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1. Voorwoord 
 
 
Beste betrokkenen bij het Badeloch Fonds, 
 
Nu ik dit voorwoord bij ons jaarverslag schrijf zijn net de verkiezingen voor de Tweede Kamer achter de rug. 
Uit alle partijprogramma’s blijkt dat politieke partijen goed en passend onderwijs belangrijk vinden. Maar dan 
gaat het over onderwijs in Nederland. Onderwijs in ontwikkelingslanden valt onder Ontwikkelingshulp. En 
daarover bestaat tussen onze politieke partijen wel verschil van mening. Allereerst kunnen we constateren 
dat er de laatste jaren op ontwikkelingshulp is bezuinigd. De meeste partijen zijn volgens hun programma’s 
wel voorstander van het weer verhogen van het budget, maar er zijn ook partijen die dit niet willen en er is 
zelfs een partij die helemaal geen geld wil besteden aan ontwikkelingshulp. 
Het is dus nog lang niet duidelijk wat we van onze overheid kunnen verwachten, en ik denk dat het daarom 
maar goed is dat er in Nederland ook heel veel particulieren aan ontwikkelingshulp doen. En een van de 
mogelijkheden voor particulieren om onderwijs in ontwikkelingslanden te steunen is via het Badeloch Fonds. 
Dit jaar, 2017, bestaat de Stichting Badeloch Fonds 30 jaar. Op een ander moment zullen we hier uitgebreid 
aandacht aan besteden. En in die 30 jaren hebben we ruim 170 jongeren kunnen helpen om een opleiding af 
te ronden. Wat wij als Fonds kunnen doen is op nationaal niveau natuurlijk slechts een druppel op een gloei-
ende plaat. Maar voor de jongeren die we konden helpen was onze hulp van levensbelang. Wij zijn ervan 
overtuigd dat het in ontwikkelingslanden, net als in Nederland, heel belangrijk is dat jongeren goed en pas-
send onderwijs krijgen. Daarom is het fijn dat het Badeloch Fonds in 2016, evenals in 2015, weer 25 jonge-
ren heeft kunnen helpen om een opleiding te volgen, waaronder 7 jongeren die aan een nieuwe opleiding 
begonnen zijn. Ook hebben 7 jongeren het afgelopen jaar hun opleiding afgerond. Enkelen daarvan wachten 
nog op hun diploma. Een mooi resultaat, maar we zouden graag meer jongeren willen sponsoren om de 
opleiding van hun dromen te kunnen volgen. In 2017 hopen we, als bestuur en deelnemers, maar zeker ook 
met uw hulp, dat te realiseren. 
Het bestuur van de Stichting Badeloch Fonds bestond in 2016 uit de volgende personen:  
 
Naam Functie Benoemd in Termijn Einde termijn 
Egbert Kanis Voorzitter 2004 4e 2020 
Heleen Velema Secretaris 2010 2e 2018 
Kees Koopmans Penningmeester 2012 2e 2020 
Andries van der Beek Vice voorzitter 2007 3e 2019 
 
Naast het bestuur heeft de Stichting momenteel vier deelnemers. Met z’n achten beoordelen we de nieuwe 
aanvragen en proberen we zoveel mogelijk nieuwe donateurs te werven. Het zou mooi zijn als ook u men-
sen in uw eigen omgeving vraagt om als particulier bij te dragen aan onderwijs voor jongeren in ontwikke-
lingslanden en om geld over te maken naar het Fonds. Het Badeloch Fonds is een ANBI, dus giften zijn be-
lasting aftrekbaar. Ook kan een kosteloze schenkingsakte worden opgemaakt. Onze penningmeester kan u 
hier meer over vertellen. 
 
Met hartelijke groet, namens bestuur en deelnemers van de Stichting Badeloch Fonds, 
 
Egbert Kanis 
Voorzitter 
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2. Ontstaan en werkwijze van het Badeloch Fonds 
 
In de jaarrekening 2016 zijn de financiële gegevens opgenomen van de Stichting Badeloch Fonds, statutair 
gevestigd te Hilversum. De stichting is opgericht op 14 augustus 1987. De ontstaansgeschiedenis is als 
volgt: 
 
Badeloch was studente culturele antropologie in Amsterdam. Ze had veel belangstelling voor landen, volken 
en culturen en vond dat iedereen de mogelijkheid moest krijgen zich te ontwikkelen. Ze was in het bijzonder 
begaan met meisjes en jonge vrouwen die in ontwikkelingslanden vaak een grote achterstand hebben. 
Badeloch overleed in 1985 op 32-jarige leeftijd. Haar familie besloot toen haar erfenis te gebruiken om kans-
arme maar talentvolle jongeren in ontwikkelingslanden de kans te bieden om na de basisschool verder te 
studeren. Dat werd in 1987 het ‘startkapitaal(tje)’ van het Badeloch Fonds. De eerste studenten die het 
Fonds ondersteund heeft, waren twee meisjes uit Thailand. Inmiddels heeft het Fonds in 30 jaar meer dan 
150 jongeren gesponsord in vele verschillende landen. Ondertussen werken er afgestudeerde Badeloch-
studenten als econoom, verpleegkundige, verloskundige, leraar, arts, timmerman, naaister… 
 
De stichting is gericht op veelbelovende jonge mensen, die graag willen studeren maar daar geen financiële 
middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen studiefinanciering mogelijk is, biedt het Fonds 
financiële steun om een opleiding te kunnen volgen. Het Fonds sponsort enkel de studiekosten en in het 
algemeen geen kosten ten behoeve van levensonderhoud. Afhankelijk van de student en de situatie wordt 
bepaald of de studiekosten geheel of gedeeltelijk worden gesponsord. Indien mogelijk wordt de student ge-
stimuleerd zelf een deel bij te dragen of dit via andere fondsen te financieren. 
 
In vele landen gaan talenten verloren, omdat jongeren of hun familie geen geld hebben om een opleiding te 
betalen. Dat is niet alleen een gemis voor de jongeren die het betreft, het is ook een verlies voor de samen-
leving waar zij in leven. Het Badeloch Fonds sponsort met name de kosten van voortgezet onderwijs en 
vakopleidingen. 
 
Het Badeloch Fonds is een stichting met deelnemers en een bestuur. Deelnemers waren bij oprichting van 
de stichting voornamelijk familieleden van Badeloch, inmiddels zijn er ook vele andere betrokkenen die hel-
pen het doel van het Fonds te verwezenlijken. Het bestuur zorgt voor de besluitvorming. Bestuur en deelne-
mers vergaderen viermaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe aanvragen beoordeeld en 
wordt vastgesteld wie in aanmerking komt voor financiële steun. De deelnemers onderhouden individueel 
contact met contactpersonen in de betreffende landen en daarmee met de studenten die ondersteund wor-
den. Om te kunnen garanderen dat meer dan 90% van alle ontvangen giften aan de opleidingskosten van  
de studenten wordt besteed, werkt het Badeloch Fonds uitsluitend met vrijwilligers. 
 
Meer uitgebreide informatie over de Stichting is te vinden op de website www.badelochfonds.nl. 
De Stichting Badeloch Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder 
het nummer 41193615. Stichting Badeloch Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregi-
streerd in de lijst van de Belastingdienst, via www.belastingdienst.nl te vinden als “Stichting Badeloch-
Fonds”, onder RSIN 80 85 22 0 85. 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals 
gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het doel van de Richtlijn is inzicht te verschaffen in 
de werving van fondsen en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor deze fondsen geworven zijn. 
 
Het verslagjaar van de Stichting Badeloch Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
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3. Grondslagen waardering activa en passiva en resultaatbepaling 
 
 
Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op histori-
sche kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale 
waarde. 
 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mo-
gelijke oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen de saldi van bankrekeningen waarop de Stichting geld heeft uitstaan.  
 
Stamkapitaal 
Het stamkapitaal bestaat uit een continuïteitsreserve en een algemene reserve. Om de lange termijn ver-
plichtingen van de Stichting na te kunnen komen acht het bestuur het noodzakelijk om een continuïteitsre-
serve aan te houden. Dit is het totaal van de aangegane lange termijn verplichtingen. Het huishoudelijk re-
glement verplicht het bestuur om de aangegane lange termijn verplichtingen in de jaarstukken te vermelden. 
Hiermee wordt aangetoond dat het Fonds in staat is om bij eventuele calamiteiten aan de aangegane ver-
plichtingen te kunnen voldoen. In het reglement is tevens vastgelegd dat het stamkapitaal (het totaal aan 
reserves) mag groeien tot maximaal 2x de lange termijn verplichtingen. Geld dat niet nodig is voor de lange 
termijn verplichting wordt opgenomen in de algemene reserve. 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
- Donaties 

Donaties worden ontvangen van  
o Personen 
o Bedrijven 
o Kerkelijke instellingen 
o Stichtingen 
o Scholen 

De rechtstreekse donaties van deze donateurs zijn op kasbasis verantwoord. 
- Contributies 

De contributies van de deelnemers in de Stichting zijn op kasbasis verantwoord. 
- Nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan wor-
den vastgesteld.  

 
Rentebaten 
Rentebaten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.  
 
Kosten eigen fondsenwerving 
Dit betreft alle kosten van activiteiten die direct of indirect ten doel hebben mensen en instellingen te bewe-
gen geld te geven voor de doelstelling van het Fonds.  
 
Kosten beheer en administratie 
Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor het besturen en beheren van de Stichting, zoals bankkosten. 
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4. Staat van Baten en Lasten 2016 
 

 
 
 
 

4.1 Baten met specifieke bestemming   
 

Baten met specifieke bestemming zijn afkomstig van donateurs die periodiek fondsen overmaken ten be-
hoeve van een specifieke bestemming. Hierbij kan gedacht worden aan een bepaald land of een speciale 
student die de betreffende donateur aan het hart gaat en die hij/zij bereid is te ondersteunen. 
 

4.2 Baten met algemene bestemming 
 
Baten met algemene bestemming zijn afkomstig van donateurs en hebben betrekking op de ontvangen mid-
delen zoals donaties, giften en contributies van de deelnemers en donateurs zonder dat hier een specifiek 
doel aan verbonden is.  
 

4.3 Rentebaten 
 
De rentebaten zijn ontvangen uit onze spaarsaldi bij de verschillende banken. Het gemiddelde interestper-
centage bedraagt 0,41% op jaarbasis en is daarmee lager dan vorig jaar. Deze daling is het gevolg van ge-
volg van rentewijzigingen en een iets lager stamkapitaal. 
 

4.4 Overige baten 
 
De overige baten kunnen incidentele baten betreffen zoals terug ontvangen bedragen van studenten. Deze 
zijn in 2016 niet van toepassing geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baten Toelichting werkelijk 2016 begroot 2016 werkelijk 2015
- Baten met specifieke bestemming 1 5.021             4.281              2.897             
- Baten met algemene bestemming 2 11.609            8.500              8.793             
- Rentebaten 3 169                325                 352                
- Overige baten 4 -                 -                  -                 
Som der baten 16.799           13.106            12.042           

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Projecten met specifieke bestemming 5 5.021             4.281              2.897             
- Projecten met algemene bestemming 5 11.579            9.772              11.319            
- Jaarlijkse dotatie algemene reserve 6 1.741             1.275              1.303             

18.341           15.328            15.519           
Wervingskosten
- Kosten eigen fondsenwerving 7 512                500                 493                

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 8 758                600                 528                

Som der lasten 19.611            16.428            16.541           

Resultaat 9 2.812-             3.322-              4.499-             

Resultaatbestemming 2016

Toevoeging/onttrekking aan
- Continuïteitsreserve - - -
- Algemene reserve 2.812-             3.322-              4.499-             
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4.5 Project bestedingen 
 
 

 
 
In bovenstaande lijst zijn de studenten aangegeven die in 2016 zijn gesponsord door het Badeloch Fonds. 
Omwille van privacy worden studenten alleen met hun voornamen genoemd. 
 
Bij een aantal studenten zijn hier verschillen tussen de begrote en werkelijke kosten. Dit zijn hoofdzakelijk 
koersverschillen. Bij de studenten die worden gesponsord uit specifieke bestemming komen deze verschillen 
niet voor aangezien in dat geval wordt vergoed waar de sponsor zich aan heeft gecommitteerd.  
 

Studenten gesponsord uit giften met specifieke bestemming

Naam Student Land Werkelijk 2016 Begroot 2016
Christine Thailand 650 650
Ralfy Dominicaanse Republiek 1.564 1.564
Yerfeny Dominicaanse Republiek 360 360
Dorka Dominicaanse Republiek 300 300
Genesis Dominicaanse Republiek 240 240
Carolina Dominicaanse Republiek 235 235
Dermi Dominicaanse Republiek 632 632
Edelyn Dominicaanse Republiek 300 300
Mouy Bangladesh 370 370
Eti Bangladesh 370 370
Subtotaal gesponsord met specifieke bestemming 5.021 5.021

Studenten gesponsord uit giften met algemene bestemming

Naam Student Land Werkelijk 2016 Begroot 2016
Joshoda Bangladesh 706 706
Kismet Bangladesh 459 459
Poninna Bangladesh 0 108
Sapna India 0 870
Sakshi  India 1.000 1.000
Grace India 500 500
Divya India 984 970
Shalini India 1.342 1.000
Jeremy Indonesië 750 750
Adrien Kameroen 0 150
Trixy Philipijnen 0 324
Jeril Philipijnen 410 410
Amos Tsjaad 667 625
David Tsjaad 1.009 923
Gilbert Uganda 953 953
John  Uganda 408 408
Richard Uganda 530 525
Marietta Zambia 931 924
Evelyn Zambia 931 924
Subtotaal gesponsord met algemene bestemming 11.579 12.529

Totaal projectbestemmingen 2016 16.600 17.550
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De studenten Trixy en Poninna uit bovenstaande lijst hebben aangegeven dat zij een andere sponsor heb-
ben gevonden en onze sponsoring, die als tweede sponsoring was aangevraagd, niet nodig hebben. Sapna 
en Adrien hebben, ondanks dat zij daar diverse keren door ons op gewezen zijn, geen aanvraag ingediend 
voor de daadwerkelijke betaling.  
 
 

4.6 Jaarlijkse dotatie algemene reserve 
 
Het huishoudelijk reglement schrijft voor dat een gedeelte van de ontvangen baten met algemene bestem-
ming (4.2) gedoteerd dient te worden aan de algemene reserve (dit vormt samen met de continuïteitsreserve 
het zogeheten stamkapitaal). Het minimaal voorgeschreven percentage is 15%, dit is hier toegepast.  
 
 

4.7 Kosten eigen fondswerving 
 
Deze kosten hebben veelal betrekking op de publicatie van de nieuwsbrief (kopieerkosten) van de Stichting 
alsmede kosten die verband houden met het beheren van de website.  
 
 

4.8 Kosten beheer en administratie 
 
De kosten die hieronder vallen betreffen bankkosten, KVK-kosten en reiskostendeclaraties. Het overgrote 
deel van deze kosten betreft de bankkosten. De reiskostendeclaraties worden in de meeste gevallen door de 
bestuursleden en deelnemers als gift geschonken. 
 
 

4.9 Resultaat 
 
Het resultaat van het lopende boekjaar is een tekort van € 2.812,-. Er werd reeds geanticipeerd op een ver-
lies in de begroting. Doordat de sponsoring van enkele studenten geen doorgang heeft gevonden, konden 
andere studenten worden aangenomen. Dankzij de toename in ontvangst van giften is dit verlies licht lager 
uitgevallen.  
De jaarlijkse dotatie aan het stamkapitaal is daardoor iets hoger vastgesteld omdat deze wordt berekend op 
basis van de ontvangen baten met algemene bestemming. Gezamenlijk resulteert dit in een lager tekort dan 
verwacht. Het tekort wordt aangezuiverd vanuit de algemene reserve. 
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5. Balans 2016 
 
  
 

 
 
 
 

5.1 Vorderingen en overlopende activa 
 
De overlopende activa hebben betrekking op nog te ontvangen interest. De vorderingen bestaan uit reeds 
vooruitbetaalde opleidingskosten of nog te ontvangen giften betrekking hebbend op 2016.  
 
 

5.2 Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren: 
 

 
 
 

5.3 Reserves 
 

De reserves van het Badeloch Fonds bestaan uit een continuïteitsreserve en algemene reserve, tezamen 
het stamkapitaal geheten. De continuïteitsreserve is bedoeld om in geval van tegenvallende inkomsten in elk 
geval de huidige lange termijn verplichtingen na te kunnen komen. De algemene reserve is bedoeld als buf-
fer om nieuw te accepteren studenten te kunnen sponsoren en is noodzakelijk om verplichtingen aan te kun-
nen gaan. Bijvoorbeeld: wanneer twee studenten worden aangenomen met een studie van 4 jaar en kosten 
van € 1.000,- per jaar, levert dat een verplichting op van 8.000,-. Enige buffer naast de continuïteitsreserve is 
daarom noodzakelijk. 
 
 

5.4 Vooruit ontvangen bedragen 
 
De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op baten die ontvangen zijn voor projecten met geoor-
merkte specifieke bestemming maar in 2016 nog niet nodig waren. Het ontvangen geld, € 2.485,-, wordt 
gereserveerd voor deze specifieke projecten in 2017 en later.  

Toelichting 31-12-2016 31-12-2015
Activa

Vorderingen en overlopende activa 1 2.226         682            
Liquide middelen 2 41.725       41.841       

43.950       42.523       

Totaal 43.950       42.523       

Passiva

Stamkapitaal
- continuïteitsreserve 23.415       29.324       
- algemene reserve 17.062       11.853       

3 40.477       41.177       

Vooruitontvangen bedragen 4 2.485         680            
Kortlopende schulden 5 988            666            

Totaal 43.950       42.523       

31-12-2016 31-12-2015
ING rekening courant 8.387          8.405          
ING zakelijke spaarrekening 12               12               
ASN-Ideaalsparen 33.326        33.424        

41.725        41.841        
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5.5 Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden hebben betrekking op vooruit ontvangen baten met algemene bestemming van 
donateurs en bankkosten die ten laste komen van het huidige boekjaar maar pas later in rekening worden 
gebracht.  
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6. Begroting 2017 
 
 

 
 
 

6.1 Fondsenwerving 2017 
 

Het begrote bedrag aan baten uit fondsenwerving met specifieke bestemming betreft de optelsom van be-
dragen die door donateurs zijn toegezegd voor lopende projecten. De baten met algemene bestemming zijn 
overige bedragen die we voor 2017 verwachten te ontvangen. In 2016 hebben wij een aantal nieuwe dona-
teurs mogen verwelkomen en is het gemiddelde bedrag per donateur tevens gestegen. Wij gaan er van uit 
dat in 2017 dit bedrag in ieder geval wordt behaald.  

 
 

6.2 Rentebaten 2017 
 
De rentebaten voor het jaar 2017 worden nog lager ingeschat dan die van het jaar 2016 vanwege het licht 
lagere stamkapitaal en de nog steeds dalende trend in rendement op vermogen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baten Toelichting begroot 2017 Werkelijk 2016
- Baten met specifieke bestemming 1 4.404              5.021              
- Baten met algemene bestemming 1 11.600             11.609             
- Rentebaten 2 150                 169                 
- Overige baten -                  -                  
Som der baten 16.154            16.799            

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Projecten met specifieke bestemming 4.404              5.021              
- Projecten met algemene bestemming 10.771            11.579             
- Jaarlijkse dotatie algemene reserve 1.500              1.741              

3 16.674            18.341            
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 4 500                 512                 

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 4 600                 758                 

Som der lasten 17.774            19.611             

Resultaat 5 1.621-              2.812-              

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan
- Continuïteitsreserve - -
- Algemene reserve 1.621-              2.812-              



 
Stichting Badeloch Fonds Hilversum 
Jaarverslag 2016 
 

12 
 

6.3 Project bestemmingen 2017 
 

Voor sponsoring in 2017 zijn door het bestuur de volgende projecten geaccepteerd: 
 

 
 

 
6.4 Kosten 

 
De begrote kosten liggen in lijn met de kosten zoals in voorgaande jaren. 

 
 

6.5 Financiële ruimte 
 
De tot en met december 2020 aangegane lange termijn verplichtingen bedragen € 23.415,- Het huishoudelijk 
reglement verplicht het bestuur om de aangegane lange termijn verplichtingen in de jaarstukken te vermel-
den. Hierdoor wordt aangetoond dat het Fonds in staat is om bij eventuele calamiteiten aan de aangegane 
verplichtingen te kunnen voldoen. In het reglement is tevens vastgelegd dat het stamkapitaal mag groeien 
tot maximaal 2x de lange termijn verplichtingen. Het meerdere moet worden ingezet voor nieuwe projecten 
zodat sponsoring van nieuwe studenten altijd de prioriteit heeft. 
 
De balans per 31 december 2016 geeft aan dat het stamkapitaal per die datum € 40.477,- bedraagt. Dat 
betekent een dekking van de lange termijn verplichting van 172%, hetgeen inhoudt dat aan de doelstelling 
wordt voldaan. 
 

Studenten gesponsord uit giften met specifieke bestemming

Naam Student Land Begroot 2017
Mouy Bangladesh 370
Eti Bangladesh 370
Christine Thailand 650
Ralfy Dominicaanse Republiek 1.208
Yerfeny Dominicaanse Republiek 538
Dorka Dominicaanse Republiek 311
Genesis Dominicaanse Republiek 311
Carolina  Dominicaanse Republiek 311
Dermi   Dominicaanse Republiek 335
Subtotaal gesponsord met specifieke bestemming 4.404

Studenten gesponsord uit giften met algemene bestemming

Naam Student Land Begroot 2017
Joshoda Bangladesh 710
Sakshi  India 500
Grace India 500
Divya India 970
Shalini India 1.000
Kezia Indonesië 223
Jeremy Indonesië 750
Adrien Kameroen 150
Jeril Philipijnen 410
Amos Tsjaad 625
David Tsjaad 923
Gilbert Uganda 953
John  Uganda 408
Richard Uganda 525
Evelyn Zambia 924
Subtotaal gesponsord met algemene bestemming 9.571

Nieuwe projecten 1.200

Totaal begrote projectbestemmingen 2017 15.174
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7. Overweging 
 
Het Badeloch Fonds heeft de ambitie om zoveel mogelijk studenten te ondersteunen in hun opleiding. In 
2016 is weliswaar ingeteerd op het vermogen maar de inkomsten hebben een stijging laten zien ten opzichte 
van het jaar daarvoor. Daarom zijn we positief voor het jaar 2017.  
 
In paragraaf 6.3 is een bedrag van € 13.974,- voorzien voor sponsoring van studenten in 2017 met nog een 
bedrag van € 1.200,- voor nieuwe studenten. In het geval de trend zich nog verder voortzet dan voorzien, 
zullen halverwege het jaar nog nieuwe studenten worden aangenomen.  
 
2017 staat in het teken van het 30-jarig bestaan van het Badeloch Fonds. Om dit te vieren zullen een aantal 
activiteiten worden georganiseerd. Het verzorgen van deze activiteiten zal kosten met zich mee brengen 
waar op dit moment nog geen budget voor is gereserveerd. Dit zal in 2017 worden vastgesteld waarbij de 
kosten-/baten analyse steeds een rol zal spelen.  
 
Wij danken u voor uw steun! 
 
 


