex  en andere  lokale  en regionale  leveranciers  gebruikt.

Bij de koffie  en thee  waren  duurzame  lekkernijen  van lunchroom  Your

Foodprint  en Lunchcafe  curcuma.ln  een bruisend  avondprogramma  maakte

Hanneke  van Ormondt  van Urgenda  duidelijk  dat  de keuzes  die  je maakt  voor

het  eten  ook  alles  te maken  hebben  met  ons klimaat  en de zorg  daarvoor.

Adrian  de Groot  Ruiz van  de organisatie  True  Price  liet  met  concrete

voorbeelden  zien dat  de prijs  die wij  betalen  vaak  nogal  verschilt  van de echte

prijs  die  ons  eten  kost,  als je daarin  meeneemt  hoe  ons voedsel  de aarde  en het

klimaat  belast.  Een spannende  pubquiz  en levendige  discussies  daarna  in

groepjes  zorgden  voor  veel  praktische  ideeMn  om direct  zelf  mee  aan de slag te

gaan.  De avond  werd  door  een kleine  honderd  mensen  bezocht.

d. Gemeente

Voorafgaand  aan de raadsverkiezingen  van maart  2018  vroeg  Fairtrade  Gouda

aan alle  deelnemende  politieke  partijen  naar  hun  mening  over  het  Fairtrade

gemeente  zijn en blijven.  De reacties  (ook  gepubliceerd  in de Goudse  Post)

waren  vrijwel  unaniem  positief.  Na de verkiezingen  van maart  2018  en de voor

de formatie  van het  College  benodigde  periode,  trad  een nieuw

gemeentebestuur  aan.  Daarin  neemt  wethouder  Hilde  Niezen  opnieuw  de

portefeuille  Duurzaamheid  (naast  andere  onderwerpen)  voor  haar  rekening;

voor  Fairtrade  Gouda  is dat  een prettige  omstandigheid.

Enkele  leden  van ons kernteam  namen  deel  aan een levendige

kennismakingsbijeenkomst  met  de leden  van  de nieuwe  Raad,  in de vorm  van

'speed  daten'.  Ook  daarin  proefden  we  een positieve  houding  jegens  het

Fairtrade  gemeente  zijn en blijven.

In het  programma  van het  nieuwe  College  voor  2018-2022  wordt  fairtrade

niettemin  minder  expliciet  genoemd  dan in het  programma  van het  vorige

College.  In een  eerste  gesprek  met  de wethouder  en ambtelijke  staf  werd  ons

verzekerd  dat  fairtrade  en het  Fairtrade  gemeente  zijn z6danig  in het

gemeentelijk  beleid  is verankerd,  dat  expliciete  duiding  daarvan  niet

noodzakelijk  is. Een en ander  past  in het  bredere  beleidskader  dat

duurzaamheid  biedt.  Fairtrade  Gouda  blijft  daar  waakzaam  op.
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De samenwerking  van de Stichting  met  de gemeente  is in de periode  na de

verkiezingen  goed  verlopen.  Wethouders  Thierry  van  Vugt  en Hilde  Niezen

waren  actief  present  bij activiteiten,  zoals  elders  vermeld.  En burgemeester

Milo  Schoenmaker  -  die inmiddels  afscheid  heeft  genomen  -  schreef  een mooi

voorwoord  voor  de brochure  die bij gelegenheid  van de Fairtradestraat  werd

uitgebracht.

De Fairtrade  Gouda  vlag  heeft  weer  gewapperd  voor  het  Huis van de Stad in de

Fairtrade  week  en was  er die  week  opnieuw  speciale  aandacht  voor  fairtrade

producten  in het  restaurant  van het  Huis  van de Stad.  Ook  in de nieuwe

gemeentegids  kreeg  Fairtrade  weer  een plek.

De financi@le  bijdrage  van de gemeente  aan het  kernteam  bleef  op hetzelfde

niveau.  Daarnaast  besloot  de gemeente  ook  bij te dragen  aan de landelijke

campagne.  Stichting  Fairtrade  gemeente  Nederland  heeft  moeten  besluiten  de

deelnemende  gemeenten  te  vragen  om een  financiMle  bijdrage,  mede  vanwege

het  wegvallen  van subsidies.  De jaarlijkse  bijdrage  van  gemeenten  is nu

vastgesteld  op 1000  euro.  Stichting  Max  Havelaar  blijft  de campagne  wel  mede

financieren.

De gemeente  is verder  eind  2018  gestart  met  de verplichte  nieuwe

aanbestedingsronde  voor  (o.a.)  koffie  (plus  automaten)  en thee  in het  Huis  van

de Stad,  die  in 2019  wordt  afgerond.  De fairtrade  criteria  worden  daarin

uiteraard  meegenomen.

Jammer  genoeg  werden  er vanuit  de gemeente  eind  2018  veel  minder  fairtrade

Kerstpakketten  besteld  (bij de wereldwinkel);  keuzes  daarin  liggen  bij

afdelingshoofden.

Fairtrade  Gouda  liet  aan de commissie  (van  de gemeenteraad)  die het  profiel

voor  de nieuwe  burgemeester  opstelt  weten,  dat  betrokkenheid  bij fairtrade

een  wenselijk  aandachtspunt  zou zijn.  De commissie  liet  ons  weten  dat  mee  te

zullen  nemen.

e. Landelijke  campagne

Fairtrade  Gouda  is zoals  bekend  actief  deelnemer  aan de landelijke  Fairtrade

gemeentecampagne.  Bij landelijke  en regionale  bijeenkomsten  zijn leden  van

ons  team  steeds  aanwezig  en dragen  we bij aan de discussies  over  de toekomst

van de campagne,  o.a. over  de financiering  en de criteria  voor  deelname.
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Buurgemeenten  als Waddinxveen,  Bodegraven-Reeuwijk  en Krimpenerwaard

(inmiddels  allemaal  Fairtrade  gemeente)  worden  soms  ondersteund  met

adviezen.  En we  zijn inmiddels  een Groene  Hart  Fairtrade  overleg  gestart,

waarin  we ervaringen  uitwisselen  en zoeken  naar  mogelijkheden  voor

gezamenlijke  activiteiten.

f.  Vrijwilligers

Stichting  en kernteam  kunnen  bogen  op 15  -17  actieve  vrijwilligers  in bestuur

en kernteam  in totaal,  nog  meer  dan  in 2017.  De stabiliteit  van het  team  is en

blijft  daarmee  groot  en de continuaiateit  van  het  werk  goed  gewaarborgd.  Naast

de vrijwilligers  van het  kernteam  beschikt  Fairtrade  Gouda  nog  over  een 'pool'

van een vijftal  vrijwilligers  'op  oproepbasis',  die kunnen  worden  ingezet  voor

activiteiten  als de tellingen,  de wereldreizen  etc.

4.  Financieel  verslag

Voor  het  financieel  verslag  wordt  verwezen  naar  het  aparte  deel  hieronder.

Financieel  verslag  Fairtrade  Gouda  2018
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Bijdrage  Ondernemersvereniging  folder  Fairtradestraat

Totaal  inkomsten

Begroting

excl  BTW:

453.92

s,ooo.oo

3,840.00

50.00

9,343.92

Realisatie

incl BTW:

453.92

5 000.00

4 646.40

1 051 .00

70.00

2 47.50

11,468.82

Uitgaven

BTW  betaling

Kernactiviteiten

Duurzaamheid  en MVO

Deelnemers  contacten

Wereld  Fairtradedag

Fairtrade  Week

Verdiepingsplan

Communicatie

" Gouds  Sustainable  Food  Event

" Eerlijk  Winkelen

" Bijdrage  Duurzaamheidsplatform

in 2018  voorbereiding,  begroot  onder  activiteiten

" logopagina  Goudse  Post  (8 x j-2  pagina)

" website  onderhoud

" Flestaurant  bord

" cons.lolder,  flyer  wandeling

" overige  communicatiemiddelen

Fairfrade  Gouda

Onvoorzien

Totaal  uitgaven

(Overschot)/tekort

Organisatiekosten  (incl  ambassadeurs)

Vrijwilligers  (incl  etentje)

Begroting

o

200.00

500.00

1,500.00  2,200.00

400  00

300 00

300.00 * ,ooo.oo

4,500.00

180.00

250.00

soo.oo

ioo.oo 5,530.00

200.00

500  00 700.00

300.00

9,730.00

-386.08

Realisatie

352.00

9.30

319.33

1089.15 1,417.78

296.28

242.00

302.50 840.78

6 542.10

272.25

232.93

800.00

100.00 7,947.28

178.93

696.05 874.98

o

11  ,432.82

36.00

Realisatie  Educatief  Fonds

Beginsaldo  Stand  EducatieT  Fonds  01-01-2018

Activiteiten  2018  Wereldreis  - 2 wereldreizen  in 2018

Inkomsten  Wereldreis

Scholierendebat

Diverse  attiviteiten

Saldo  EduCatief  FOndS  Stand  EducatieT  Fonds  31-12-2019

Begroting

14,681  .19

a,ooo.oo

300.00

PM

11,381.19

Realisatie

14681.19

2,150.15

-250.00

12,781.04

dd. 02-03-2019




