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1. Inleiding  
 

Alle Limburgse kinderen kunnen en mogen meedoen!  

Jeugdfonds Cultuur Limburg (JFCL) zorgt ervoor dat alle kinderen en jongeren uit Limburg tussen 0 en 

18 jaar mee kunnen doen aan activiteiten en lessen op het gebied van kunst en cultuur. Het 

Jeugdfonds Cultuur houdt zich bezig met het financieel ondersteunen van kansarme kinderen en  

jongeren tot 18 jaar, zodat deze deel kunnen nemen aan cultuuractiviteiten, waarvoor geldmiddelen 

nodig zijn. Het fonds stelt jaarlijks een vast te stellen bedrag ter beschikking voor elk kind, waarmee 

het lidmaatschapsgeld en voor een gedeelte de cultuurbenodigdheden bekostigd worden. Het geld dat 

hiervoor beschikbaar is, komt van de 'supporters' van het Jeugdfonds Cultuur in de vorm van 

subsidiegelden en/of giften. De "supporters" zijn de overheid, fondsen, andere stichtingen, bedrijven 

en particulieren.  

Het JFCL is verheugd dat wij ook in 2019 weer een fors aantal kinderen en jongeren hebben kunnen 

laten meedoen met culturele activiteiten. Maar liefst 1.239 kinderen en jongeren konden in 2019 via 

het JFCL meedoen aan een culturele activiteit. Ten opzichte van 2018 is dit een stijging van maar 

liefst 226 kinderen en jongeren. Dat is allemaal te danken aan de actieve relatiebeheerders en 

intermediairs die zich inzetten voor het doen van aanvragen voor de doelgroep. Het bereiken van de 

doelgroep vraagt een brede samenwerking tussen verschillende partners zoals lokale 

Leergeldorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en scholen (zowel primair als voortgezet 

onderwijs).  

In 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wederom extra geld beschikbaar 

gesteld voor het bestrijden van armoede. Hierdoor worden gemeenten in heel Nederland in staat 

gesteld om extra in te zetten op het bevorderen van participatie van kinderen en jongeren. Daarnaast 

bereikte ons fantastisch nieuws dat muziek-icoon Andre Rieu voornemens is maar liefst €400.000,- te 

doneren aan het JFCL. Helaas gooide de COVID 19-pandemie roet in het eten en wordt op een later 

moment met Andre Rieu bekeken of en zo ja hoe hij zijn steun aan het JFCL gestalte kan geven. 

Bijzondere activiteiten waren er volop in 2019, zo startte in Heerlen “the Floor is Yours” met 

danscoaches Joey Berger en Jop Vermeesch. De lessen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn 

een uitstekende manier om kennis te maken met urban dance. In Roermond werd op 11 september 

het Cultuur@CruyffCourts Roermond geopend. Cultuur@CruyffCourts Roermond wordt neergezet 

door jongerenwerkers van Wel.kom, buurtsportcoaches van Sportservice Roermond en de 

Combinatiefunctionaris Cultuur van ECI Cultuurfabriek/gemeente Roermond. Kortom een bijzonder 

jaar voor het JFCL met mooie projecten en activiteiten. 

Namens het bestuur van Jeugdfonds Cultuur Limburg, 

 

Namens de voorzitter Namens de secretaris  

Mevr. P. Dassen     Mevr. S. Holtjer 
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2. Governance  
 
De statutaire naam is Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg met de statutaire zetel in Amsterdam. 
Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg heeft als doelstelling het scheppen van mogelijkheden voor 
kinderen van financieel niet-draagkrachtige ouders om deel te nemen aan cultuuractiviteiten. De 
stichting is opgericht op 9 april 2009.       
      
Bestuur sinds 31 december 2019:  
 

Functie  Naam  Functie sinds 

Voorzitter* Th. P. Dassen-Houssen 4-8-2016 

Penningmeester* S.M.E. Holtjer-Mols 15-04-2014 

Algemeen lid* N.J.B.J. van Lith-Hermans 06-06-2019 

Algemeen lid  M. Lichtleitner  06-01-2020 

  
  
De heer M. Lichtleitner en mevrouw S. Holtjer-Mols hebben eind 2019 afgesproken dat ze met ingang 
van januari 2020 gaan wisselen van taken binnen het bestuur. De heer M. Lichtleitner vervult sinds 6 
januari 2020 de functie van penningmeester mevrouw S. Holtjer-Mols vervult sinds 28 januari 2020 de 
functie van secretaris.    

 

Naam Status Duur 

S.M.E. Holtjer - Mols Periode I 15.04.2014 - 14.04.2018 

  Periode II 15.04.2018 – 14.04.2022 

P. Dassen - Housen Periode I 01.08.2016 - 31.07.2020 

  Periode II 01.08.2020 - 31.07.2024 

N. van Lith Periode I 06.06.2019 - 05.06.2023 

  Periode II 06.06.2023 - 05.06.2027 

M. Lichtleitner Periode I 06.01.2020 - 05.01.2024 

  Periode II 06.01.2024 - 05.01.2028 
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Het bestuur van het Jeugdfonds Cultuur volgt de code “Cultural Governance” en hanteert de volgende 
uitgangspunten:   

• Het bestuur realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te 
creëren, over te dragen en/of te bewaren. 

• Het bestuur is onafhankelijk en handelt integer. De bestuurders zijn alert op 
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een 
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. 

• Het bestuur is zich bewust van haar eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

• Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de 
organisatie. 

De bestuursleden zijn gevraagd op grond van hun expertise en de grote affiniteit met kunst en cultuur. 
Ze vervullen hun rol in het bestuur naast een baan in het dagelijkse leven en doen dit op onbezoldigde 
basis. 

 
 

  



6 
 
 

3. Ambities en behaalde resultaten  
 
De doelstelling om in 2019 alle gemeenten in Limburg aangesloten te hebben bij het Jeugdfonds 
Cultuur is nagenoeg behaald. Venlo heeft een eigen fonds en de gemeente Echt- Susteren heeft 
toegezegd om aan te sluiten per 1 januari 2021.  

In het jaar 2019 heeft Jeugdfonds Cultuur Limburg voor 1.239 kinderen en jongeren het lesgeld en 
waar mogelijk de benodigde attributen betaald.  

In 2020 gaat Jeugdfonds Cultuur Limburg in samenwerking met Jeugdfonds Sport Limburg en 
Stichting Leergeld Limburg verder met het project MEEDOEN in Limburg. Het uitgangspunt van 
MEEDOEN in Limburg is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met sport- en 
cultuuractiviteiten en op deze manier de interesse aan sport en cultuur te vergroten. Door de aanpak 
hopen de fondsen ook de kinderen uit de doelgroep “stille armoede” beter te bereiken. De projecten 
zijn erop gericht dat kinderen, indien er interesse is, de weg naar structureel sport- en cultuuraanbod 
gaan vinden. Kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen, kunnen dan via de lokale stichting 
Leergeld een vergoeding ontvangen voor schoolkosten, via Jeugdfonds Sport Limburg gaan sporten 
en via Jeugdfonds Cultuur Limburg actief aan culturele activiteiten deelnemen. 

 
MEEDOEN in Limburg omvat de volgende 5 grote projecten: 

• Doe mee in Vaals 

• Meedoen KC Sittard 

• Meedoen Maastricht 

• Meedoen Roermond 

• Meedoen – Speelcoach “Ome Henk” Venray 
 

Daarnaast heeft Jeugdfonds Cultuur Limburg een aantal kleinere projecten ondergebracht bij 
MEEDOEN in Limburg: 

• Locatietheater Geleen on Stage 2021  

• Kunstproject VMBO Holz 

• Meer harmonie in de samenleving 
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Overzicht: aantal goedgekeurde aanvragen per Limburgse gemeente 

Gemeente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Beek  4 14  6 8 

Beekdaelen    11 9 14 

Beesel   10 11 24 39 

Bergen Lb   3 9 10 10 

Brunssum    18 34 58 

Eijsden-Margraten    4 19 16 

Gennep   1 9 23 16 

Gulpen-Wittem    4 4 9 

Heerlen 1 34 72 188 122 177 

Horst aan de Maas  10 30 22 31 34 

Kerkrade  11 46 146 81 134 

Landgraaf    22 31 70 

Leudal   1 15 36 18 

Maasgouw     8 10 

Maastricht  50 100 133 189 212 

Meerssen   2 12 5 10 

Mook en Middelaar    2 3 4 

Nederweert  1 11 8 14 19 

Peel en Maas  7 13 12 20 21 

Roerdalen     1 8 

Roermond  38 35 58 71 78 

Simpelveld    4 6 3 

Sittard-Geleen  10 14 10 143 117 

Stein    3 8 6 

Vaals    3 11 13 

Valkenburg aan de Geul    1 5 12 

Venray  59 47 51 45 53 

Voerendaal    14 7 12 

Weert  1 33 47 45 58 

Eindtotaal 1 225 432 817 1.013 1.239 
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Overzicht: top 10 cultuuractiviteiten per jaar  

Cultuuractiviteit 2015 2016 2017 2018 2019 

hiphop 25 45 57 85 113 

klassiek ballet 5 29 62 57 74 

piano 23 31 48 72 97 

gitaar (klassiek) 11 32 42 60 80 

algemene dansvorming 22 76 181 158 200 

streetdance 19 23 51 69 58 

algemene muziekvorming 11 22 30 24 42 

drums 12 16 31 30 36 

zangles 10 22 33 46 56 

Projectmatige activiteiten   3 83 132 168 

Eindtotaal 138 299 618 733 924 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de gekozen activiteit blijkt dansen, uitgesplitst in klassiek ballet en algemene dansvorming, de 
grootste groei door te maken en is daarmee de favoriet. Zo’n zelfde groei is ook bij Hiphop waar te 
nemen. Bij projectmatige activiteiten worden projecten als Maastricht aan Zee, Parkstad aan Zee etc. 
bedoeld. Dit zijn projecten die de kinderen en jongeren onder deskundige begeleiding kennis laten 
maken met kunst en cultuur in de hoop dat ze zo gemotiveerd worden dat ze de overstap naar 
structureel cultuuraanbod maken. 
Uit bovenstaande top 10 moeten we helaas ook constateren dat de meer vereniging gebonden  
instrumenten niet in de top 10 staan. Denk hierbij aan klarinet, trompet, dwarsfluit etc.  
 
In 2019 hebben we regelmatig overlegd met Jeugdfonds Sport Limburg. We hebben gekeken naar 
gezamenlijke raakvlakken en de versterking van de samenwerking. Met diverse lokale Leergeld-
stichtingen is samengewerkt om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Het Huis voor de Kunsten 
Limburg heeft een interim directeur na het vertrek van de voormalige directeur, waarmee ook 
constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden. Met de provincie Limburg onderhouden we een 
constructieve en transparante relatie die ook bij het wisselen van gedeputeerden op dezelfde goede 
wijze is voortgezet.  
 
De dagelijkse werkzaamheden van het Jeugdfonds Cultuur Limburg worden uitgevoerd door 
coördinator Rob Janssen vanuit het Huis voor de Kunsten Limburg. Dit betreft 18 uren per week.   
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Social media 
Jeugdfonds Cultuur Limburg werkt met drie social mediakanalen (Facebook, Instagram en Twitter) en 
een eigen webpagina welke is aangesloten bij de landelijke website van Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Nederland. Minimaal tweemaal per week wordt er een bericht geplaatst op de social mediakanalen. 
De website wordt vooral gebruikt voor het plaatsen van persberichten en om het actieplatform van het 
fonds te promoten.  
 
Financiële vooruitblik 2020          
Het komende boekjaar werkt de stichting met een begroting van €252.500,- waarbij de uitgaven naar 
verwachting geheel zullen worden gedekt door de verwachte baten. Onze ambitie is om in 2020 1.250 
kinderen en jongeren mee te laten via Jeugdfonds Cultuur Limburg. 
 
Baten          
In 2019 heeft het Jeugdfonds Cultuur €423.736,- aan baten ontvangen.  
          
Cultuurbijdragen jongeren 2019     
Het Jeugdfonds Cultuur Limburg heeft in 2019 aan 1.239 kinderen en jongeren bijgedragen. Hiervan 
is sinds 31 december 2019 aan 187 kinderen en jongeren een bijdrage toegezegd die in 2020 zal 
worden geëffectueerd. Het overzicht van de cultuurbijdragen is als volgt:   
 
         
        2019  2018   
        €  €   
Betalingen ten behoeve van jongeren    276.444 225.307  
Gehonoreerde aanvragen uitbetaling volgend boekjaar  53.351  40.939   
Tekort/overschot reservering voorgaand jaar   (2.655)  (1.689)  
Opgenomen ten laste van het boekjaar    327.141 264.557 
  
Per jongere is daarmee gemiddeld €266,- bijgedragen. In het jaar 2018 was dit: € 263,-.  
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4. Financieel jaarverslag   
Rapportage betreffende het financieel Jaarverslag 2019 

 
            

4.1 Begroting 2020  

 

 
 

 

          
         

Begroting 2020

Begroting

Baten

Giften en donaties van stichtingen en overheden (JCF landelijk) P.M.

Bijdrage Rabobank Foundation P.M.

Bijdrage gemeenten 425.000                    

Subsidies van Provincie Limburg (bijdrage nav Gemeentelijke deelname) P.M.

Giften en donaties van het bedrijfsleven 2.500                       

Giften en donaties van particulieren 2.500                       

Giften Vermogensfondsen 2.500                       

Som der baten 432.500                  

Lasten

Besteed aan doelstellingen (aantal * € 300) 375.000                    

Kosten backoffice (aantal * € 25 inclusief omzetbelasting) 31.250                     

Reiskosten consulent 1.000                       

Algemene kosten/kantoorkosten 12.500                     

Kosten telefonie -                          

Bankkosten 250                         

Overige kosten 2.000                       

Som der lasten 422.000                  

Resultaat 10.500                    

Verwacht 1.250                      
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4.2 Jaarrekening: balans per 31 december 2019 

 

 
  

STATUTAIRE BALANS 

(na resultaatbestemming)

31 december 31 december

Ref. 2019 2018

(in euro's)

ACTIVA

Materiële vaste activa 1 0 0

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 158.003 262.550

Liquide middelen 3 287.300 225.815

445.303 488.366

Totaal activa 445.303 488.366

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserve 4 0 0

Continuïteitsreserve 5 0 0

Bestemmingsreserve 6 74.486 36.563

Bestemmingsfondsen 7 211.214 209.404

285.700 245.967

Kortlopende schulden 8 159.603 242.399

159.603 242.399

Totaal passiva 445.303 488.366



12 
 
 

4.3 Staat van baten en lasten 2019 

 

  

STATUTAIRE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk Begroting Werkelijk

Ref. 2019 2019 2018

(in euro's)

Baten

Baten van particulieren 9 0 2.500 0

Baten van bedrijven 10 12.625 2.500 5.000

Baten van loterijopbrengsten 11 0 0 0

Baten van subsidies van overheden 12 374.163 562.500 301.099

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 13 33.395 0 16.530

Baten van andere organisaties zonder winststreven 14 3.000 2.500 0

Overige baten 15 553 0 250

Som der baten 423.736 570.000 322.879

Lasten

Besteed aan doelstellingen 16 354.850 531.250 266.536

Wervingskosten 17 0 0 0

Algemene kosten beheer en administratie 18 29.173 38.750 30.990

Som der lasten 384.024 570.000 297.526

Saldo voor financiële baten en lasten 39.712 0 25.354

Saldo financiële baten en lasten 19 21 0 162

Saldo van baten en lasten 39.733 0 25.516

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Toevoeging / onttrekking aan:

- Overige reserve 0 0

- Continuïteitsreserve 0 0

- Bestemmingsreserve 37.923 11.182

- Bestemmingsfondsen 1.810 14.333

Saldo 39.733 25.516
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4.4 Kasstroomoverzicht  

 

  

STATUTAIRE KASSTROOMOVERZICHT

2019 2018

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Totaal ontvangsten van particulieren 0 0

Totaal ontvangsten van bedrijfsleven 12.625 5.000

Totaal ontvangsten van loterijopbrengsten 0 0

Totaal ontvangsten van subsidies van overheden 381.963 281.094

Totaal ontvangsten van verbonden organisaties zonder winststreven 33.395 16.530

Totaal ontvangsten van andere organisaties zonder winststreven 2.875 0

Totaal ontvangsten van overige baten 553 250

Ontvangsten van financiële baten en lasten (uit beleggingen) 21 162

Totaal van de ontvangsten (A) 431.432 303.036

Uitgaven:

Besteed aan doelstellingen, cultuurbijdragen 342.438 257.929

Betalingen van wervingskosten 0 0

Betalingen van kosten beheer en administratie 27.509 25.147

Totaal van de uitgaven (B) 369.947 283.076

Netto uit operationele activiteiten (A-B) 61.485 19.960

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Betalingen inzake investeringen in (im)materiële vaste activa 0 0

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (C) 0 0

Mutatie liquide middelen (A-B+C) 61.485 19.960

Liquide middelen per 1 januari 225.815 205.856

Toename / afname liquide middelen 61.485 19.960

Liquide middelen per 31 december 287.300 225.816
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4.5 Toelichting algemeen 

 

Algemeen 

Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan aan de Richtlijnen Fondswervende instellingen van de  

Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 

 

4.6 Waarderingsgrondslagen 

 
Materiële en immateriële vaste activa 

De materiële en immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met 

een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere 

bedrijfswaarde. 

In het geval dat investeringen zijn gefinancierd uit een speciale inzamelingsactie, subsidie etc. wordt 

de bate verwerkt in de staat van baten en lasten en wordt de investering geactiveerd onder de 

(im)materiële vaste activa. De verkregen bate wordt via de resultaatbestemming toegevoegd aan een 

bestemmingsreserve.  

Uit de bestemmingsreserve valt jaarlijks via de resultaatbestemming een bedrag vrij naar rato van de 

afschrijvingen op het (im)materieel vast actief. 

Vlottende vorderingen 

De vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor 

oninbaarheid. 

Liquide middelen 

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en 

cheques. Deposito's worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het eventueel 

met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar 

verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de stichting worden als 

financiële vaste activa gerubriceerd. 

Overige financiële activa 

Bij de eerste verwerking van financiële activa worden deze opgenomen tegen reële waarde 

vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De financiële activa worden na 

de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-

rentemethode. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten verwerkt via het 

amortisatieproces. 

Reserves en fondsen  

Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking 

staande middelen wenst aan te wenden. 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel 

aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet 

het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven. 

Indien een actie voor een specifiek doel meer heeft opgebracht dan voor dat doel benodigd was of 

aan een gift de bestemming ontvalt, wordt dit vermeld in het verslagjaar van het jaar waarin dit 

duidelijk wordt. Het meerdere bedrag wordt dan niet langer onder het bestemmingsfonds, maar onder 

de bestemmingsreserves verantwoord. 
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Subsidieverplichting 

Van een subsidieverplichting is sprake nadat het bestuur heeft besloten een subsidie toe te kennen en 

dit kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke 

levering ontstaat. Deze verplichting wordt op de balans als schuld opgenomen. Van de verplichtingen 

die betrekking hebben op meerdere jaren, wordt het langlopende deel (> 1 jaar) onder de langlopende 

schulden gerekend, overige verplichtingen (korter dan één jaar) onder de kortlopende schulden. 

Indien sprake is van een feitelijke verplichting, zonder dat deze in rechte afdwingbaar is, wordt een 

voorziening gevormd. Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is het resultaat van de beste 

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum 

af te wikkelen. Bij de vaststelling van de omvang van de voorziening wordt de periode in ogenschouw 

genomen waarover de subsidieontvanger er redelijkerwijs vanuit kan gaan dat de subsidie wordt 

voortgezet. 

Pensioenen 

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten 

verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend 

passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. Voor verplichtingen naast de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum 

sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of 

werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van 

de verplichting. De voorziening voor additionele verplichtingen aan de pensioenuitvoerder en/of 

werknemer wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd 

tegen de contante waarde als het effect van de tijdswaarde van geld materieel is (waarbij de 

disconteringsvoet vóór belastingen de actuele marktrente weergeeft). 

Overige financiële verplichtingen 

De overige financiële verplichtingen worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten of lasten worden in de staat van 

baten en lasten opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, 

alsmede via het amortisatieproces. 

 

4.7 Resultaatsbepalingsgrondslagen 

 
Baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten van 

particulieren, bedrijven, verbonden organisaties zonder winststreven en andere organisaties zonder 

winststreven De baten worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag zonder dat 

de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht, tenzij anders vermeld. 

Als baten van particulieren worden aangemerkt: opbrengsten uit collecten, nalatenschappen, 

contributies, donaties en giften, eigen loterijen en prijsvragen en overige baten van particulieren. Met 

de opbrengst uit collecten wordt gedoeld op inzamelingen door middel van collecten waarvoor 

vergunningen worden afgegeven. 

Baten van loterijopbrengsten 

De ontvangen bijdragen uit nationale loterijen, puzzelacties van bladen en dergelijke en bijdragen van 

andere fondsenwervende instellingen worden als 'baten van loterijopbrengsten'  verantwoord voor het 

door de stichting ontvangen bedrag. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van 

derden is ontvangen, dan wel door die derde is toegezegd. De eventueel door de stichting in het kader 

van een actie van derden betaalde kosten worden in de staat van baten en lasten onder 'kosten 

wervingskosten' verantwoord. 
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Subsidies van overheden 

Subsidies van overheden worden onder dit hoofd afzonderlijk verantwoord. Onder subsidies wordt 

verstaan bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van de uitvoeringskosten van een 

project of van het exploitatietekort van de gehele stichting. Als subsidies van overheden gelden 

uitsluitend subsidies die zijn verkregen van een overheid, daaronder begrepen de Europese Unie of 

vergelijkbare internationale instellingen, overheidsinstellingen en publiekrechtelijke instellingen. 

Subsidies van niet overheden worden als baten van andere organisaties zonder winststreen verwerkt. 

Verschillen in toegezegde en gerealiseerde baten uit subsidies worden verantwoord in de staat van 

baten en lasten onder 'subsidies van overheden', in het jaar waarin deze verschillen betrouwbaar 

kunnen worden geschat. 

De kosten gemaakt om subsidies te verkrijgen, worden in de staat van baten en lasten afzonderlijk als 

'wervingskosten' opgenomen. 

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer in 

Nederland. Giften bestaande uit diensten worden financieel verantwoord, indien dit op geld 

waardeerbare diensten van bedrijven betreft. 

Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie 

voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden verantwoord als baten. 

Bestedingen aan de doelstelling 

 Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de kosten verstaan, 

die rechtstreeks verband houden met de bijdragen jongeren. 

Van voorlichting als onderdeel van de doelstelling is sprake wanneer de stichting voorlichting geeft, 

die primair ten doel heeft het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en 

gedragsverandering (anders dan het geven van geld) bij de doelgroep. Kosten doelstelling worden 

verantwoord in het jaar waarin de aanvraag is goedgekeurd. Verplichtingen uit hoofde van de 

doelstelling vallen pas vrij nadat is vastgesteld dat de verplichting is vervallen. 

Kosten ten behoeve van wervingskosten  

Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor één of meer 

van de doelstellingen, worden aangemerkt als wervingskosten. Dit houdt in dat de kosten voor 

promotie, publiciteit en public relations tot de wervingskosten worden gerekend, tenzij sprake is van 

voorlichtingskosten zoals bovenstaand beschreven. 

Algemene kosten beheer en administratie 

Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de stichting maakt in het kader van de (interne) 

beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van 

baten. 

Baten financiële baten en lasten 

Rentebaten en beleggingsresultaten worden verantwoord onder de post saldo financiële baten en 

asten. De aan de fondsenwervende organisatie berekende kosten van beleggingen, zoals bankkosten 

en kosten van beheer door derden en de eigen organisatie worden in mindering gebracht op de post 

saldo financiële baten en lasten. 

 

4.8 Grondslagen voor kostenverwerking 

Grondslag voor de toerekening van kosten 

Bij de toerekening van kosten worden de directe kosten rechtstreeks toegerekend. Voor de overige 

kosten is de toerekening gebaseerd op de door de stichting gemaakte inschattingen.  

Grondslag voor  toerekening van lonen en salarissen 

Door de organisatie wordt geen urenregistratie bijgehouden. De toegerekende kosten voor lonen en 

salarissen besteed aan fondsenwerving zijn gebaseerd op een door de organisatie gemaakte 

inschatting. 
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Personeelsleden  

Bij de stichting waren in 2019 evenals in 2018 geen personeelsleden werkzaam. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van 

kasmiddelen plaatsvindt, waaronder sponsoring, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

Ontvangsten van subsidies zijn opgenomen in het jaar waarin zij zijn ontvangen en niet in het jaar 

waarop zij betrekking hebben. 

 

4.9 Toelichting op de balans per 31-12-2019 

 

  

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

kantoor- computers /

inventaris software totaal

(in euro's)

Aanschafwaarde per 1 januari 2019 0 0 0

Mutaties 2019 0 0 0

Aanschafwaarde per 31 december 2019 0 0 0

Boekwaarde 1 januari 2019 0 0 0

Aanschaffingen 0 0 0

Desinvesteringen 0 0 0

Afschrijvingen 0 0 0

Boekwaarde 31 december 2019 0 0 0

De afschrijvingen zijn l ineair en de afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:

   • Kantoorinventaris 20%

   • Computerapparatuur en –software 33,33%
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:

31 december

2019 2018

(in euro's)

Nog te ontvangen giften/donaties 125 0

Nog te ontvangen subsidies 157.878 257.811

Vooruitbetaalde bedragen 0 4.739

158.003 262.550

Vlottende vorderingen:

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

De nog te ontvangen subsidies hebben betrekking op:

Gemeente Beesel 1.094 3.265

Gemeente Bergen 0 6.000

Gemeente Eijsden-Margraten 3.648 2.500

Gemeente Gennep 6.000 6.000

Gemeente Heerlen 70.955 25.000

Gemeente Kerkrade 0 25.000

Gemeente Landgraaf 675 0

Gemeente Leudal 17.500 17.500

Gemeente Maastricht 19.517 69.517

Gemeente Meerssen 0 529

Gemeente Peel en Maas 0 16.500

Gemeente Roermond 0 36.000

Gemeente Sittard-Geleen 11.256 40.000

Gemeente Stein 0 10.000

Gemeente Weert 0 0

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland 27.233 0

3. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

31 december

2019 2018

(in euro's)

Betaalrekening 80.322 88.859

Spaarrekening 206.978 136.956

287.300 225.815

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Voorstel bestemming saldo baten en lasten

Het voorstel is om het saldo over 2019 als volgt te bestemmen:

Toevoeging / onttrekking aan:

- Overige reserve 0

- Continuïteitsreserve 0

- Bestemmingsreserve 37.923

- Bestemmingsfondsen 1.810

Saldo 39.733

4. Overige reserve

Het verloop van de overige reserve is als volgt:

31 december

2019 2018

(in euro's)

Stand begin boekjaar 0 0

Saldo van baten en lasten 0 0

Stand eind boekjaar 0 0

5. Continuïteitsreserve

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

31 december

2019 2018

(in euro's)

Stand begin boekjaar 0 0

Saldo van baten en lasten 0 0

Stand eind boekjaar 0 0
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6. Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:

31 december

2019 2018

(in euro's)

Stand begin boekjaar 36.563 25.380

Saldo van baten en lasten 37.923 11.182

Stand eind boekjaar 74.486 36.563

Deze post is als volgt opgebouwd:

Algemeen 36.781 10.490

Gemeente Beek (LB) 1.119 1.119

Gemeente Beekdaelen (Onderbanken) (LB) (94) 0

Gemeente Beesel (LB) 0 0

Gemeente Bergen Lb (LB) 0 0

Gemeente Brunssum (LB) (1) (0)

Gemeente Eijsden-Margraten (LB) (1.153) (1.153)

Gemeente Gennep (LB) (0) (0)

Gemeente Gulpen-Wittem (LB) 0 0

Gemeente Heerlen (LB) 492 492

Gemeente Horst aan de Maas (LB) 6.930 1.500

Gemeente Kerkrade (LB) 179 179

Gemeente Kompas (Nuth/Simpelveld/Voerendaal) (LB) 0 0

Gemeente Landgraaf (LB) (675) (675)

Gemeente Leudal (LB) 0 0

Gemeente Maasgouw (LB) 2.620 0

Gemeente Maastricht (LB) 4.512 4.512

Gemeente Meerssen (LB) (1) (0)

Gemeente Mook en Middelaar (LB) 0 0

Gemeente Nederweert (LB) 0 0

Gemeente Onderbanken (LB) 0 0

Gemeente Peel en Maas (LB) 1.500 1.500

Gemeente Roermond (LB) 1.500 1.500

Gemeente Sittard-Geleen (LB) 7.778 4.100

Gemeente Stein (LB) 0 0

Gemeente Vaals (LB) (0) 0

Gemeente Valkenburg aan de Geul (LB) 0 0

Gemeente Venray (LB) 1.500 1.500

Gemeente Weert (LB) 1.500 1.500

Provincie Limburg (LB) 10.000 10.000

Subsidie via derden* 0 0

Stand eind boekjaar 74.486 36.563
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7. Bestemmingsfondsen

Het verloop van deze post is als volgt.

31 december

2019 2018

(in euro's)

Stand begin boekjaar 209.404 195.071

Saldo van baten en lasten 1.810 14.333

Stand eind boekjaar 211.214 209.404

Door derden is aan deze middelen een specifieke besteding gegeven. Deze post 

is als volgt opgebouwd:

Onderverdeling bestemmingsfonds Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland is als volgt:

Algemeen 146 (6.311)

Gemeente Beek (LB) 310 310

Gemeente Beekdaelen (Onderbanken) (LB) 0 0

Gemeente Beesel (LB) 2.944 2.944

Gemeente Bergen Lb (LB) 2.711 2.711

Gemeente Brunssum (LB) 2.500 0

Gemeente Eijsden-Margraten (LB) 2.549 2.549

Gemeente Gennep (LB) 214 214

Gemeente Gulpen-Wittem (LB) 2.500 2.500

Gemeente Heerlen (LB) 15.075 15.075

Gemeente Horst aan de Maas (LB) 5.890 5.890

Gemeente Kerkrade (LB) 1.882 3.635

Gemeente Kompas (Nuth/Simpelveld/Voerendaal) (LB) 7.406 0

Gemeente Landgraaf (LB) 359 0

Gemeente Leudal (LB) 2.682 2.682

Gemeente Maasgouw (LB) 2.500 0

Gemeente Maastricht (LB) 3.527 5.647

Gemeente Meerssen (LB) 2.748 2.748

Gemeente Mook en Middelaar (LB) 24 24

Gemeente Nederweert (LB) 407 407

Gemeente Onderbanken (LB) 4.000 0

Gemeente Peel en Maas (LB) 766 766

Gemeente Roermond (LB) 1.945 1.945

Gemeente Sittard-Geleen (LB) 10.432 10.432

Gemeente Stein (LB) 36 36

Gemeente Vaals (LB) 36 36

Gemeente Valkenburg aan de Geul (LB) 2.500 2.500

Gemeente Venray (LB) 7.480 7.480

Gemeente Weert (LB) 5.921 11.811
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fonds Jeugdfonds Cultuur Nederland 89.491 76.032

fonds Gemeente Beek (LB) 2.186 3.954

fonds Gemeente Beekdaelen (Onderbanken) (LB) 0 0

fonds Gemeente Beesel (LB) 0 0

fonds Gemeente Bergen Lb (LB) 7.358 10.755

fonds Gemeente Brunssum (LB) 0 0

fonds Gemeente Eijsden-Margraten (LB) 2.239 0

fonds Gemeente Gennep (LB) 4.502 3.868

fonds Gemeente Gulpen-Wittem (LB) 5.537 0

fonds Gemeente Heerlen (LB) 13.511 0

fonds Gemeente Horst aan de Maas (LB) 0 0

fonds Gemeente Kerkrade (LB) 0 328

fonds Gemeente Kompas (Nuth/Simpelveld/Voerendaal) (LB) 6.191 4.143

fonds Gemeente Landgraaf (LB) 0 0

fonds Gemeente Leudal (LB) 4.445 4.832

fonds Gemeente Maasgouw (LB) 0 1

fonds Gemeente Maastricht (LB) 0 0

fonds Gemeente Meerssen (LB) 0 0

fonds Gemeente Mook en Middelaar (LB) 5.579 3.591

fonds Gemeente Nederweert (LB) 2.266 2.218

fonds Gemeente Onderbanken (LB)(betreft Gem Roerdalen) 1.501 1

fonds Gemeente Peel en Maas (LB) 14.018 18.967

fonds Gemeente Roermond (LB) 26.721 46.180

fonds Gemeente Sittard-Geleen (LB) 12.362 12.362

fonds Gemeente Stein (LB) 13.306 16.140

fonds Gemeente Vaals (LB) 0 0

fonds Gemeente Valkenburg aan de Geul (LB) 0 0

fonds Gemeente Venray (LB) 0 0

fonds Gemeente Weert (LB) 0 6.032

fonds Provincie Limburg (LB) 0 0

fonds Subsidie via derden* 0 0

fonds Subsidie via derden via Jeugdfonds Cultuur Nederland (0) 0

Stand eind boekjaar 211.214 209.404
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8. Kortlopende schulden

De samenstelling is als volgt:

31 december

2019 2018

(in euro's)

Nog te betalen/vooruitontvangen subsidies 78.799 170.932

Te betalen cultuurbijdragen 53.351 40.939

Nog te betalen administratie-/ accountantskosten 25.635 30.528

Nog te betalen overige kosten 1.818 0

159.603 242.399

De nog te betalen/vooruitontvangen subsidies hebben betrekking op:

Gemeente Brunssum 39.607 20.866

Gemeente Horst aan de Maas 612 5.430

Gemeente Maasgouw 2.899 2.620

Gemeente Onderbanken 0 6.314

Gemeente Meerssen 3.709 0

Gemeente Vaals 659 350

Gemeente Valkenburg aan de Geul 4.536 5.610

Gemeente Venray 26.777 24.881

Gem Voerendaal 0 4.000

Provincie Limburg 0 11.700

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland 0 89.161

De nog te betalen cultuurbijdragen hebben betrekking op bedragen toegekend in 2019 door

middel van reeds goedgekeurde aanvragen, welke in 2020 zullen worden uitbetaald.
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4.10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 
De stichting is de volgende meerjarige verplichtingen aangegaan: N.v.t. 

Huurverplichting: looptijd contract vermelden; verplichting van het komende jaar vermelden. N.v.t. 

Subsidies 

Subsidies worden voorwaardelijk toegekend, de definitieve toekenning geschiedt na ontvangst van de 

subsidieafrekening. Indien de Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg niet voldoet aan voorwaarden 

gesteld in de subsidietoekenning is de subsidieverstrekker gerechtigd de nog verschuldigde bijdrage 

niet te betalen en/of verleende subsidies terug te vorderen.  

De voorwaardelijk toegekende subsidies zijn verwerkt als bate voor zover is ingeschat dat aan de 

subsidievoorwaarden is voldaan.  

Bestemmingsfondsen 

Door de gelieerde Jeugdcultuurfondsen worden subsidies van diverse subsidiegevers ontvangen, 

veelal (maar niet altijd) zijn hiervoor subsidievoorwaarden afgesproken. Ten tijde van het opstellen van 

de samengevoegde jaarrekening zijn diverse subsidies nog in de betreffende subsidieperiode of zijn 

subsidieperioden afgerond. Subsidies waarvan is vastgesteld dat deze terugbetaald dienen te worden 

zijn gekwalificeerd als kortlopende schuld. Alle overige subsidieopbrengsten die (nog) niet geheel zijn 

besteed zijn gekwalificeerd als bestemmingsfonds. Mogelijk dienen een aantal subsidies in de 

toekomst alsnog te worden terugbetaald aan de subsidiegever, waarmee deze subsidie op dat 

moment als kortlopende schuld zal worden gekwalificeerd.  

Financiële instrumenten 

Algemeen 

De primaire financiële instrumenten dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de 

groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. De stichting kent geen transacties in derivaten. Het 

beleid is om niet te handelen in financiële instrumenten. 

Het  belangrijkste risico uit hoofde van de financiële instrumenten betreft het kredietrisico. Het beleid 

om dit risico te beperken, luidt als volgt: 

Kredietrisico  

De stichting maakt alleen afspraken met kredietwaardige partijen. Deze partijen betreffen voornamelijk 

overheden en grote (financiële) instellingen en solide organisaties die goede doelen ondersteunen. De 

stichting bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het 

kredietrisico voor de groep minimaal. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico. 

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden 

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het 

economisch verkeer. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan na balansdatum. 
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4.11 Toelichting op staat van baten en lasten 2019 

 

 

  

TOELICHTING OP DE STATUTAIRE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019 2019 2018

(in euro's)

Baten

9. Baten van particulieren

Particulieren 0 2.500 0

0 2.500 0

10. Baten van bedrijfsleven

Overige 12.625 2.500 5.000

12.625 2.500 5.000

11. Baten van loterijopbrengsten

Opbrengsten VriendenLoterij 0 0 0

0 0 0

12. Baten van subsidies van overheden

Subsidie Gemeente Beek (LB) 0 562.500 0

Subsidie Gemeente Beekdaelen (Onderbanken) (LB) 2.151 0

Subsidie Gemeente Beesel (LB) 5.594 6.000

Subsidie Gemeente Bergen Lb (LB) 0 6.000

Subsidie Gemeente Brunssum (LB) 11.259 9.134

Subsidie Gemeente Eijsden-Margraten (LB) 6.148 2.500

Subsidie Gemeente Gennep (LB) 6.000 6.000

Subsidie Gemeente Gulpen-Wittem (LB) 5.000 0

Subsidie Gemeente Heerlen (LB) 45.955 25.000

Subsidie Gemeente Horst aan de Maas (LB) 12.818 7.570

Subsidie Gemeente Kerkrade (LB) 30.000 25.000

Subsidie Gemeente Kompas (Nuth/Simpelveld/Voerendaal) (LB) 4.478 8.000

Subsidie Gemeente Landgraaf (LB) 9.297 7.000

Subsidie Gemeente Leudal (LB) 5.000 10.000

Subsidie Gemeente Maasgouw (LB) 4.721 2.380

Subsidie Gemeente Maastricht (LB) 50.000 60.873

Subsidie Gemeente Meerssen (LB) 1.291 1.914

Subsidie Gemeente Mook en Middelaar (LB) 2.500 2.500

Subsidie Gemeente Nederweert (LB) 3.500 3.500

Subsidie Gemeente Onderbanken (LB) 1.500 686

Subsidie Gemeente Peel en Maas (LB) 0 16.500

Subsidie Gemeente Roermond (LB) 0 36.000
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2019 2019 2018

Subsidie Gemeente Sittard-Geleen (LB) 29.256 20.000

Subsidie Gemeente Stein (LB) 0 10.000

Subsidie Gemeente Vaals (LB) 2.691 2.650

Subsidie Gemeente Valkenburg aan de Geul (LB) 1.074 1.390

Subsidie Gemeente Venray (LB) 14.477 15.263

Subsidie Gemeente Weert (LB) 0 0

Subsidie Provincie Limburg (LB) 12.000 13.500

Subsidie via derden* 0 0 0

Subsidie via derden van Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland 107.453 0 1.739

374.163 562.500 301.099

*Subsidie via derden van overheden (b.v. een gecombineerde subsidie met het Jeugdfonds Cultuur,

waarbij het Jeugdfonds Cultuur de hoofdaanvrager is) worden eveneens hier verantwoord.

13. Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland 33.395 0 16.530

33.395 0 16.530

14. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Overige baten van stichtingen en overheden 3.000 2.500 0

3.000 2.500 0

15. Overige baten (Baten uit gezamenlijke acties/derden)

Opbrengsten baten c 553 0 250

553 0 250

Totale baten 423.736 570.000 322.879
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2019 2019 2018

(in euro's)

16. Besteed aan de doelstellingen

Cultuurbijdragen jongeren 327.141 531.250 264.557

Bijzondere projecten 14.924 0 187

Voorlichting, communicatie en promotiekosten 12.785 0 1.792

354.850 531.250 266.536

Het totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten bedraagt

voor 2019 : 84%

en in 2018 : 83%

Het totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de lasten bedraagt

voor 2019 : 92%

en in 2018 : 90%

17. Wervingskosten

17.1 Kosten eigen fondsenwerving 0 0 0

17.2 Kosten gezamenlijke acties 0 0 0

17.3 Kosten acties van derden 0 0 0

17.4 Kosten subsidies overheden 0 0 0

0 0 0

Het totaal van de wervingskosten uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten bedraagt

voor 2019 : 0%

en in 2018 : 0%

Het totaal van de wervingskosten uitgedrukt in een percentage van het totaal van de lasten bedraagt

voor 2019 : 0%

en in 2018 : 0%
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2019 2019 2018

(in euro's)

18. Algemene kosten beheer en administratie

Lonen en salarissen 0 1.000 0

Kosten inhuur personeel 2.988 0 0

Bestuurskosten 95 0 0

Afschrijvingen materiële vaste activa 0 0 0

Algemene kosten secretariaat (kantoorkosten) 2.463 6.000 63

Administratie- / accountantskosten 23.358 31.250 30.643

Bankkosten 270 500 284

29.173 38.750 30.990

De norm ten aanzien van de kosten beheer en administratie is gesteld op maximaal 20%.

In 2019 bedraagt de overhead 8% van de totale lasten en 7% van de totale baten.

Specificatie lonen en salarissen

Lonen en salarissen 0 0 0

Sociale lasten 0 0 0

Pensioenlasten 0 0 0

Overige personeelskosten 0 1.000 0

0 1.000 0

De stichting heeft gedurende het boekjaar 0 personeelsleden in dienst (2018: 0 personeelsleden).

Specificatie Bestuurskosten 

Reiskosten 0 0 0

Vergaderkosten 0 0 0

Overige bestuurskosten 95 0 0

95 0 0

Bezoldiging en financiële relaties bestuurders, directie en toezichthouders

De bestuursleden en directie van de stichting ontvangen geen vergoeding.

Totale lasten 384.024 570.000 297.526

19. Financiële baten en lasten

Bankrente 21 0 162

21 0 162

Amsterdam, 31 augustus 2020

Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg

Th. P. Dassen - Housen         S.M.E. Holtjer - Mols         N. van Lith
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4.12 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 
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4.13 Overige gegevens  

 

Statutaire bestemming van saldo van baten en lasten 

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het saldo van baten en 

lasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


