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I Algemeen
In oktober 2018 zijn de statuten aangepast waarbij de doelstelling van de stichting opnieuw is
geformuleerd in artikel 2. Samengevat heeft de stichting als doelstellingen:

• het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van studenten van het Koninklijk Conservatorium
(hierna :KC)

• het verstrekken van instrumenten in bruikleen aan het KC
• het versttekken van financiële ondersteuning aan het KC in het bijzonder ten behoeve

van de aanschaf van instrumentarium
• het ondersteunen van studenten van het KC in het kader van hun muzikale ontwikkeling in de

breedste zin van het woord [onder meer door het verstrekken van renteloze leningen voor de
aanschaf van instrumentenJ

• het toekennen van prijzen.

In de statuten is bepaald dat het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, waarvan ten minste de helif,
waar onder de voorzitter, niet aan het KG is verbonden en van wie er tenminste twee als medewerker aan
het KC zijn verbonden. Bestuurders worden benoemd voor ten hoogste drie jaren en zijn twee maal
herbenoembaar. Bij de statutenwijziging in 2018 is vastgelegd dat de leden die ten tijde van de wijziging
deel ult maakten van het bestuur nog twee keer herbenoemd kunnen worden.

Per 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

In functie sinds Aftredend uiterlijk

Voorziffer: mevrouw mr. C.G.M. van Rijnberk 01-04-2005 01-04-2026
Secretaris: de heer J.P.M. van Bilsen 01-01-2004 01-01-2025
Penningmeester: de heer J. G.P.M. Helderman 23-01-2012 23-01-2027
Leden: mevrouw K. van der Lee 01-04-2015 01-04-2027

mevrouw mr. K. Teuben 21-03-2016 21-03-2025

Op 25 november 2019 namen wij in het bestuur afscheid van Jaring Walta. Hij trad na ruim 11 jaar om
gezondheidsredenen af als bestuurslid. Op 16 februari van ditjaar is hij op 79-jarige Ieeftijd overleden.
Hij was als violist en viooldocent zeer betrokken bij het Instrumentenfonds en wij zullen zijn wijze adviezen
zeer missen.

In 2020 is voorzien in de vacature die ontstond met het terugtreden van Jaring Walta. Per 11 mei is
mevrouw Janet Krause, als viooldocente verbonden aan het KC, toegetreden tot het bestuur.

Het bestuur heeft in 2019 driemaal vergaderd. Enkele aanvragen werden daarnaast per e-mail
behandeld. In de vergaderingen is aandacht besteed aan onder meer: aanvragen van studenten voor
leningen, aanvragen van het KC voor aanschaf van instrumenten die in bruikleen worden gegeven, het
financiële beheer inclusief de beleggingen, de bestedingsruimte, dejaarrekening 2018, de governance en
de samenstelling van het bestuur.
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2 Leningen (samenstelling zie bijlage 7.2)
In 2019 zijn 19 nieuwe leningen verstrekt voor totaal € 74.437. De aflossingen bedroegen € 50.032.
Wegens goed aflossingsgedrag werd € 1.307 kwijtgescholden (2018: €2.273). Voor 2 leningen is een deel
van de schuld of de restantschuld voot in totaal een bedrag van € 1.670 afgeboekt ten laste van de
voorziening voor oninbare posten. Deze voorziening is ultimo 2019 vastgesteld op 10% van de uitstaande
vorderingen. De 10%-regel voor deze voorziening betekent een verlaging van de voorziening omdat de
ervaringscijfers aangeven dat de tot en met 2018 gehanteerde regel tot een onnodig hoge voorziening
leidde. Hierdoor kon in 2019€ 17.985 vrijvallen uit de voorziening.

3 Bruikleeninstrumenten voor het KC (samenstelling zie bijiage
7.3)

In 2019 zijn de volgende instrumenten aangeschaft en in bruikleen gegeven aan het KC:

€

Contrabas met foudraal 5.860
Set pauken 42.229
Contrafagot 39.000
Strijkstok altviool 2.500

89.589

Na de jaarlijkse afschrijving, € 40.124, bedraagt de boekwaarde per 31 december 2019€ 315.505.

Op 26 mei 2012 is een bruikleenovereenkomst met het KC getekend. VOár de verhuizing van het KC
naar AMARE aan het Spui zullen de instrumenten worden geInventariseerd en opnieuw worden
getaxeerd.

4 Beleggingen (samenstelling zie bijlage 7.1)
Het jaar 2019 was, integenstellingtothetvoorgaandejaar, een gunstig jaarvoorde beleggingen van de
stichting. De beleggingen zijn in beheer bij ABN-AMRO. Het risicoprofiel is matig defensief. Door de
stijging van de beurskoersen werd een positief resultaat op waardeverschillen behaald van € 80.795.
Hiermede werd het negatieve resultaat over 2018 van € 55.826 ruimschoots gecompenseerd.

Aan rente en dividend werd € 13.174 [2018: € 18.380] ontvangen.

De beleggingsportefeuille is ultimo 2019 als volgt samengesteld:

x€1.000 In%

— Aandelen 342,9 53,7
— Vastrentende waarden 255,3 40,0
— Alternatieve beleggingen 40,7 6,3

538,9 100,0
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5 De uitkomsten van hetjaar 2019
5.1 De ontwikkeling van de vermogenspositie

(x€ 1.000) Ultimo 2019 2018 2017 2016

Instrumenten 315,5 266,0 262,3 230,5
Leningen 115,0 93,5 117,7 125,8
Af: voorziening oninbaarheid (1 15) (32,4) (34,0) (27,4)
Effecten 638,9 560,6 915,4 1.049,4
Geldmiddelen 483,1 597,7 313,9 218,9
Overlopende activa/passiva (5,0) (2,7) (4,3) (32,8)

Eigen vermogen 1.536,0 1.482,7 1.571,0 1 .564,4

In 2018 is een gedeelte van de effecten omgezet in geidmiddelen in verband met de toezegging aan het
KC voor de aanschaf van nieuwe instrumenten in AMARE dat in 2021 in gebruik wordt genomen.

5.2 De ontwikkeling van de baten en lasten

(x€ 1.000) 2019 2018 2017 2016

Baten
Inkomsten effecten 13,1 18,4 26,6 25,5
Overigebaten 0,5 3,3 2,2 1,2

Totaalbaten 13,6 21,7 28,8 26,7

Lasten
Kosten 17,0 16,5 20,3 23,0
Bijdrage aan KG voor excellentieprijzen - — — 25,0
Afschrijving en onderhoud instrumenten 40,1 34,6 23,2 17,5
Mutatie voorziening debiteuren (18,0) 1,9 11,2 9,0

Totaal lasten 39,1 53,0 54,7 74,5

Batig (nadelig) exploitatiesaldo (25,5) (31,3) (25,9) (47,8)
Koersresultaten effecten 80,8 (55,8) 31,7 42,4

Batig (nadelig) saldo 55,3 f 87,1) 5,8 (5,4)

Hetjaar 2019 geeft per saldo een voordelig resultaat door de positieve herwaardering van de effecten als
gevoig van stijgende beurskoersen. De mutatie in de voorziening voor oninbare leningen is in 2019
eenmalig positief door een structurele verlaging van de voorziening naar 10% van het uitstaande bedrag.
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5.3 Nadere toelichting bij de jaarrekening
In 2019 zijn, naast de aanmoedigingsprijzen van totaal € 600, de voigende prijzen uitgereikt aan
studenten van het KC:

€ ten laste van

Tinka Pijper 3.000 Fock medai lie, exploitatierekening
Elisha Krawets 2.000 Nicoiai Beurs, Nicoiai Fonds

Het bestuut heeft in dejaren 2014 tot en met 2018 jaariijks € 100.000 binnen het eigen vermogen
bestemd voor nieuw instrumentarium voor het KC dat in 2021 zal verhuizen naar AMARE aan het Spui.
De beschikbare € 500.000 zal naar verwachting in 2020/2021 beschikbaar worden gesteid aan het KC. Dit
bedrag is ultimo 2019 in liquiditeiten beschikbaar.

Ais gevoig van het Corona virus is het KC in 2020 gedurende een periode vanaf medio maart gesioten.
Dit heeft vele consequenties voor de studenten van het KC dat een Noodfonds voor de studenten heeft
ingesteid. De stichting heeft daarvoor een substantiëie bijdrage van € 70.000 beschikbaar gesteid. Dit
betekent een eenmaiige forse verlaging van het eigen vermogen dat ultimo 2019 € 1.536.037 bedroeg.

Den Haag, 11 mei 2020

Het bestuur.



5
Stichting I nstrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag

6 Jaarrekening 2019

6.1 Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming

2019 2018

€ € € €

Actva

Vaste activa
Materiële vaste activa
— Bruikleeninstrumenten (na afschrijving) 315.505 266.040

Financiële vaste activa
— Leningen (na aftrek voorziening) 103.468 61 .078
— Effecten 638.880 560.570

742.348 621 .648

Viottende activa
Vorderingen en overlopende activa 2.650 6.392
Geldmiddelen 483.127 597.733

485.777 604.125

Totaal activa 1.543.630 1.491.813

Pass iv a

Elgen vermogen
Vermogen Instrumentenfonds 1.005.777 950.443
Bestemmingsreserve instrumentarium
bij nieuwbouw KC 500.000 500.000
Vermogen NicolaIfonds 23.351 25.351
Vermogen Cuypersfonds 6.909 6.909

1.536.037 1.482.703
Kortlopende schulden en
overlopende passiva 7.593 9.110

Totaal passiva 1.543.630 1.491.813
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6.2 Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ € € €

Baten
Inkomsten uit effecten 13.174 18.380
Overige baten 508 3.326

Totaal baten 13.682 21 .706

Lasten
Algemene kosten 10.040 8.783
Rentetoerekening fondsen - 828
Aanmoedigingsprijzen 3.600 3.450
Kosten effecten 3.364 3.452

Kosten 17.004 16.513
Afschrijving instrumenten 40.124 34.626

Totaal lasten 57.128 51.139

Saldo baten en lasten (43.446) (29.433)

Mutatie voorziening debiteuren 17.985 (1.858)

Nadelig saldo exciusief koersresultaat effecten (25.461) (31 .291)

Voordeliglnadelig koersresultaat effecten 80.795 (55.826)

Resultaat 55.334 (87.117)

Resultaatbestemming boekjaar
Bestemmingsreserve instrumentarium bij nieuwbouw KC - 100.000
Vermogen Instrumentenfonds 55.334 (187.117)

55.334 (87.117)
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6.3 Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 41151546 en statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk ult:
a) het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van studenten van het Koninklijk Conservatorium te
‘s-Gravenhage (een collectief van studenten en leerlingen in het voorbereidend onderwijs daaronder
begrepen), in de gevallen dat het instrumentarium of het ontbreken van de kwaliteit daarvan, ontwikkeling
van de of verbetering van diens studieresultaten belemmert;
b) het verstrekken van bruiklenen aan het Koninklijk Conservatorium;
c) het verstrekken van financiële ondersteuning aan het Koninklijk Conservatorium, in het bijzonder
ten behoeve van de aanschaf van instrumentarium;
U) het ondersteunen van studenten van het Koninklijk Conservatorium in het kader van muzikale
ontwikkeling in de breedste zin van het woord;
e) het toekennen en het bevorderen van de toekenning van prijzen.

Begroting
In de staat van baten en lasten over hetjaar 2019 is geen begroting opgenomen, aangezien de begroting
niet als stuurinstrument wordt gebruikt.

Algemene grondsiagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor de financiële versiaggeving zoals opgenomen in de Richtlnen voor de jaarverslaggeving RJK-C1 de
richtlijnen van dejaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJK) afdeling Cl organisaties zonder
winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zUn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondsiagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling
van het resultaat
Materiële vaste activa (instrumenten)
De grondsiag voor de waardering van aangeschafte bruikleeninstrumenten is ingaande 2008 aangepast.
Voor alle gekochte instrumenten geldt de regel dat deze in het jaar van levering worden geactiveerd in de
balans en gedurende de geschatte Ievensduur tot het bedrag van de geschatte restwaarde worden
afgeschreven ten laste van de staat van baten en lasten.
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Financiële vaste activa
Leningen
De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met
mogelijke oninbaarheid.
De voorziening voor oninbaarheid is in de balans in mindering gebracht op de post leningen.
De voorziening voor oninbaarheid wordt met ingang van 2019 gesteld op 10% van de uitstaande
vorderingen.

Effecten
De beursgenoteerde effecten, bestaande uit aandelen, vastrentende waarden en alternatieve
beleggingen, worden gewaardeerd tegen de beurs waatde. De gerealiseerde en niet gerealiseerde
waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden in de winst en verliesrekening
verantwoord.
De aan- en verkoopkosten van de effecten verhogen de kostprijs respectievelijk verlagen de opbrengst bij
verkoop.

Viottende vorderingen
De viottende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig rekening houdend
met een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeetd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Vermogen

Het vermogen is gesplitst in reserves (vrij besteedbaar) en fondsen (geoormerkt). Het bestuur geeft door
de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan
de wenden. Wanneer het bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel, is
deze reserve opgenomen als een bestemmingsreserve.

Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij de kortlopende schulden is dit meestal de nominale waarde.

Eaten en lasten
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

Eventuele schenkingen uit nalatenschappen en dergelijke worden op kasbasis verantwoord.

Personeelsbestand
De stichting heeft geen personeel in dienst.
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64 Specificatie van posten op de balans

Bruikleeninstrumenten
De samenstelling van deze post is:

Boek- Inves- Afschrij- Boek- Nog af te
waarde tering ving waarde schrijven Rest

(x€1.000) 1-1-2019 2019 2019 31-12-2019 2019e.v. waarde

Geactiveerde
instrumenten
Steinway-vleugel 11,4 - 11,4 - 11,4
McNultyfortepiano 10,0 - 10,0 - 10,0
Adams Classic Paukenset 3,0 - 3,0 - 3,0
Kiavecimbel (Couchet) 10,0 - 10,0 - 10,0

Aanschaffingen 2009
5 barokstrijkstokken 1,0 - 1,0 - 1,0
3tardinofluiten 1,0 - 1,0 - 1,0
I altviool (Tsjechisch) 1,0 - 1,0 - 1,0

Aanschaffingen 2010
6 trombones 9,6 - 9,6 - 9,6
1 kistorgel 9,0 - 9,0 - 9,0

Aanschaffingen 2011
1 contrabas trombone 3,7 1,1 2,6 1,1 1,5
3 baroktrompetten 3,3 0,9 2,4 0,9 1,5
1 basklarinet 2,7 0,6 2,1 0,6 1,5
I celesta 21,7 1,6 20,1 17,6 2,5

Aanschaffingen 2012
1 bassethoorn 4,2 0,9 3,3 1,8 1,5

Aanschaffingen 2013
2 piano’s 5,6 0,4 5,2 1,2 4,0
I altviool 1,8 0,2 1,6 0,6 1,0
3dwarsfluiten 0,5 - 0,5 - 0,5
3klarinetten 2,6 0,3 2,3 0,8 1,5
1 luit 2,7 0,3 2,4 0,9 1,5
3 hobo’s 5,0 0,5 4,5 1,5 3,0
2 barokhobo’s 1,9 0,2 1,7 0,2 1,5
1 Fagonello 2,3 0,2 2,1 0,6 1,5

Aanschaffingen 2014
1 theorboluit 5,2 0,5 4,7 1,7 3,0
1 fagonellofagot 4,8 0,4 4,4 1,5 3,0
1 kinderdwarsfluit — - - - -

1 barok luit 4,5 0,4 4,1 1,6 2,5
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Boek- Inves- Afschrij- Boek- Nog afte
waarde tering ving waarde schrijven Rest

(x€1.000) 1-1-2019 2019 2019 31-12-2019 2019e.v. waarde

diversen slagwerk 5,0 5,0 5,0
1 klarinet 0,6 0,1 0,5 - 0,5
1 bass drum 0,5 - 0,5 0,5

Aanschaffingen 2015
3/4viool 7,0 0,5 6,5 2,5 4,0
3/4viool 7,0 0,5 6,5 2,5 4,0
1 klarinet 0,5 - 0,5 - 0,5
1 hoorn - - - -

Revisie Steinway 20,0 1,5 18,5 8,5 10,0

Aanschaffingen 2016
2 klassieke hobo’s 2,3 0,2 2,1 1,4 0,7
1 2 hands paukenset 9,7 1,1 8,6 6,6 2,0
1 alffluit 9,0 1,0 8,0 6,0 2,0
1 klarinet 0,8 0,3 0,5 - 0,5
2 barok hobo’s 2,9 0,3 2,6 1,8 0,8

Aanschaffingen 2017
1 marimba 10,6 0,9 9,7 6,7 3,0
1 kavecimbeI 29,0 3,0 26,0 21,0 5,0
1 althobo 5,6 1,2 4,4 2,4 2,0

Aanschaffingen 2018
1 Fender Rhodes 1,5 0,8 1,5 0,7 -

I Basversterker 0,6 0,6 - -

1 Gitaar 3,3 1,1 2,2 1,2 1,0
1 Trompet 3,4 1,1 2,2 1,2 1,0
2Natuurhoorns 12,0 5,0 7,0 5,0 2,0
1 Drumstel 3,6 1,8 1,8 1,8 -

2% Chinese Contrabassen 2,2 1,1 1,1 1,1 -

1 Waveline kinderfluit 0,3 - - - -

Aanschaffingen 2019
1 Contrafagot - 39,0 3,9 35,1 35,1 -

1 Contrabas - 5,9 0,6 5,3 5,3 -

1 Altvioolstrijkstok - 2,5 0,5 2,0 2,0 -

1 set pauken - 42,2 4,2 38,0 38,0 -

266,0 89,6 40,1 315,5 183,5 132,0
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€

Leningen
Mutatieoverzicht 2019
Balanswaarde leningen 1 januari 2019 60 posten 93.536
Nieuwe leningen in 2019 19 posten 74.437

167.973
Aflossingen in 2019 15 posten (50.032)
Kwtgescholden maandaflossingen (1.307)
Afgeboekte vorderingen in 2019 2 posten (1.670)

Stand relatiestatistiek 31 december 2019 62 posten 174.964
Totale voorziening debiteuren 31 december 2019 (11.496)

Balanswaarde 2019 leningen 103.468

Een specificatie van de uitstaande leningen per debiteur is opgenomen in de bijlage 7.2

Beschikbare voorziening dubleuze debiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren geeft in 2019 het volgende beeld:

€

Saldo per 1 januari 2019 32.458
Afboekingen in 2019 (2.977)
Vrijval (17.985)

Voorziening 31 december 2019 11.496

Effecten
Overeenkomstig de jaarlijkse fondsenopgave van ABN-AMRO Bank wordt de portefeuille ingedeeld in drie
onderscheiden categorieen, te weten:
— aandelen : niet vastrentend
— vastrentende waarden : obligaties en vastrentende aandelen
— alternatieve beleggingen : voor het IF beleggingsfondsen in onroerend goed



12
Stichting Instrumentenfonds Koninklljk Conservatorium Den Haag

De mutaties in 2019 zijn als volgt (x € 1.000):

Vast- Alter
rentende natieve

Aandelen waarden beleggingen Totaal

Balanswaarde 1 januari 2019 269,3 202,5 88,8 560,6

Mutaties 2019:
Bij: aankopen - 39,9 39,9
Af: verkopen - - (42,4) (42,4)

Boekwaarde 31 december 2019 269,3 242,4 46,4 558,1

Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 2019,
voordelig 73,6 12,9 (5,7) 80,8

Balanswaarde 31 december 2019
volgens opgave ABN-AMRO Bank 342,9 255,3 40,7 638,9

Inprocententotaleportefeuille 53,7 40,0 6,3 100,0

Een specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen in de bijlage 7.1.

2019 2018

€ €

Vorderingen en overlopende activa
Te vorderen bankrente - 62
Te vorderen dividendbelasting 2.650 6.330

2.650 6.392

De vordering dividendbelasting per 31 december 2019 betreft de in 2015 en 2019 ingehouden belasting
op ontvangen dividenden. Deze bedragen zijn in 2020 ontvangen.
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2019 2018

€ €

Geidmiddelen
Vermogensspaarrekening 67.998 67.938
Charitas spaarrekeningen 38.878 38.868
Bestuursrekening 376.251 490.927

483.127 597.733

De gedmiddeen zijn ondergebracht bij ABN-AMRO en direct opeisbaar.

Eigen vermogen
De mutaties in het vermogen van de vier componenten zijn in de volgende opstelling opgenomen.

Instru
menten Bestemmings- NicolaI- Cuypers
fonds reserve fonds fonds Totaal

€ € € € €

Stand 1 januari 2019 950.443 500.000 25.351 6.909 1.482.703
Mutaties 2019:
Prijzentoekenning - - (2.000) - (2.000)
Rente-bijschrijving - - -

1.480.703
Resultaat 2019 55.334 - - - 55.334

Totaal eigen vermogen
31 december2019 1.005.777 500.000 23.351 6.909 1.536.037

2019 2018

€ €

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Reservering accountantskosten 3.819 3.600
Aanmoedigingsprijzen 2018 - 300
Administratiekosten Koninklijk Conservatorium - 4.500
Uit te betalen lening 2.970 -

Bankkosten 804 710

Totaal kortlopende schulden 7.593 9.110
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6.5 Specificatie van posten op de staat van baten en lasten 

Inkomsten uit effecten 
Totaal obligatierente 

Totaal dividend 

Overige baten 
Ouderbijdrage verhuur instrumenten 

Rente bankrekeningen 

Algemene kosten 
Administratiekosten (KC) 

Accountantskosten 

Bestuurskosten 

Kosten effecten 
ABN servicekosten 

Afschrijving instrumenten 
Afschrijving 

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

2019 2018 

€ € 

966 

13.174 17.384 

13.174 18.380 

500 3.250 

8 76 

508 3.326 

5.445 4.500 

3.928 3.600 

668 683 

10.041 8.783 

3.364 3.452 

40.124 34.626 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor de 

stichting geresulteerd in een forse daling van de waarde van de effectenportefeuille. Echter, door een 

voldoende financiële buffer, verwacht de stichting geen gevolgen voor de voortzetting van de activiteiten. 

Als gevolg van het coronavirus is het Koninklijk Conservatorium in 2020 gedurende een periode vanaf 

medio maart gesloten. Dit heeft vele consequenties voor de studenten van het Koninklijk Conservatorium 

dat een Noodfonds voor de studenten heeft ingesteld. De stichting heeft daarvoor in 2020 een 

substantiële bijdrage van € 70.000 beschikbaar gesteld. 




