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Bestuursverslag 
 
1.1 Algemeen 
 
Oprichting en doel van de stichting 
 
Onder het motto ‘Geef een kind een kans en schep daarmee in de wereld balans’ is stichting 
Homeless Child sinds haar oprichting in 2003 werkzaam in Honduras. 
In Honduras werkt zij samen met de volgende partners: 
 
ProNiño 
 
Doel: opvang van ontheemde straatjongens en misbruikte meisjes. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met een Amerikaanse zusterorganisatie. Momenteel zijn circa 
95 jongens en 9 meisjes tussen 6 tot 19 jaar ondergebracht in een vijftal opvangtehuizen voor 
jongens en één tehuis voor meisjes. 
 
Hogar Suyapa (HS) 
 
Doel: opvang van ondervoede baby’s en langdurige opvang van verlaten kinderen. 
Dit betreft een voedingscentrum voor ondervoede baby’s en kleuters die hier doorgaans zes 
maanden verblijven. Daarnaast is er een weeshuis waarin voornamelijk meisjes verblijven totdat 
ze volwassen en zelfstandig zijn of, indien mogelijk, worden geadopteerd. 
In 2014 verbleven er in totaal 45 kinderen in Hogar Suyapa. 
 
Asociación Hondureña de la Muyer y Familia (AHMF) 
 
Doel: voorlichting en preventie voor vrouwen. 
Voor de allerarmste vrouwen in El Progreso Honduras is sinds enige jaren een voorlichting 
programma voor vrouwen van kracht t.a.v. geboortebeperking en vrouwenrechten. Tevens 
worden initiatieven ontwikkeld tot zelfwerkzaamheid en persoonlijke ontwikkeling met behulp 
van micro kredieten. 
In 2014 namen 1.063 vrouwen deel aan het programma voor gezinsplanning en 135 vrouwen 
aan diverse voorlichtingsactiviteiten. 
 
Samenstelling van het bestuur 
 
Per 31 december 2014 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Naam Functie 

Dhr. T.M.J. Zwart Voorzitter 
Dhr. J.L.M. Schoots Penningmeester 
Mw. E. Delfos Secretaris 
Mw. L.E. Schönau Bestuurslid 
Mw. M. Vautier Bestuurslid 
Dhr. S. van Wijchen Bestuurslid 
 
Als (onbezoldigd) Project Coördinator en tevens oprichter van de stichting treedt op  
de heer B. Wiersma. 
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Bevoegdheden bestuur 
 
De bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur zijn bepaald in de statuten van de stichting 
zoals beschreven in de oprichtingsakte van 14 januari 2003 en het sinds november 2013 van 
kracht geworden Huishoudelijk Reglement.  
De stichting in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer 
14075736. 
 
1.2 Begroting over 2015  
 
INKOMSTEN € € 
   
Opbrengst wervingsacties  229.500 
Reguliere werving 
 

 70.000 

Totaal inkomsten 
 

 299.500 

UITGAVEN 
 

  

ProNiño Honduras (PNH)   
Projectuitgaven Operationeel 180.000  
Kelly Ryan (management) 1.920  
Projectuitgaven educatie 10.000  
Gezondheidszorg 6.000  
Infrastructuur 20.000  
Inrichting/Uitrusting 10.000  
Creativiteit 1.000  
Welzijn 2.000  
  230.920 
ProNiña Bella Princesas (meisjeshuis)   
Projectuitgaven Operationeel 31.800  
Projectuitgaven Educatie 3.000  
Gezondheidszorg 2.000  
Creativiteit 500  
Welzijn 500  
  37.800 
Hogar Suyapa (HS):  
Weeshuis en Nutrition Center 

  

Bijdrage operationele kosten 6.000  
  6.000 
Asoc. Hondureña Mujeres y Familia (AHMF)   
Gezinsplanning & Microkrediet projecten 3.000  
  3.000 
Totaal Project Uitgaven  277.720 
Organisatiekosten  15.800 
Totaal uitgaven  293.520 

Exploitatie boekjaar  5.980 
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De begroting van 2015 is in de Bestuursvergadering van 14 december 2014 goedgekeurd. 
 
In 2015 zijn, evenals het voorgaande jaar, enkele doelgerichte wervingsacties voorzien, 
waarvan de opbrengsten voor een belangrijk deel nagenoeg zeker zijn door de toezegging van 
grote sponsors.  
 
1.3 Verslag van het Bestuur 
 
Inleiding 
 
In het afgelopen jaar waren de stichtingsactiviteiten vergelijkbaar met die van 2013, zij het dat 
de inkomsten achterbleven bij die van het vorig jaar (7,2% minder dan begroot, 20% minder 
dan werkelijk in 2013). Daartegenover waren ook de projectuitgaven minder dan de 
giftinkomsten, zodat tenslotte een gering tekort resulteerde op de exploitatierekening 
(€ 3.100) 
 
De stichting heeft in het verslagjaar kunnen bevorderen dat meer inhoud is gerealiseerd aan de 
zogenaamde vijfde fase van de opvang van de straatjongens van ProNiño. Dat is de Zelfstandig 
Begeleid Wonen fase waarin afgescheiden huisvesting en zelfstandig gevoerd huishouden aan 
18 en 19 jarigen wordt geboden ter voorbereiding op een eigen ingerichte toekomst. Als 
zodanig hebben in het verslagjaar 9 jongens de zorg van ProNiño kunnen verlaten als 
zelfstandige jong volwassenen. 
 
Ook het in 2013 opgerichte meisjeshuis voor de opvang van seksueel misbruikte meisjes 
voorziet in een behoefte en wordt erg gewaardeerd. Momenteel wonen er negen meisjes in de 
leeftijd van 9 tot 14 jaar onder begeleiding van professionele werkneemsters. De meisjes 
volgen het onderwijsprogramma met de jongens. Eén van de meisjes is toegelaten tot een 
particuliere school en behaalt erg goede studieresultaten. 
 
De in het vorig jaar ingezette verbetering van de zorg voor de kinderen onder andere door  
meer op maat gesneden intern en extern onderwijs, alsmede vakopleidingen voor de oudere 
jongens is verder voortgezet. Ook verdere verbetering van kwaliteit van de opvangstructuur, 
met name door meer psychosociale zorg en uitbreiding van de gezondheidszorg kregen 
wederom veel aandacht. 
 
Besluitvorming 
 
Het team van HC communiceert en overlegt regelmatig telefonisch en per e-mail, waardoor 
eenvoudige besluitvorming op deze wijze efficiënt kan worden uitgevoerd. Meer belangrijke  en 
complexe besluitvorming vindt plaats na overleg in de bestuursvergaderingen.  

 
In 2014 heeft het bestuur in totaal 6 maal vergaderd, doorgaans om de 2 maanden. Op 29 
maart werd de gebruikelijke jaarlijkse team dag georganiseerd waarbij alle vrijwilligers waren 
uitgenodigd die zich voor Homeless Child hebben ingezet voor een middag informatie 
verstrekking en uitwisseling van gedachten over het werk van de stichting. 
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De besluitvorming op de projecten berust primair bij de leiding van de projectlocaties in 
Honduras. Beslissingen aangaande bestedingen in Honduras worden zowel geïnitieerd door de 
lokale partner als de projectcoördinator van de stichting. Doorgaans vindt hierover overleg 
plaats met het bestuur van de stichting in Nederland, zeker wanneer het om substantiële 
bestedingen gaat. 
 
Governance 
 
De onbezoldigd projectcoördinator van Homeless Child is gedurende 8 maanden, van april tot 
en met half november woonachtig in Honduras. Hierdoor is hij in staat om regelmatig op de 
projectlocaties aanwezig te zijn en met de leiding c.q. relevante externe functionarissen te 
overleggen. De projectcoördinator legt regelmatig verantwoording af aan het bestuur middels 
periodieke verslagen en mailwisselingen.  
 
Het ligt in ons voornemen om in 2015 meer afstand in het toezicht op de projectgang in 
Honduras te nemen. De projectcoördinator wil dan weer significant meer tijd in Europa 
doorbrengen om vandaar de projectgang te monitoren. Er zal een parttime kracht worden 
aangetrokken om ter plaatse de noodzakelijke controle uit te voeren. Daarmee wordt bevorderd 
dat ProNiño meer zelfstandig de opvang in de tehuizen runt, waartoe de organisatie de laatste 
jaren ook meer toe in staat wordt geacht. 
 
Vrijwel elk jaar komt een lid van het bestuur op werkbezoek in Honduras (op eigen kosten) en 
kan op die wijze eveneens toezien op een adequate uitvoering van de genomen beslissingen en 
gedane investeringen. In het verslagjaar is dit overigens voor het eerst niet het geval geweest. 
Verder komen jaarlijks een wisselend aantal Nederlandse vrijwilligers, donateurs en bezoekers 
naar Honduras om op locatie mee te werken. Van hun werkzaamheden en bevindingen wordt 
verslag gemaakt, waarvan het bestuur van de stichting eveneens kennis kan nemen. 
 
De lokale partners sturen samenvattingen van hun boekhouding ter inzage naar de stichting en 
elk van de lokale partners ondergaat periodiek een externe en onafhankelijke financiële audit, 
waardoor een zekere verantwoording wordt afgelegd. 
In 2015 zal weer een audit van ProNiño worden uitgevoerd over het jaar 2014. 
 
Resultaten 
 
Evenals in 2012 en 2013 zijn de donaties van onze Amerikaanse partner achtergebleven bij de 
verwachtingen (In 2014 zijn de donaties uit de VS voor het eerst niet verder gedaald, maar licht 
gestegen, dankzij Jennifer). Gelukkig zijn de noodzakelijke bestedingen in Honduras, vooral bij 
het ProNiño project minder geweest dan begroot. De stichting heeft, evenals in 2013, haar 
fondswerving op het toen bereikte ambitieuze niveau weten te realiseren. Weliswaar met een 
terugval van circa 20%, waardoor in zeer beperkte mate de reserves aangesproken moesten 
worden.  
 
De totale inkomsten in 2014 bedroegen circa € 285.000 tegenover € 356.000 in 2013. De 
bestedingen aan de projecten in Honduras bedroegen tezamen ongeveer € 267.000. De kosten 
bedroegen in totaal circa € 21.000, zodat een gering negatief exploitatieresultaat van circa € 
3.000 resulteerde. 
 
Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de financiële resultaten volgt verderop in dit 
jaarrapport. 
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Verwachting voor 2015 
 
In het in december van 2013 gestarte opvanghuis voor seksueel misbruikte meisjes zijn 
inmiddels 9 meisjes gehuisvest. Daarmee is eigenlijk het maximum van dit tehuis bereikt en 
indien de middelen het toelaten zal de stichting van start gaan met een tweede opvanghuis. 
Immers, de behoefte voor dergelijke opvang is groot en er wordt van justitiële zijde dringend 
naar gevraagd.  
 
De het begin van 2013 gecreëerde mogelijkheid tot het zelfstandig kunnen voeren van een 
huishouden door enkele oudere jongens heeft goed uitgepakt. Wel heeft deze ‘samenwoning’ 
soms geleid tot spanningen tussen bewoners en begeleiding maar zijn die steeds naar 
tevredenheid beslecht. Het vormt een deel van het proces tot volwassenwording van de 
jongens. Het experiment zal worden voortgezet en in 2015 verwachten wij enkele jongeren ‘uit 
te kunnen zwaaien’ als zelfstandige burgers van Honduras. 
 
Verder zal ook in 2015 de stichting blijven werken aan het uitbreiden en intensiveren van 
contacten en samenwerkingsverbanden met andere organisaties, om zo een groter financieel 
draagvlak te scheppen voor verdere groei.  
 
Schoonrewoerd, 15 maart 2015 
Theo Zwart 
Voorzitter Homeless Child 
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Balans per 31 december 2014 (na voorstel exploitatiebestemming) 

(x € 1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
ACTIVA 

 
Ref. 

 
31 december 2014 

 
31 december 2013 

  
 €  € 

 
Vorderingen en overlopende activa 1.  0  10.000 

Effecten 2.  0  33.400 

Liquide middelen 3.  159.035  118.737 

   159.035  162.137 
 
 
 
PASSIVA      

Reserves 4.  157.835  160.937 

Kortlopende schulden 5.  1.200  1.200 

   159.035  162.137 
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Staat van Baten Lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2014 
  

 Ref  Werkelijk 
2014 

 Begroot 
2014 

 Werkelijk 
2013 

  
€ € € € € € 

Baten 6.       
Baten uit eigen fondswerving   201.223  226.400  345.806 
Reguliere werving   72.801  69.000  0 
Baten uit beleggingen   5.569  0  7.126 
Rente baten   1.667  0  0 
Overige baten (sponsoring)   4.078  0  3.896 
Som der Baten   285.338  295.400  356.828 
 
Lasten   

     

Besteed aan doelstellingen: 7. 
 

     
Project ProNiño Honduras 
(straatkinderen)   

215.529  216.200  237.014  
Project Bella Princesas 
(meisjeshuis)  40.445  40.000  30.470  
Project Hogar Suyapa (weeshuis 
en voedingscentrum)  11.571  11.400  10.918  
Project Asoc. Hondureña 
Mujeres y Familia 
(gezinsplanning & Microkrediet) 

 
0  0  6.287  

   267.545  267.600  284.689 

Werving baten:  
      

Kosten eigen fondswerving 8.  12.118  12.000  11.688 

Beheer en administratie:  
      

Kosten beheer en administratie 9. 8.110  9.000  6.631  
Kosten bank 10. 667  500  83  
   8.777  9.500  6.714 
Som der lasten   288.440  289.100  303.091 
 
Saldo van baten en lasten   (3.102)  6.300  53.737 
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Algemene toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 
1 Algemene toelichting 
 
1.1 Algemeen 
 

Activiteiten 
 
Stichting is opgericht op 14 januari 2003 en heeft als doel de ondersteuning van 
(straat)kinderen in armlastige landen. 
 

Vergelijkende cijfers 2013 
 
De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2013. De gehanteerde grondslagen 
van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 
1.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Toelichting op posten in de balans en staat van baten en 
lasten in de jaarrekening zijn genummerd. 
 

Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle vorderingen hebben een looptijd 
van korter dan één jaar. 
 

Effecten 
De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde. 
 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder de kortlopende schulden. 

 
1.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 
Algemeen 

Ten aanzien van de posten begrepen in het stichtingssresultaat geldt dat baten worden 
toegerekend aan het boekjaar waaraan zij zijn toegekend en dat met uitgaven en risico's is 
rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. De op de 
opbrengst drukkende uitgaven zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. 
  

Stichting Homeless Child 
Maastricht 

11 



 
Baten 

Onder de baten worden verstaan de op het verslagjaar betrekking hebbende donaties, subsidies 
en sponsoring. 

 
Lasten 

Onder lasten worden verstaan de directe en indirecte uitgaven die aan de doelstelling van de 
stichting zijn verbonden. 
 

Rentebaten en rentelasten  
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde financieringskosten op de verkregen lening. 
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 Toelichting op de Balans  
 
 
1. Vorderingen en overlopende activa 

 
 
2. Effecten 

 
De waarde van de effecten kan als volgt worden weergegeven: 

 
Het bestuur heeft besloten de beleggingen liquide te maken in 2014. 

 
 
3. Liquide middelen 

 
 
4. Reserves 

 
  

   31-12-2014  31-12-2013 
 
 

  €  € 

Lening Stichting Constru Casa   0  10.000 
   0  10.000 

   31-12-2014  31-12-2013 
 
 

  €  € 

Triodos Sustainable Pioneer Fund   0  33.400 
   0  33.400 

   31-12-2014  31-12-2013 
 
 

  €  € 

ASN, Spaarrekening 880.46.25.732   100.000  116.256 
Triodos, Zaken rekening 78.14.30.771   59.021  1.743 
Triodos, Rendement rekening 21.24.87.167   14  738 
   159.035  118.737 

   31-12-2014  31-12-2013 
 
 

  €  € 

Stand per ultimo vorig jaar   160.937  107.200 
Af\bij: exploitatie resultaat lopend jaar   (3.102)  53.737 
   157.835  160.937 
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Continuïteitsreserve 
 
De stichting acht het als onderdeel van haar beleid om voldoende stichtingsvermogen te 
vormen en aan te houden teneinde haar projectpartners op bestemming voor minstens een jaar 
continuïteit te kunnen bieden in de geboden ondersteuningsdoelen. In het geval dat de 
donaties sterk achterblijven bij de verwachtingen, kunnen de bestemmingsreserves eveneens 
tot dekking van de continuïteitsbehoefte dienen. 
 
 
 € 

Continuïteitsreserve 60.918 
Bestemmingsreserve Schoolproject 73.000 
Bestemmingsreserve Vakopleiding 16.417 
Bestemmingsreserve Nieuwbouw opvanghuis 7.500 
 157.835 
 
 
5.  Kortlopende schulden 
 
   31-12-2014  31-12-2013 
 
 

  €  € 

Accountantskosten   1.200  1.200 
   1.200  1.200 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten  
 

 
6. Baten 

 
 
*) Alle kosten van bestuur en beheer, alsmede de reis- en verblijfkosten i.v.m. vergaderingen 
en besprekingen van de stichting worden door de bestuursleden privé gedragen. Als zodanig 
wordt de waarde hiervan als sponsoringbaten opgenomen. 
 
 
7. Bestedingen aan doelstellingen 

 
 
8. Kosten eigen fondswerving 

 
  

 Werkelijk 
2014 

 Begroot 
2014 

 Werkelijk 
2013 

 
 

€  €  € 

Structurele en incidentele donaties privé 31.673  20.400  28.589 
Donaties bedrijven en instellingen 139.495  230.000  246.767 
Donaties wervingsacties 102.856  45.000  70.450 
Baten uit beleggingen 5.569  0  7.126 
Rente baten 1.667  0  0 
Sponsoring door bestuursleden (* 4.078  0  3.896 
 285.338  295.400  356.828 

 Werkelijk 
2014 

 Begroot 
2014 

 Werkelijk 
2013 

 
 

€  €  € 

Projectuitgaven ProNiño tehuizen 215.529  216.200  237.014 
Projectuitgaven Bella Princesas meisjeshuis 40.445  40.000  30.470 
Projectuitgaven Hogar Suyapa weeshuis 11.571  11.400  10.918 
Projectuitgaven AHMF Family planning etc. 0  0  6.287 
 267.545  267.600  284.689 

 Werkelijk 
2014 

 Begroot 
2014 

 Werkelijk 
2013 

 
 

€  €  € 

Kosten, fundraising 12.118  12.000  11.688 
 12.118  12.000  11.688 
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9. Kosten beheer en administratie 

 
*) Alle kosten van bestuur en beheer, alsmede de reis- en verblijfkosten i.v.m. vergaderingen 
en besprekingen van de stichting worden door de bestuursleden privé gedragen. Dit geldt 
tevens voor de reis- en verblijfkosten i.v.m. de directievoering op locatie in Honduras. 
 
De totale organisatiekosten inclusief de door het bestuur en directie gesponsorde kosten ten 
bedrage van € 20.228, bedragen 7,4% van de totale giftinkomsten van € 274.024.  
 
10. Kosten bank 

 
 
 
Vaststelling door het bestuur 

 
Het financiële verslag 2014 is in de bestuursvergadering van 25 april 2015 vastgesteld en 
goedgekeurd en is besloten de penningmeester te dechargeren voor het financiële beheer. 
 
 
Schoonrewoerd, 25 april 2015   Schoonrewoerd, 25 april 2015  
 
Voorzitter,    Secretaris, 
 
 
 
Dhr. T.M.J. Zwart   Mw. E. Delfos  

 Werkelijk 
2014 

 Begroot 
2014 

 Werkelijk 
2013 

 
 

€  €  € 

Kosten, gesponsord door bestuursleden *) 4.078  0  3.896 
Overige organisatiekosten 4.032  9.000  2.735 
 8.110  9.000  6.631 

 Werkelijk 
2014 

 Begroot 
2014 

 Werkelijk 
2013 

 
 

€  €  € 

Bankkosten 667  500  83 
 667  500  83 
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Bijlage: specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

 

Bestemmingen Werving baten Totaal Begroot Totaal  

Lasten 
Doel 

ProNiño 
Doel Bella 
Princesas 

Doel Hogar 
Suyapa 

Doel 
AHMF 

Eigen  
werving 

Beheer en  
admin. 

2014 2014 2013 

Subsidies en bijdragen          

Projectafdrachten 215.529 40.445 11.571    267.545 267.600 284.689 

Fondswerving 9.000 2.900 218    12.118 12.000 11.688 

Beheer en administratie 5.000 1.790 110   1.210 8.110 9.000 6.631 

Bankkosten 400 200 67    667 500 83 

 229.929 45.335 11.966 0  1.210 288.440 289.100 303.091 
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Overige gegevens 
 

Statutaire regeling omtrent vaststellen jaarrekening 
 
Conform artikel 15 lid 4 tot en met 7 van de statuten zal door de penningmeester binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het 
geëindigde boekjaar opgemaakt worden. De jaarstukken dienen door het bestuur te worden 
vastgesteld en goedgekeurd, zulks voor de penningmeester tot décharge dienend voor zijn 
beheer.  

Voorstel bestemming resultaat 
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur wordt het 
exploitatieresultaat over het boekjaar 2014 in mindering gebracht op de reserves. 
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Stichting Homeless Child 
Overheicop 72 
4145 KV Schoonrewoerd 
 
 
 
BEOORDELINGSVERKLARING 
 
Opdracht 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Homeless Child te 
Maastricht beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van 
de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaard 2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. De in dit kader 
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de 
financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze 
slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan 
worden ontleend.  
 
Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Homeless Child per 31 december 2014 en van 
het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
 
IJsselstein, 14 april 2015 
 
 
Accountantskantoor Sterkenburg 
 
M.J.L. Sterkenburg 
Accountant-Administratieconsulent 
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