
 

 

 

Stichting Dance Connects 
Jaarverslag 2021 

 

KvK 63689448 

ANBI 855354884 

 

 

 

 



Bestuursverslag 2021 
 
Ons beleid 

Stichting Dance Connects is een non-profit organisatie en zet zich in voor danseducatie en -creatie voor en 

door ouderen in Amsterdam. Het doel van de stichting is het toegankelijk maken van de kunstvorm dans voor 

een breed publiek. Dat gebeurt door middel van danslessen, voorstellingen en evenementen voor en met 

mensen van 60 jaar en ouder. Via hedendaagse dans zet de stichting zich in voor participatie, sociale cohesie 

en welzijnsbevordering van ouderen die wegens fysieke, psychosociale en/of financiële redenen doorgaans 

niet in aanraking komen met deze kunstvorm.  

 

Stichting Dance Connects handelt vanuit sociaal-maatschappelijke motieven. De vergrijzing en de problemen 

die dat voor ouderen met zich meebrengt, vormen de aanleiding voor de dans en gemeenschapsvormende 

activiteiten die Dance Connects heeft ontwikkeld en aanbiedt. Mensen in Nederland worden steeds ouder. 

Men is gemiddeld langer vitaal maar door de hogere leeftijdsverwachting ook langer kwetsbaar en afhankelijk 

van zorg en anderen. Mensen wonen weliswaar langer zelfstandig maar vaak, na het overlijden van een 

huisgenoot of partner, alleen. Eenzaamheid vormt in toenemende mate een serieus sociaal probleem. Daarom 

organiseert Dance Connects dansactiviteiten die verbinding creëren tussen mens en medemens; tussen mens 

en maatschappij. Hierbij wordt samengewerkt met partners uit het culturele en sociale domein. 

  

Terugblik 

Net als in 2020 hebben we aanpassingen moeten doen vanwege corona. We hebben binnen, buiten en online 

gedanst in tweetallen, kleine en grotere groepen. Dankzij uw steun hebben we zo’n 300 ouderen in 

Amsterdam en Amstelveen betrokken bij de wekelijkse danslessen en pilotseries. Daarnaast deden er bijna 

400 deelnemers mee aan de overige community building-activiteiten en is de online community gegroeid van 

300 naar 400 deelnemers. Tot slot heeft Dans voor de Deur ruim 500 kwetsbare ouderen beweging, 

ontspanning en interactie geboden. 

 

Het programma van Dance Connects Community bestond uit wekelijkse moderne danslessen op 17 

verschillende locaties in Amsterdam en Amstelveen. De lessen Moderne Dans 60+ vonden plaats op zowel 

binnenlocaties als buitenlocaties en online. Daarnaast zijn twee nieuwe lesvormen ontwikkeld, Dansproces 

60+ en Dansmix 60+, die zijn aangeboden op 2 binnenlocaties. Ook zijn er Duetlessen ontwikkeld om tijdens 

de strenge lockdown buiten te kunnen blijven dansen in tweetallen. Het Slow Flow-aanbod voor senioren 

met verminderde mobiliteit werd verzorgd op 5 binnenlocaties.  

 

De randprogrammering bestond uit eenmaal een theateruitstapje, 3 edities van CLUB DANS, 6 online 

Theetafels, 6 Zomertafels en 6 Muziektafels op verschillende locaties in Amsterdam. Deze zogenaamde tafels 

stonden oorspronkelijk niet in het projectplan, maar zijn gedurende het jaar als extra activiteiten ontwikkeld 

als reactie op de coronasituatie. 

 

Verder is het online platform ingezet als aanvulling op offline activiteiten. Hier konden deelnemers inspiratie 

en informatie vinden en wekelijks video’s volgen met dansoefeningen voor thuis. Zo bleven 

deelnemers in beweging en verbonden met de community. Het project werd ondersteund door vrijwilligers 

in diverse functies: ambassadeurs, flyeraars, productie-assistenten, dansbegeleiders en dansmaatjes. 

 

De projectleiding werd verzorgd door DansHart; Floortje Rous, professioneel choreograaf en dansdocent met 

jarenlange ervaring. Voor de danslessen heeft Stichting Dance Connects een pool van diverse professionele 

docenten, die ingezet worden voor een heel seizoen of een aantal gastlessen. De professionals zijn allen 

zzp’ers. Er zijn geen werknemers in dienst. Daarnaast heeft de stichting een coördinator marketing, pr- & 

communicatie voor de werving van deelnemers en om de naamsbekendheid en zichtbaarheid van Stichting 

Dance Connects te vergroten door middel van diverse uitingen via pers & media, website, social media en 

huisstijldragers. In 2020 is er een zakelijk leider aangenomen die zich bezig houdt met het opstellen en 

monitoren van de begroting, financiële verantwoording en fondsenwerving. Vanaf 2021 is het team 



uitgebreid met wijknetwerkers en een office manager. Wijknetwerkers zijn aangesteld om lokale netwerken 

op te bouwen en te onderhouden, signalen uit de wijk op te vangen en door te spelen naar de organisatie, 

samenwerkingen op te zetten die Dance Connects helpen bij het betrekken van een diverse groep ouderen 

bij haar community. De office manager is aangenomen om alle administratieve en productionele taken over 

te nemen van de projectleider. Allen hebben zich in de afgelopen periode ingezet om dit project een goede 

doorstart te geven in het nieuwe jaar.  

Ondanks alle beperkingen door Covid-19, kijken wij positief terug op Dance Connects Community 2021. Het 

was net als 2020 een uitdagend jaar. De steeds wisselende coronamaatregelen maakten structurele participatie 

van deelnemers lastig. Ook dit jaar hebben we creatieve oplossingen en nieuwe werkvormen gevonden om 

toch zoveel mogelijk deelnemers te betrekken bij onze community. Deelnemers waren bijzonder blij met de 

mogelijkheden die wij hen boden om actief te blijven, aan hun gezondheid te werken, nieuwe mensen te 

ontmoeten en hun sociale netwerk uit te breiden en te onderhouden. 

Sinds 2019 werkt Dance Connects Company, het professionele dansgezelschap, samen met ICK Dans 

Amsterdam op het gebied van onderzoek, educatie en talentontwikkeling. In 2021 is, naar aanleiding van de 

succesvolle samenwerking met choreograaf Dereck Cayla in de productie LIVE / HUMAN CONDITIONS, 

gestart met de ontwikkeling van een nieuw onderzoekstraject ter voorbereiding op de volgende productie  

Toekomst 

De komende jaren werkt de stichting aan de ontwikkeling en verduurzaming van onze wijkgerichte 

danseducatie. Vanaf 2022 zetten we in op continuering van het aanbod voor 60+ en uitbreiding van 

randactiviteiten en werkgebieden. We hopen in 2022 geen rekening meer te hoeven houden met de restricties 

door de coronapandemie, maar zijn met het nieuw ontwikkelde aanbod voorbereid goed voorbereid. 

 

Dance Connects Company werkt toe naar een nieuwe productie die in 2023 gerealiseerd zal worden i.s.m. 

ICK. Dereck Cayla zal deze productie choreografen, waarin verschillende groepen uit de samenleving worden 

betrokken die te maken hebben met het thema van de voorstelling, transformatie.   

 

Er wordt de komende periode aandacht besteed aan het versterken van lokale netwerken en samenwerkingen 

om met name kwetsbare ouderen te betrekken bij de activiteiten. Daarnaast aan verdere professionalisering 

van de interne bedrijfsvoering om de groeiende organisatie te ondersteunen. 

 

Financiën 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: deelnemersbijdragen, subsidies, schenkingen en alle 

andere verkrijgingen en baten. Het vermogen wordt aangewend voor het behalen van de doelstelling. De 

gemaakte kosten bestaan onder andere uit het inhuren van professionals, het huren van leslocaties, de kosten 

van public relations, advertenties, administratie, drukwerk, culturele uitjes en overige projectkosten.  

 

Om ook op andere manieren dan via subsidies en de deelnemersbijdragen financiële middelen te verkrijgen 

voor de stichting, kan men nog steeds Vriend worden van Stichting Dance Connects. Door middel van de 

nieuwsbrief en diverse extra activiteiten, wil de stichting ervoor zorgen dat meer mensen betrokken en 

geïnteresseerd raken en blijven in de activiteiten van Dance Connects en hierin financieel willen 

ondersteunen. Gedurende coronatijd hebben we meer vriendenbijdragen ontvangen dan begroot. 

 

Het budget voor 2021 is ondanks de aanpassingen grotendeels besteed aan de geplande en alternatieve 

activiteiten. Het overschot van 17k wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het overschot zal besteed 

worden aan uren voor de wijknetwerkers, EHBO-trainingen en office management. Van het eigen vermogen 

uit voorgaande jaren zullen wij 18k gebruiken om in 2022 het tekort aan te vullen door lagere 

deelnemersbijdragen en minder ontvangen subsidie dan begroot. Het overschot van 2021 is voornamelijk het 

gevolg van de lagere docentkosten en lagere huur van locaties. Als gevolg van corona zijn er in totaliteit 

minder lessen zijn gegeven. De kosten voor projectleiding, zakelijk leiding, publiciteit coördinatie en 



uitvoering zijn hoger dan de begrote kosten. De beoogde bezuinigingen waren niet reëel door de aldoor 

wisselende maatregelen  ie zorgden voor veel extra werk op het gebied van organisatie en communicatie, en 

de behoefte om te investeren in goed neerzetten van de huidige organisatie en processen.  

 

Voor Dance Connects Company zijn geen inkomsten verkregen. De gemaakte kosten voor het ontwikkeling 

van het onderzoekstraject zijn betaald vanuit de reserves van de Company. 

 

Wij danken al onze sponsors, particuliere en zakelijke, en alle vrijwilligers die ons in het afgelopen jaar 

hebben gesteund. Het was ons niet gelukt zonder u. We hopen ook in de toekomst weer op u te mogen 

rekenen. 

 

Het bestuur, 

 

  

 

 

 

Wies Rosenboom   Kathleen Joe     Joyce Vrijburg        

voorzitter            secretaris               penningmeester 
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Stichting Dance Connects

Stichting Dance Connects

Amsterdam

Kenmerk

890000

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Bestuur

De jaarrekening 2021 van Stichting Dance Connects is door ons samengesteld op basis van

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de

exploitatierekening 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW)2. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied 

van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

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 Dance Connects.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel 

te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door 

u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 2 september 2022

Hoogachtend,

Buro Zaken

drs B.G.W. van Heusden RA RV MBV CIA
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Stichting Dance Connects

Inleiding

 

Doel  

Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in de vorm van danslessen 

en evenementen, daarnaast het creëren en uitvoeren van voorstellingen met 

een professioneel dansgezelschapgericht op participatie, sociale cohesie 

en welzijnsbevordering

 

Bestuur

Maria Rosenboom Voorzitter

Kathleen Joe Secretaris

Joyce Vrijburg Penningmeester

Financiering

Stichting Dance Connects wordt gefinancierd door deelnemersbijdragen.

De stichting ontvangt subsidies van het Fonds Cultuur Participatie en de gemeenten 

Amsterdam en Amstelveen. 

Daarnaast ontvangt de stichting bijdragen uit verschillende private fondsen.

Eigen vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2021 38.543      

Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2021 164.470     

Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 45.118       

209.588    

248.131    

Af: Uitgaven 2021 192.176    

Bij/Af: rentebaten/lasten -28           

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2021 55.927      

Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatiewinst ontstaan van 17.384      

Het bestuur van Stichting Dance Connects wordt gevormd door:

Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Stichting Dance Connects

Balans

ACTIVA € €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen ( 1 ) 65.074      28.682      

Liquide middelen ( 2 ) 79.656      34.633      

     Totaal vlottende activa 144.730   63.315      

Totaal activa 144.730   63.315      

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Dance Connects

Balans 

PASSIVA € €

EIGEN VERMOGEN ( 3 )

Algemene reserve 55.927      38.543      

     Totaal eigen vermogen 55.927    38.543      

KORTLOPENDE SCHULDEN ( 4 ) 88.803    24.772      

Totaal passiva 144.730   63.315      

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Dance Connects

Functionele exploitatierekening 

BATEN 2021 begroting 2020

€ €

Opbrengsten

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten ( 5 ) 40.355        58.050         42.391

Indirecte inkomsten ( 7 ) 4.763          2.500           5.607

     Totaal opbrengsten 45.118        60.550         47.998

Bijdragen

Bijdragen publieke middelen ( 8 ) 89.520        48.000         77.770

Bijdragen private middelen ( 9 ) 74.950        70.500         81.500

     Totaal bijdragen 164.470       118.500       159.270

TOTAAL BATEN 209.588       179.050       207.268

LASTEN

Beheerslasten : Personeelslasten ( 10 ) 29.175        15.900         10.769

Beheerslasten : Materiële lasten ( 11 ) 12.455        6.600           6.531

     Totaal beheerslasten 41.630        22.500         17.300

Activiteitenlasten : Personeelslasten ( 12 ) 124.075       113.300       122.640

Activiteitenlasten : Materiële lasten ( 13 ) 26.471        43.250         31.290

     Totaal activiteitenlasten 150.546       156.550       153.930

TOTAAL LASTEN 192.176       179.050       171.230

Saldo uit gewone bedrijfslasten 17.412         -                  36.037

Saldo buitengewone baten en -lasten 28-               -                  -                 

28-               -                  -                 

Exploitatieresultaat 17.384        -                  36.037

Resultaatbestemming

Algemene reserve 17.384        -                  36.037
17.384        -                  36.037
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Stichting Dance Connects

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

en in het bijzonder richtlijn RJ640, vastgesteld door de Raad voor Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig onder aftrek van

voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben,

respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende 

baten en lasten verantwoord.
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Stichting Dance Connects

Toelichting bij de balans per 31 december 2021 2020

ACTIVA

€ €

1. Vorderingen

Debiteuren

Saldo conform subadministratie debiteuren 1.331          1.782           

Dubieuze debiteuren 900-             -                  
Saldo conform subadministratie debiteuren 431             1.782           

Te ontvangen subsidie
Te ontvangen subsidies 47.000        26.900         

Overige vorderingen

Terug te vragen BTW 12.331        -                  

Overige vorderingen 395             -                  
12.726        -                  

Overlopende activa
Overlopende activa 4.917          -                  

Totaal vorderingen 65.074        28.682         

2. Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

Kas 865             973              

Rabobank Betaalrekening 0305.0642.90 53.791        33.660         

Rabobank Spaarrekening 3320.8536.19 25.000        -                  
79.656        34.633         

Liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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Stichting Dance Connects

Toelichting bij de balans per 31 december 2021 2020

PASSIVA € €

3. Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 38.543        2.505           

Af / bij: resultaatbestemming 17.384        36.038         
     Saldo per 31 december 55.927        38.543         

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers
Saldo conform subadministratie crediteuren 14.384        -                  

Overige schulden

Te betalen kosten 15.145        21.056         

Vooruitontvangen subsidies 53.230        -                  

Overige vooruitontvangen bedragen 6.044          3.716           
74.419        24.772         

Totaal kortlopende schulden 88.803        24.772         

Niet uit de balansblijkende rechten en plichten:

Voor het boekjaar 2022 zijn de volgende subsidies toegekend:

- Fonds voor Cultuur Participatie: 79.750         

- Fonds voor Sociale Initiatieve: 20.000         

- Gemeente Amsterdam 47.500         

- Gravin van Beyland 2.500           

- Impulse Zorgzame Gemeenschappen 2.500           

- Lang Leve Kunst Fonds 18.000         

- Dr. C.J. Vaillant Fonds 20.000         

- Stichting Het R.C. Maagdenhuis 10.000         
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Stichting Dance Connects

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN 2021 begroting 2020

5. Publieksinkomsten € € €

Deelnemersbijdragen 32.963     50.750     32.950     

Recettes/uitkopen 1.828      -              2.183      

Bijdrage Stadspas 2.064      1.500      2.258      

Coproductiebijdrage Danshart 3.500      -              5.000      

Overige directe inkomsten -              5.800      -              
     Totaal publieksinkomsten 40.355     58.050     42.391     

7. Indirecte inkomsten

Verkoop bijproducten -              -              361         

Bijdragen particulieren 3.753      2.500      2.000      

Bijdragen vrienden 225         -              3.246      

Overige indirecte inkomsten 785         -              -              
     Totaal indirecte inkomsten 4.763      2.500      5.607      

8. Bijdragen publieke middelen

Bijdrage FCP 46.520     -              17.000     

Stadsdeel West 9.000      9.000      7.500      

Stadsdeel Oost 9.000      9.000      8.500      

Stadsdeel Centrum 15.000     15.000     15.000     

Stadsdeel Zuid-Oost 5.000      5.000      4.770      

Stadsdeel Nieuw-West 5.000      5.000      3.000      

Gemeente Amstelveen -              5.000      -              

Amsterdams Fonds voor de Kunst -              -              22.000     
     Totaal bijdrage publieke middelen 89.520     48.000     77.770     

9. Bijdragen private middelen

Dela Fonds 1.450      -              -              

Stichting Steunfonds 20.000     20.000     -              

VSB fonds 10.000     10.000     21.500     

Stichting Buurt en Jongerenwerk -              -              15.000     

Stichting RC Oude Armen KTR 20.000     20.000     20.000     

Sluyterman van Loo 20.500     15.000     20.000     

Fundatie van den Santheuvel-Sobbe 3.000      -              5.000      

Overige fondsen -              5.500      -              
     Totaal bijdragen private middelen 74.950     70.500     81.500     

Totaal bijdragen 164.470   118.500   159.270   

Totaal Baten 209.588  179.050   207.268  
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Stichting Dance Connects

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2021 begroting 2020

10. Beheerslasten: personeelslasten € € €

Honoraria zakelijke leiding 21.675     15.900     10.769     

Honoraria secretariaat 7.500      -              -              
29.175     15.900     10.769     

     Totaal beheerslasten: personeelslasten 29.175     15.900     10.769     

11. Beheerslasten : Materiële lasten

Kantoorkosten

Kantoormateriaal 84           -              430         

Abonnementen 1.705      1.300      814         

Verzekeringen 562         400         531         

Administratiekosten 5.086      2.250      1.000      

Vergader- / bestuurskosten 10           500         1.000      

Reis- en verblijfkosten -              200         -              

Representatie 467         200         -              

Bankkosten 217         250         159         

Overige algemene bedrijfskosten 953         500         -              
9.084      5.600      3.934      

Algemene publiciteitskosten

Advertenties 440         500         -              

Kosten Website 2.931      500         2.597      
3.371      1.000      2.597      

     Totaal beheerslasten : Materiële lasten 12.455     6.600      6.531      
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Stichting Dance Connects

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2021 begroting 2020

12. Activiteitenlasten : Personeelslasten € € €

Honoraria Algehele leiding / docentenplanning 31.650     21.500     30.321     

Honoraria Publiciteitscoordinatie 15.175     8.600      16.709     

Honoraria Publiciteitsuitvoering 12.466     7.750      16.710     

Honoraria Vrijwilligerscoordinatie 9.925      8.600      3.825      

Vrijwilligersvergoedingen 175         4.300      170         

Honoraria Wijknetwerkers 4.612      -              -              

Honoraria Docenten 31.846     43.150     33.112     

Honoraria Docenten Slow Flow 6.663      8.650      -              

Honoraria Trainingen Docenten 1.408      2.250      -              

Honoraria Dramaturgie -              -              150         

Honoraria Choreografie -              -              7.736      

Honoraria Musici / begeleiders 1.478      1.500      2.118      

Honoraria DJ Club Dans 2.730      1.600      1.400      

Honoraria Dansers / performers Dans voor de deur 5.762      5.400      10.389     

Overige personeelskosten 185         -              -              
 124.075   113.300   122.640   

     Totaal activiteitenlasten : Personeelslasten 124.075   113.300   122.640   
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Stichting Dance Connects

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2021 begroting 2020

13. Activiteitenlasten : Materiële lasten € € €

Huur dansstudio's reguliere 60+ trainingen 12.818     26.500     11.016     

Huur dansstudio's overige 400         2.250      

Catering lessen 915         100         975         

Lesmateriaal 232         500         3.685      

Deco 144         -              -              

Wekelijkse video 36           1.000      1.210      

Cultureel uitje 1.252      2.600      -              

Decor en kostuums 702         500         7.083      

Reis- en verblijfskosten 1.315      500         899         

Techniekkosten 1.310      1.950      -              

Vrijwilligerstrainingen -              2.000      -              

Overige materiele kosten 312         1.000      -              
19.436     38.900     24.868     

Specifieke publiciteit

Drukwerk 2.615      2.750      1.313      

Fotografie 1.079      250         726         

Vormgeving 1.223      484         

Promotieartikelen -              -              1.349      

Porti -              600         -              

Advertenties 1.088      500         -              

Videoregistratie 900         -              -              

Overige marketingkosten 130         250         2.550      
7.035      4.350      6.422      

     Totaal activiteitenlasten : Materiële lasten 26.471     43.250     31.290     

     Totale lasten 192.176   179.050   171.230   
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