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Datum 10 juni 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 3.171.435 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 123.833,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen te Den Haag is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de
staat van baten lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten " . Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenste llingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons a lle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Fundatie van
Beijeren van Schagen.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.



Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 123.833 tegenover negatief € 27.418 over 2020. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2021

€

Begrot ing
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Baten 219.910 68.000 69.441

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Schenkingen 53.540 52.000 58.241

Directe lasten 21.500 - 18.610

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen materiële vaste activa 11.806 7.000 11.807
Huisvestingslasten 3.599 3.000 3.519
Algemene lasten 5.650 6.000 4.916

Som der lasten 21.055 16.000 20.242

Resultaat 123.815 - -27.652

Financiële baten en lasten 18 - 234

Saldo 123.833 - -27.418

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021

€ €

31-12-2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 3.165.846 3.042.013

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materië le vaste activa 786.389 798.195
Financiële vaste activa 1.949.028 1.928.989

2.735.417 2.727.184

Werkkapitaal 430.429 314.829

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 7.046 5.254
Liquide middelen 428.972 316.042

436.018 321.296

Af: kortlopende schulden 5.589 6.467

Werkkapitaal 430.429 314.829

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn w ij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Stolp+KAB
adviseurs en accountants

E.H.C. Toet E.H. Mooijman
Accountant-Administratieconsulent Accountant-Administratieconsulent

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven - 5 -
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Statutaire vestigingsplaats

De Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen, opgericht 29-06-1721, is gevestigd te 's Gravenhage.

Doelstelling

A. Het beheer van het vermogen ter financiering van het onderhoud, verzorging en ondersteuning van
ouderen in Den Haag, daaronder begrepen diegenen, die in hun laatste levensfase verkeren, bij voorkeur van
het mannelijk geslacht en bij voorkeur van christelijke geloofsovertuiging.
B. Het uitkeren van bedragen uit voormeld vermogen en het verlenen van ondersteuning, in welke vorm dan
ook aan instellingen die fiscaal worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor
zover deze zich bezighouden met ouderenzorg, daaronder begrepen het verzorgen van personen die zich in
hun laatste levensfase bevinden.

Organisatie /bestuur

De Stichting wordt bestuurd door een College van Regenten bestaande uit tenminste vijf leden, een
voorzitter, een secretaris / penningmeester en leden van het College van Regenten. De Regenten ontvangen
geen salaris, maar ontvangen vacatiegeld van € 50,-- per vergadering.
De Regenten wordt bijgestaan door een Secretaris Rentmeester, die belast is met de administrat ie van het
vermogen van de stichting en de taken van de secretaris /penningmeester uitoefent.

Het stichtingsbestuur vergadert minimaal drie keer per jaar en neemt in die vergaderingen een besluit
omtrent het doen van uitkeringen aan ANBI instellingen die zich toeleggen op ouderenzorg.

Vermogen

Door middel van het beheer van het belegde vermogen wordt de doelstell ing bewerkstelligd. Het belegd
vermogen is in beheer uitgegeven bij ABNAMRO MeesPierson en kent een gematigd offensief profiel. Het
bestuur is er zich van bewust dat de beleggingen op de beurs kunnen fluctueren. Daarom houdt het bestuur
een liquide buffer voor uitkeringen aan voor een periode van drie jaar. Het gemiddeld rendement van 2 á 3 %
wordt geheel besteed aan de doelstelling. Tweemaal per jaar vergaderen een Regent en de Rentmeester met
de bank en bespreken daarbij de marktontwikkelingen alsmede de ontwikkeling van het belegde vermogen.

Het bestedingsbeleid is erop gericht niet meer belegd vermogen aan te houden dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïte it van de terbeschikkingstelling van gelden ter verwezenlijking van de doelstelling van het
fonds. Vermogensschommelingen worden met een lange termijn horizon tegemoet getreden. Reserveringen
kunnen worden aangehouden voor inflatie, voor fluctuaties in rendementen, voor onderhoudskosten/
afschrijvingen met betrekking tot het pand aan de Koningin Emmakade, of voor algemeen nuttige doelen.
Node loze fondsvorming wordt steeds vermeden.

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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Ontw ikkelingen in 2021

In 2021 zijn uitkeringen gedaan aan onder meer de volgende instellingen:
Boodschappen Begeleidingsdienst
Johanniter Nederland
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Stichting Aafje
Bedtime Stories
Stichting Creat ief Onderwijs
Stichting Talentenstrateeg

In 2021 is voor een bedrag van € 24.215,-- uitgegeven aan donaties die binnen de doelstelling van de
stichting vallen. Dit komt overeen met de begroting van 2021.

De jaarlijkse bijdrage voor het Kerstdiner van het Jacobs Hospice zal worden besteed aan een officiële
heropening van het Hospice na renovatie voor zover dat mogelijk is in 2021.

In 2021 kon het jaarlijkse diner samen met de Regentessen, de echtgenotes van de Regenten, niet
plaatsvinden vanwege het Covid-19 virus.

Vanwege voornoemd virus hebben de Regenten éénmaal op de Haagsche Club en tweemaal via digitale weg
vergaderd.

Ontw ikkelingen 2022

In 2022 zullen wederom donaties plaatsvinden aan ANBI instellingen die zich richten op ouderenzorg. Aan
het onderhoud van het Jacobs is in 2021 geen bijdrage voorzien vanwege de renovatie van het pand aan de
Koningin Emmakade te 's Gravenhage die in 2019/2020  heeft plaatsgevonden. doch wel een afschrijving op
de investering in de renovatie van het Hospice.

Er zal in 2022 een bijdrage aan het jaarlijkse kerstdiner voor medewerkers en vrijwilligers van het
Jacobshospice, indien dit mogelijk is, worden gedoneerd.

Indien dit mogelijk is zal in 2022 het jaarlijkse diner met de Regentessen plaatsvinden.

In 2022 lopen de laatste termijnen van Jhr C.C. Gevers Deynoot en Mr D.H. baron von Maltzahn af. Zij zullen
per maart 2022 terugtreden uit het bestuur. In het begin van 2022 zullen nieuwe bestuursleden worden
aangetrokken.

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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Begroting 2022

De Fundatie verwacht in 2022 een rendement uit beleggingen dat conform is aan de benchmarks van de
portefeuille en afhankelijk van de volatiliteit van de beurzen in dit Corona jaar. Met een voorzichtige
inschatting hopen wij uit te komen op een rendement van € 75.000,-- over dit komend boekjaar.

Voor 2022 zal, naast een gereserveerd bedrag voor algemene kosten, kwijtschelding huur en
huisvestingskosten een bedrag van € 30.000,-- worden gereserveerd voor giften, bestemd voor de
doelstell ing van de Fundatie.

Bij het bepalen van de hoogte van de giften in 2022 aan de doelstell ing, is rekening gehouden met een daling
van het belegd vermogen, mede door de geopolitieke ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in
Oekraïne.

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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JAARREKENING



1 VERMOGENSOPSTELLING PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 786.389 798.195

Financië le vaste activa  (2)

Overige effecten 1.949.028 1.928.989

2.735.417 2.727.184

Vlottende activa

Vorderingen  (3) 7.046 5.254
Liquide middelen  (4) 428.972 316.042

436.018 321.296

3.171.435 3.048.480

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag

Samenstellingsverklaring afgegeven



31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Bestemmingsreserve 50.000 30.000
Algemene reserve 3.115.846 3.012.013

3.165.846 3.042.013

Kortlopende schulden  (6)

Overlopende passiva 5.589 6.467

3.171.435 3.048.480

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2021

€

Begrot ing
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Baten  (7) 219.910 68.000 69.441

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Schenkingen  (8) 53.540 52.000 58.241

Directe lasten 21.500 - 18.610

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen  (9) 11.806 7.000 11.807
Huisvestingslasten  (10) 3.599 3.000 3.519
Algemene lasten  (11) 5.650 6.000 4.916

21.055 16.000 20.242

Saldo voor financiële baten en lasten 123.815 - -27.652
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (12) 289 - 501
Rentelasten en soortgelijke lasten  (13) -271 - -267

18 - 234

Saldo 123.833 - -27.418

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:
 - het beheer van een kapitaal ter financiering van het onderhoud en verzorging van bejaarden, bij
   voorkeur van het mannelijke geslacht en bij voorkeur van protestants christelijke geloofsovertuiging;
- het uitkeren van bedragen uit gemeld kapitaal en ondersteuning verlenen aan instellingen als
  gerangschikt onder rechtspersonen als bedoeld in artikel 24 I successie wet, voor zover deze zich bezig
  houden met bejaardenzorg.

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen is fe itelijk gevestigd op Nassau Odijckstraat 34, 2596 AJ te 's-
Gravenhage.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artike l 2:
362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgeste ld conform Richt lijn Rjk C1 voor organisatie zonder winststreven voor kleine
rechtpersonen.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

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

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van l ineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van l ineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financië le vaste activa

Overige effecten

Ter beurze genoteerde effecten zijn gewaardeerd tegen de beurskoers of lagere aanschafwaarde per
balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamort iseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar
zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving
van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelste llingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financië le baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rente lasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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4 TOELICHTING OP DE VERMOGENSOPSTELLING

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen
en -

terreinen

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 817.225
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -19.030

798.195

Mutaties
Afschrijvingen -11.806

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 817.225
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -30.836

Boekwaarde per 31 december 2021 786.389

De WOZ-waarde over 2021 bedraagt € 1.848.000 (waardepeildatum 1-1-2021).

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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2. Financië le vaste activa

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Overige effecten

Effecten ABN-AMRO 1.928.989 1.805.663
Koersresultaat 143.471 -5.164
Mutaties -123.432 128.490

1.949.028 1.928.989

De beurswaarde van de effecten is op 31 december 2021 € 2.279.286 (2020: € 2.096.705).
Hierdoor is het ongerealiseerde koersresultaat nog niet ten gunste van het resultaat (en e igen vermogen)
gebracht.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dividendbelast ing

Dividendbelast ing 2021 3.792 -
Dividendbelast ing 2020 3.254 3.254

7.046 3.254

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde giften - 2.000

4. Liquide middelen

NL52 ABNA 0257 6565 53 (bestuurrekening) 55.150 45.063
NL36 ABNA 0249 1849 58 (charitas spaarrekening) 86.580 86.580
NL67 ABNA 0576 4774 35 (vermogensbeheer rekening) 287.242 184.399

428.972 316.042

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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PASSIVA

31-12-2021

€

31-12-2020

€

5. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve 50.000 30.000
Algemene reserve 3.115.846 3.012.013

3.165.846 3.042.013

Bestemmingsreserve

Reserve Jacobs Hospice 50.000 30.000

2021

€

2020

€

Reserve Jacobs Hospice

Stand per 1 januari 30.000 90.000
Onttrekking 20.000 -60.000

Stand per 31 december 50.000 30.000

Algemene reserve

Stand per 1 januari 3.012.013 2.979.431
Resultaatbestemming boekjaar 123.833 -27.418
Mutatie bestemmingsreserve -20.000 60.000

Stand per 31 december 3.115.846 3.012.013

6. Kortlopende schulden

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Overlopende passiva

Servicekosten ABN-AMRO Bank 5.589 4.967
Nog te betalen onkostenvergoeding rentmeester - 1.500

5.589 6.467

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
te Den Haag
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€

Realisatie
2020

€
7. Baten

Koersresultaat effecten 143.471 44.000 99.471 -5.164
Dividenden 51.899 - 51.899 50.379
Huuropbrengsten 24.540 24.000 540 24.226

219.910 68.000 151.910 69.441

Besteed aan de doelstellingen

8. Schenk ingen

Huur Jacobs Hospice 24.540 24.000 540 24.226
Stichting Creat ief Onderwijs 2.500 - 2.500 -
Boodschappenbegeleidingsdienst 5.000 - 5.000 7.500
Stichting Allegoeds - - - 2.500
Nationaal Ouderenfonds 4.000 - 4.000 4.000
Poppenspeelmuseum - - - 3.300
Amstelring; Leo Polak - - - 5.000
Stichting Xtra; participatiekeuken - - - 3.000
Stichting Aafje; Qwiek up - - - 1.715
Rosa Spierhuis; jong en oud door kunst - - - 5.000
Johanniter Hulpverlening 3.000 - 3.000 2.000
Stichting Bedtime Stories 5.000 - 5.000 -
Overige schenkingen - 24.000 -24.000 -
Bijdrage G van der Leeuw 1.000 - 1.000 -
Stichting de Talentstrateeg 3.000 - 3.000 -
Stichting Sunshine Society 2.000 - 2.000 -
Schenking Rooms Katholieke Hospicegroep 3.500 4.000 -500 -

53.540 52.000 1.540 58.241

Bewaarloon en bankkosten effecten

Bewaarloon en bankkosten effecten 21.500 - 21.500 18.610

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

9. Afschrijvingen

Materië le vaste activa 11.806 7.000 4.806 11.807

Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
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Overige bedrijfslasten

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€

Realisatie
2020

€
10. Huisvestingslasten

Onroerendezaakbelasting 1.470 1.500 -30 1.547
Opstal- en glasverzekering 2.129 1.500 629 1.972

3.599 3.000 599 3.519

11. Algemene lasten

Abonnementen en contributies 400 500 -100 400
Accountantslasten 2.549 2.500 49 2.034
Presentiegelden regenten 500 500 - 300
Onkostenvergoeding rentmeester 1.500 1.500 - 1.500
Overige algemene lasten 701 1.000 -299 682

5.650 6.000 -350 4.916

Financië le baten en lasten

12. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Spaarrekening 289 - 289 501

13. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankrente en -kosten -271 - -271 -267
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 10 juni 2022

dr. J.C.A. de Mol van Otterloo Jhr. J.C.P. de Beaufort

dr. W.P.A. Boel laard Mr. J.C. baron van Haersolte

drs.  F.C. baron van Aerssen Beyeren van Voshol dr. W. van Gijn


