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Voorwoord 
 
Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek (SBCEZ) heeft als doel: 
 
� Het ontplooien van activiteiten tot behoud van het cultuur-historisch erfgoed in de Zuidwesthoek en 

voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. 

 
De stichting is in 1995 opgericht bij de aankoop van het pand Aanwas 29 in de kern Ossendrecht van 
de gemeente Woensdrecht. Het pand is aangekocht met het doel er een streekheemmuseum te 
realiseren. Dit museum is gerealiseerd en wordt gerund door heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’. 
Daarnaast, zoals de zeer breed opgezette doelstelling ook beschrijft, was het de bedoeling om ‘in de 
ruimste zin des woords’ zich bezig te gaan houden met behoud van cultureel erfgoed en alles wat 
daarmee verband houdt. Door gebrek aan mankracht is dit niet doorgezet en is besloten dat de 
stichting zich nu bezig houdt met het onderhoud van bovengenoemd pand en een ander pand dat bij de 
heemkundekring in gebruik is (Binnenweg 33 te Hoogerheide). Dit kan onder de noemer ‘behoud van 
het cultuur-historisch erfgoed’ gezien worden. De stichting is nu werkzaam als werkgroep binnen de 
heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’, maar wel als zelfstandige stichting. 
 
In 2016 is het bestaande beleidsplan geactualiseerd voor de periode 2016 – 2020. Binnen de looptijd 
van dit beleidsplan kunnen de volgende projecten genoemd worden als aandachtspunt: 

 
1. Behoud Binnenweg 33 te Hoogerheide 
 Het pand van het heemhuisje ’t Kwartier, gelegen aan de Binnenweg 33 in de kern Hoogerheide, is 

geen eigendom, maar wordt gehuurd, met het eerste recht van aankoop. De wens is aanwezig om 
deze aankoop in de toekomst ook uit te voeren. De komende jaren zullen gebruikt worden om te 
bepalen hoe we dit zullen kunnen bekostigen als koop de optie wordt, maar ook of er daarnaast 
andere opties zijn waardoor wij het pand in eigendom kunnen krijgen. Kan dit niet, dan zal bepaald 
moeten worden wat er dient te gebeuren voor behoud van het pand voor de toekomst. 

 
2. Onderhoud Aanwas 29 te Ossendrecht 
 A.d.h.v. het rapport van monumentenwacht zal het benodigde onderhoud bepaald worden voor de 

komende jaren met de daarbij behorende kosten en fondswerving. 
 
3. Onderhoud Binnenweg 33 te Hoogerheide 
 Het heemhuisje is gebouwd in 1879. Voorzien is dat er groot onderhoud aan het pand verricht moet 

gaan worden. A.d.h.v. het rapport van monumentenwacht zal het benodigde onderhoud bepaald 
worden voor de komende jaren met de daarbij behorende kosten en fondswerving. 

 
Fondsenwerving 
Het spreekt voor zich dat voor onderhoud en eventuele speciale projecten de nodige fondsen aanwezig 
moeten zijn. Fondsenwerving is daarom een zeer belangrijk beleidspunt van de stichting. Het verdient 
continu aandacht om fondsen binnen te halen en op peil te houden en er op die manier voor te zorgen 
dat een deugdelijk onderhoud van beide panden gewaarborgd is. De methode van fondsenwerving zal 
afhankelijk zijn van de benodigde fondsen en zal dus continu geëvalueerd moeten worden en 
bijgesteld, indien noodzakelijk. 
 
D. Verbeek 
Voorzitter Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
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1. Resultaten 2016 
 
1.1 Fondsenwerving 
 
De stichting benaderd actief bedrijven, organisaties en instanties om de middelen voor de drie projecten 
bijeen te brengen.  
 
In 2016 zijn van de volgende sponsoren financiële middelen ontvangen: 
 
1. Rabobank Roosendaal-Woensdrecht (Clubkas Campagne), Roosendaal; 
2. Diverse personen a.g.v. de verkoop van etsen. 
 
Nadat in de jaren 2012 tot en met 2015 volop is ingezet op het werven van fondsen voor het vervangen 
van de tentoonstellingsruimte, de overkapping (karkot) en een deel van de om het perceel staande 
erfafscheiding achter het museum Den Aanwas en het behoud het Heemhuisje ’t Kwartier in 
Hoogerheide is het in 2016 rustig geweest met fondswervingsactiviteiten. 
 
Bedrijven zijn voorzichtig met het verstrekken van donaties. Daarnaast hebben maatregelen van de 
overheid er ook toe geleid dat minder subsidies van overheidswege zijn/worden verstrekt en steeds 
meer instanties bij het bedrijfsleven aankloppen voor een bijdrage. De komende jaren zal de stichting 
zich verder in blijven zetten om de benodigde financiële middelen binnen te halen voor de in het 
beleidsplan 2016 -2020 genoemde projecten. 
 
1.2 Financieel resultaat 2016 
 
Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een gering voordelig financieel resultaat van € 109 (2015: 
€ 8.783 nadeel). 
 
Naast een vaste jaarlijkse bijdrage (€ 1.500) van de Heemkundekring, en de incidentele sponsor-
inkomsten, ontbreekt het de stichting aan structurele inkomsten. Inkomsten die dringend benodigd zijn 
voor enerzijds reguliere vaste uitgaven (verzekering pand, kosten monumentenwacht, gemeentelijke 
belastingen etc.), maar anderzijds ook voor het onderhoud van het streekheemmuseum ‘Den Aanwas’ 
in Ossendrecht en het Heemhuisje ’t Kwartier in Hoogerheide. 
 
Voor een efficiënte(re) gebruik en exploitatie van het museum en het heemhuisje werd in opdracht van 
de gemeente door stichting Denckracht een onderzoek uitgevoerd. Daarbij werden o.a. ook de locaties 
Natuurpoort Volksabdij in de kern Ossendrecht en het Wilhelmietenmuseum in de kern Huijbergen 
betrokken. Het onderzoek heeft tot op heden (nog) niet tot zichtbare resultaten geleid. 
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1.3 Public Relations en communicatie 
 
De stichting zet verschillende middelen in ten behoeve van communicatie met donateurs en sponsoren 
en de omgeving: 
 

Website 

De statuten, het Beleidsplan 2016 - 2020 en het jaarverslag van de stichting zijn te vinden op de 
website van heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’: www.hkk-zuidkwartier.nl, onder ‘werkgroep’ en ‘sbcez’. 
 

Communicatie 

In 2016 heeft de stichting op diverse momenten contact gezocht met de media om de projecten onder 
de aandacht van mogelijke sponsoren en het publiek te brengen. Hier onder treft u enkele publicaties 
aan. 
 

Winnaars eerste Zuidwesthoek Business Award 

De winnaars van de eerste Zuidwesthoek Business Award zijn vrijdagavond 11 maart 2016 bekend 

gemaakt tijdens de ondernemersavond in 

het Zuidwesthoek College in Ossendrecht. 

De verkiezing werd georganiseerd door Lions-

club Woensdrecht Zuidkwartier. Een deel van de 

opbrengst van de avond gaat naar het veilig 

maken van het zwembad van het Thomashuis 

Huijbergen. Ook wordt de Heemkundekring 

financieel ondersteund in het renoveren van het 

dak van het Heemhuisje in Hoogerheide. De 

heemkundekring, vertegenwoordigd door de 

heren Luysterburg en Verbeek, ontvingen een 

cheque van € 3.000. 

Regioactueel.nl Woensdrecht en Bergen op Zoom, maart 12, 2016 

 
 

Prachtige aquarellen te koop om nieuw afdak te bekostigen 

Alles was zo mooi opgeknapt bij Museum Den Aanwas in 

Ossendrecht. Althans dat leek zo. Maar nader onderzoek 

wees uit dat ook het afdak helemaal achter op het perceel 

totaal verrot is en dringend moet worden vervangen.  

Uiteraard in een stijl die past bij de rest. De Stichting die het 

gebouw in eigendom heeft en beheert heeft echter op dit moment 

onvoldoende geld in kas om dit goed te laten uitvoeren. Daarom 

is hiervoor een oplossing bedacht. Een oplossing die bovendien 

uniek is en een aantal mensen wel zal aanstaan.  

Museum Den Aanwas in Ossendrecht is er de laatste jaren veel 

op vooruitgegaan. Het hoofdgebouw staat netjes in de verf, achter 

de goed onderhouden leilinden. De versleten tentoonstellingsunit 

achter het gebouw is verwijderd en vervangen door een mooie 

nieuwe ruimte. Het karkot stond na een storm op instorten en is 

vervangen door nieuwbouw. De omheining is volledig 

vernieuwd, evenals de bestrating. Het enige dat nu nog moet gebeuren is het verwijderen en vervangen van een 

totaal verrot afdak. En dat staat nu als urgent op het programma.  

Al die bouwactiviteiten hebben echter veel geld gekost. Bij de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek, 

de stichting die de gebouwen van Heemkundekring Het Zuidkwartier beheert, is de bodem van de schatkist dan 

ook inmiddels wel in zicht. Maar gelukkig is er nog een geldbron beschikbaar, een heel bijzondere zelfs.  
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Enkele jaren geleden heeft kunstenaar Jac van Nes een prachtig kunstwerk gemaakt. Het is een combinatie van 

een aquarel met een pentekening in Oost-Indische inkt en het verbeeldt de twee rijksmonumenten die door de 

stichting worden beheerd en in gebruik zijn door de heemkundekring: Heemhuisje ’t Kwartier (een arbeiders-

huisje/keuterboerderijtje uit 1875 aan de Binnenweg te Hoogerheide) en Museum Den Aanwas te Ossendrecht. 

Van dit kunstwerk zijn honderd afdrukken gemaakt, die door de kunstenaar eigenhandig zijn genummerd. Het was 

de bedoeling dat grote sponsoren een ingelijst exemplaar van dit kunstwerk ontvingen en dat is ook gebeurd.  

Nu grote sponsoren echter zeer zeldzaam geworden zijn heeft de stichting besloten er een andere bestemming aan 

te geven, iets waar de kunstenaar overigens volledig achter staat. De afdrukken, die 33 x 40,5 cm meten, worden 

zonder lijst te koop aangeboden. De opbrengst komt volledig ten goede aan de vervanging van het afdak. En het 

spreekt vanzelf: op is op, er worden geen afdrukken bijgemaakt.  

Wie in aanmerking wil komen voor zo’n unieke afdruk kan contact opnemen met de voorzitter van de Stichting 

Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek, de heer Dees Verbeek, telefoon: 0164-616196, e-mailadres: 

dverbeek@ziggo.nl.  

Museum Den Aanwas in Ossendrecht is tot en met oktober elke tweede en vierde zondag van de maand geopend 

voor het publiek van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.  

Meer informatie over Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek, Heemkundekring Het Zuidkwartier, 

Museum Den Aanwas en het nu te koop aangeboden kunstwerk kunt u vinden op de site van de heemkundekring: 

www.hkk-zuidkwartier.nl/ 

Publicatie regionaal dagblad De Woensdrechtse Bode, week 21, 03 augustus 2016 

 
 

 

't Kwartiertje op 

internet 
Heemhuisje 't Kwartier aan de Binnen-

weg in Hoogerheide is voortaan te 

bekijken vanaf de bureaustoel en zelfs 

vanuit de luie stoel. Hoogerheidenaar 

Vincent Krijtenburg heeft namelijk 

onlangs 360-graden-opnamen van de 

binnen- en de buitenkant van dit 

rijksmonument gemaakt. 

Jan Luysterburg, de voorzitter van 

Heemkundekring Het Zuidkwartier, de vereniging die het voormalige woonhuis/keuterboerderijtje in gebruik 

heeft, keek zijn ogen uit. Toen Vincent Krijtenburg, journalist en fotograaf van beroep, de filmopnamen kwam 

maken, verwachtte Luysterburg dat er een grote hoeveelheid spullen moest worden uitgeladen. Niets bleek minder 

waar. Een statief met daarop één camera met meerdere lenzen en een afstandbediening, dat was alles. 

Daarna was de voorzitter getuige van de werkwijze van vakman Vincent. Na anderhalf uur was het karwei 

geklaard en konden de mannen bij een 'kommeke' koffie nog wat nakaarten. De opnamen zijn te bekijken op via 

de speciale website www.heemhuisje.nl en de site van de Heemkundekring (www.hkk-zuidkwartier.nl, onder 

‘Diversen / video’s’). U kunt zelfs naar de zolder, waar u tevens kunt bekijken hoe het dak er op dit moment nog 

uitziet. Hopelijk is dit binnenkort volledig opgeknapt. Op de site kunt u ook bijzonderheden lezen over dit huisje 

uit 1875 (www.hkk-zuidkwartier.nl, onder ‘werkgroep / ’t kwartier / heemtuin’). 
 
Publicatie regionaal weekblad De Gazet van Bergen op Zoom, woensdag 19 oktober 2016 
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2. Organisatie 
 
2.1 Doel van stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
 
� Het ontplooien van activiteiten tot behoud van het cultuur-historisch erfgoed in de Zuidwesthoek en 

voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. 

 
 
2.2 Financiële middelen 
 
Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:  
o subsidies en donaties; 
o schenkingen, erfstellingen en legaten en; 
o alle andere verkrijgingen en baten. 
 
 
2.3 Organisatiestructuur 
Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek is een zelfstandige stichting, werkzaam als 
werkgroep binnen heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’. 
De stichting kent een vierhoofdig bestuur bestaande uit een voorzitter tevens secretaris, 
penningmeester en twee algemene leden. Het bestuur werkt volledig onbezoldigd. 
 
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen: 
1. D. Verbeek 
voorzitter en secretaris 
2. A. Engelaar 
penningmeester 
3. W. van Hoek 
bestuurslid 
4. A. Koens 
bestuurslid 
 
 
2.4 Adresgegevens 
Het correspondentie adres van de stichting is: 
Matthias Wolffstraat 10 
4631 KD Hoogerheide 
KvK nr. 41106640 
RSIN\Fiscaal nr. 803788095 

 

 
2.5 ANBI Certificaat 
Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden 
aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de 
voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet zijn. Stichting 
Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek is een ANBI. 
 
 
2.6 Overlegvormen 
Het bestuur komt periodiek bijeen. Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt. Het bestuur is 
in 2016 zes maal bijeen geweest. 
Daarnaast heeft in 2016 éénmaal een gecombineerde vergadering van de stichting en een afvaardiging 
van het bestuur van de Heemkundekring plaatsgevonden. 
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In 2016 is – evenals in 2015 - een aantal maal overleg gevoerd met de eigenaren van het heemhuisje ’t 
Kwartier, gelegen aan de Binnenweg 33 in Hoogerheide. Doel van de gevoerde overleggen is om na te 
gaan of de eigenaren het eigendom van het heemhuisje willen overdragen aan de stichting. Ondanks 
de intensief gevoerde overleggen is er nog niet tot overeenstemming gekomen met de eigenaren. Het 
bestuur zal zich de komende periode buigen over de opties voor het gebruik van het heemhuisje, mede 
gezien het feit dat er groot onderhoud aan het heemhuisje verricht moet gaan worden. 
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3. Jaarrekening 2016 

 

3.1 Balans per 31 december 2016 
 

Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
 
Bedragen in Euro’s (€) 

 
 
 

3.2 Exploitatierekening over 2016 
 

 
 

  

Balans jaarrekening

Nr. Omschrijving 31-12-2016 31-12-2015 Nr. Omschrijving 31-12-2016 31-12-2015

01. Gebouwen 68.778€     68.778€          02. Eigen vermogen 69.715€     78.498€      

03. Bank 18.137€     18.353€          04. Voordelig saldo 2016 / nadelig saldo 2015 109€         -8.783€       

05. Debiteuren -€              -€                   06. Voorziening 2 projecten 17.091€     17.416€      

86.915€     87.131€          86.915€     87.131€      

Activa Passiva

Baten Lasten

Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verschil

1. Bijdrage klein onderhoud 1.500€          1.500€       -€                   2. Vaste kosten 1.630€       1.585€       45€            

3. Sponsoring -€                 -€              -€                   4. Variabele kosten 110€         110€         -€               

5. Overige inkomsten -€                 535€         535€              6. Kosten onderhoud 2016 2.200€       557€         1.643€        

8. Reservering in voorziening voor projecten -1.200€      -326€        -874€         

Totale baten 1.500€          2.035€       535€              Totale lasten 2.740€       1.926€       814€          

Saldo -1.240€      109€         1.349€        

2016 2016
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Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
 
3.1.1 Jaarrekening 
 
Algemene waarderingsgrondslag 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en 
passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 
In de exploitatierekening worden de baten en lasten opgenomen in het jaar waarop deze betrekking 
hebben. 
 
Voorziening 2 projecten 
De voorzieningen voor de 2 projecten worden gevormd door de ontvangen subsidies, donaties, 
schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. 
De (promotie)kosten die door de stichting gemaakt worden voor het werven van de fondsen worden 
naar rato van de benodigde en verwachte investeringsbudgetten verdeeld over de ontvangen fondsen. 
Het saldo van de ontvangen fondsen minus de (promotie)kosten van de fondsenwerving worden 
gereserveerd in de voorziening van het betreffende project. 
 
 

 
 
 
  

3.1.2 Toelichting op de balans per 31 december 2016

Bedragen in Euro's (€)

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

01. Gebouwen

- pand Aanwas 29 Ossendrecht 68.778€     68.778€      

03. Bank

- Rabobank 18.137€     18.353€      

05. Debiteuren

- Debiteuren -€              -€              

Het gebouw van het streekheemmuseum 'den Aanwas', 
gelegen aan de Aanwas 29 in Ossendrecht, is verworven 
in 1995 en is opgenomen tegen de netto-verkrijgingsprijs.

Op het pand wordt niet afgeschreven.

Op 31-12-2016 stonden er geen vorderingen op 
debiteuren open.
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Geen. 
 
  

PASSIVA

02. Eigen vermogen

- saldo per 1 januari 2016 78.498€      

- resulaatbestemming over 2015: nadelig exploitatiesaldo -8.783€      

- saldo per 1 januari 2016 na resultaatbestemming 2015: 69.715€      

- voordelig exploitatieresultaat 2016 109€          

- saldo per 31 december 2016 69.824€      

06. Voorziening 2 projecten

- saldo per 1 januari 2016 17.416€      

- dotatie 341€          

- onttrekkingen -667€         

- saldo per 31 december 2016 17.091€      

Toelichting 'voorziening 2 projecten': project 1 project 2

heem- thema-

huisje tentoonstel.

ruimte

- saldo per 1 januari 2016 13.559€     3.857€       

- dotatie

  - ontvangen van sponsoren 2016: -€             -€              

  - ontvangen rentevergoeding 2016: 25€           6€             

  - ontvangen uit verkoop etsen 2016: 310€         

  - minus kosten onderhoud: -€             -557€        

  - minus promotiekosten: -110€        -€              

225€         -550€         

- saldo per 31 december 2016 13.784€     3.307€       



Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek Pagina 11 
 

Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek 
 

 
 

 
  

3.2.1 Toelichting op de exploitatierekening over 2016

Bedragen in Euro's (€)

BATEN 2015

begroot realisatie realisatie

1. Bijdrage vaste kosten en onderhoud

- pand Aanwas 29 Ossendrecht & Binnenweg 33 Hoogerheide 1.500€          1.500€          1.500€       

3. Sponsoring

3.1 Project 1 "Behoud heemhuisje 't Kwartier" -€                 -€                 143€          

3.2 Project 2 "Vervanging thematentoonstellingsruimte" -€                 -€                 24.786€      

-€                 -€                 24.929€      

5. Overige inkomsten

- Overige inkomsten -€                 535€             121€          

Totaal baten: 1.500€          2.035€          26.550€      

2016

Heemkundekring 'Het Zuidkwartier' draagt jaarlijks 

€ 1.500 bij in de vaste kosten en de kosten van onder-

houd. De bijdrage voor het jaar 2016 is in 2016  

gefactureerd en ontvangen. 

De ontvangen sponsorgelden voor de realisatie van de 

projecten zijn tijdelijk op een spaarrekening  weggezet. 

Hierop is een rentevergoeding van €30,93 ontvangen. 

Daarnaast zijn van de Rabobank Clubkas campagne en

uit de verkoop van etsen bijdragen ontvangen.

LASTEN 2015

begroot realisatie realisatie

2. Vaste kosten

- vaste kosten 1.630€          1.585€          1.450€       

4. Variabele kosten

- variabele kosten 110€             110€             33€            

6. Kosten onderhoud

Kosten onderhoud heemhuisje 't Kwartier

6.1 Klein onderhoud -€                 -€                 -€              

6.2 Groot onderhoud -€                 -€                 -€              

Kosten onderhoud streekheemmuseum 'den Aanwas'

6.3 Klein onderhoud 1.000€          115€             -€              

6.4 Groot onderhoud karkot -€                 -€                 8.800€       

6.5 Groot onderhoud thematentoonstellingsruimte 1.200€          442€             38.358€      

2.200€          557€             47.158€      

8. Reservering in voorziening voor projecten

8.1 Behoud heemhuisje 't Kwartier -€                 225€             196€          

8.2 Vervanging thematentoonstellingsruimte 'den Aanwas' -1.200€         -550€            -13.504€     

-1.200€         -326€            -13.308€     

Totaal lasten: 2.740€          1.926€          35.333€      

2016

De vaste kosten betreffen bankkosten, verzekering pand, 

abonnements-& inspectiekosten Monumentenwacht en 

waterschapsysteemheffing.

De variabele kosten betreffen algemene kosten, kosten 

voor communicatie en promotiekosten fondsenwerving. 

In 2016 zijn kosten gemaakt voor deelname aan de 

business award bijeenkomst van de Lions Club 

Woensdrecht Zuidkwartier.

6.3 Aan het museum Den Aanwas is Ossendrecht is in 

2016 klein onderhoud verricht. Er is een dorpel en een 

cilindersleutel vervangen. 

6.5 De thematentoonstellingsruimte achter het museum 

Den Aanwas in Ossendrecht is in 2015 vervangen. In 2016 

zijn er nog kosten voor het aanbrengen van hemelwater-

afvoeren gemaakt.
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4. Overige gegevens 
 
Het bestuur van Stichting Behoud Cultuur-historisch Erfgoed Zuidwesthoek heeft de jaarrekening 2016 
vastgesteld in de vergadering van 11 april 2017. 
 
 
Ondertekening door bestuurders: 
 
 
 
 
……………………………..     …………………………….. 
dhr. D. Verbeek      dhr. A. Engelaar 
voorzitter / secretaris     penningmeester 
 
 

 
(om privacy redenen is dit exemplaar van het jaarverslag niet ondertekend. Een ondertekend exemplaar is aanwezig op het 

secretariaat van de stichting). 


