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Bestuursverslag
Algemeen
Stichting Partnership Foundation is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

Doelstelling
In artikel 2 van de statuten is de volgende doelstelling opgenomen:
1. De stichting heeft ten doel het behartigen van belangen van kinderen (in het bijzonder straatkinderen)
in achterstandssituaties in India en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, ter beschikking stellen en
managen van fondsen ten behoeve van lokale organisaties, projecten en programma’s in India, die ten doel
hebben: het aanbieden van huisvesting aan, de verzorging van en het geven van onderwijs ook op het gebied
van moderne technologieën aan en de reïntegratie in de samenleving van kinderen in achterstandssituaties.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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“The best way to make children good is to make them happy”
Oscar Wilde

Inleiding
Partnership Foundation is in 2002 opgericht door mensen uit het bedrijfsleven met als doelstelling het structureel
verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van straatkinderen in India. Zij wil dit doel
bereiken door het initiëren en ﬁnancieren van onderdak, opvoeding, onderwijs en hulp bij reïntegratie.
Volgens Unicef leven er in Calcutta ongeveer 100.000 kinderen op straat. Uit onderzoek blijkt voorts dat de situatie
van kinderen in India tot de allerslechtste ter wereld behoort:
• Er leven ongeveer 11 miljoen straatkinderen in India.
• Per jaar sterven 2,4 miljoen kinderen voor het vijfde levensjaar.
• 40% meer meisjes dan jongens overlijden voor het vijfde levensjaar.
• Bijna de helft van de 250 miljoen werkende kinderen in de wereld leeft in India.
• Elk tweede kind heeft geen toegang tot onderwijs.
• Ruim 15 miljoen kinderen zijn “eigendom” van hun werkgever.
Toch zijn er positieve ontwikkelingen. De regerende Congress Party bereidt wetgeving voor waarbij privéscholen
en andere opleidingsinstituten verplicht gesteld worden 25% van het aantal leerlingen te rekruteren onder kinderen
in achterstandssituaties. Naar verwachting zal deze wet per september 2006 in werking treden.

Belangrijkste kenmerken van het project van Partnership Foundation in India:
• Onderdak, onderwijs en opvoeding: naast onderdak worden de voormalige straatkinderen voorzien van gezonde
voeding, kleding, onderwijs, studiemateriaal en medische zorg. Tot het programma behoren verder sport en spel,
zang, toneel en dans.
• Ketenzorg: het verzorgen van een compleet traject voor elk kind vanaf de introductie in het programma tot en
met de begeleiding naar een sociaal en economisch zelfstandig bestaan.
• Reïntegratie: reïntegratie met leeftijdsgenoten gaat direct van start doordat de voormalige straatkinderen
permanent wonen in reguliere scholen en in de beginfase een-op-eenonderwijs krijgen van de reguliere leerlingen.
De oudere meisjes wonen gedurende de laatste fase van het project in reïntegratieﬂats ter voorbereiding
op een zelfstandig bestaan. Alle kinderen dragen schooluniformen waardoor het verschil in afkomst niet opvalt.
• Vrijheid: de kinderen, met verschillende etnische en culturele achtergronden, zijn vrij in het beleven van de
eigen religie.
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Het concept voor opvang is ontwikkeld door Cyril Mooney, ‘social entrepreneur’ binnen de Loreto-organisatie,
en samenwerkingspartner van Partnership Foundation. Loreto is werkzaam in India sinds 1841 en beschikt over
19 zeer goed bekendstaande ‘English medium’ scholen met elk 1.500 tot 2.000 leerlingen. Eind 2005 hebben
560 voormalige straatkinderen – meisjes – permanent onderdak gevonden in drie Loreto-scholen in Calcutta.
Het uiteindelijke doel is om een keten van 50 Rainbow Homes te realiseren met elk 200 kinderen in 2018. Zodra
de maximale opvangcapaciteit van Loreto is bereikt, zal voor de verdere uitbreiding van het project een tweede
partnerorganisatie in India worden geselecteerd.
Grootschalige en innovatieve oplossingen voor straatkinderen vragen naar ons oordeel om een combinatie van
sociaal ondernemerschap en bedrijfsmatig organiseren. Onder dit laatste verstaan wij het werken met een
beproefde formule en het sturen op transparantie, lage kosten, heldere rapportages, professionele audits en
meetbare resultaten.
Naast de ﬁnanciering van het project verleent Partnership Foundation hands-on assistentie op het gebied van
management- en organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld het ontwikkelen van formats voor de ﬁnanciële en
inhoudelijke rapportages. De ontwikkeling van het project is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Loreto India
en Partnership Foundation.
De bestuursleden van Partnership Foundation beschikken over bedrijfsmatige en inhoudelijke kennis en ervaring,
en voeren dit project uit naast hun hoofdberoep. De stichting heeft geen medewerkers in dienst en geen
van de betrokkenen ontvangt een honorarium of onkostenvergoeding. Paul Rosenmöller, Gerlach Cerfontaine en
Sacha de Boer vormen het comité van aanbeveling.
Partnership Foundation streeft vanuit haar achtergrond en doelstelling naar duurzame partnerships met het bedrijfsleven en heeft hiertoe een speciaal menu voor sponsoring ontwikkeld. Eén optie is de sponsoring van een eigen
Corporate Rainbow Home voor straatkinderen in India. Voor meer informatie zie www.partnershipfoundation.nl.

Activiteiten en resultaten in het jaar 2005
In 2005 – het derde volledige kalenderjaar in het bestaan van de stichting – heeft de groei van 2004 zich doorgezet, zowel in India als in Nederland. De belangrijkste resultaten en activiteiten worden hierna kort beschreven.
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Activiteiten en resultaten in India
1. Aantal kinderen en locaties. In 2005 is het aantal kinderen in het programma toegenomen van 400 tot 560,
verdeeld over drie Loreto-scholen in Calcutta: Loreto Sealdah, Loreto Bowbazar en Loreto House. Locatie 4 en 5
– Loreto Dharamtala en Loreto Elliot Road – openen hun poorten in 2006. Het lag in de planning het Rainbow
Home in Loreto Dharamtala in 2005 te openen; om bouwtechnische redenen is dit uitgesteld naar 2006.
2. Reïntegratieprogramma. Twee reïntegratieﬂats zijn aangekocht waar de oudere meisjes in de laatste fase van
het programma leren zelfstandig te wonen, een budget te beheren en de huishouding te verzorgen.
Deze periode vormt de laatste voorbereiding op een zelfstandig bestaan. Eén van deze ﬂats is in 2005 in
gebruik genomen, de tweede wordt in 2006 bewoond.
3. Samenwerkingsovereenkomst. Het voltallige bestuur van Partnership Foundation bracht in juli een tweedaags
werkbezoek aan het project in Calcutta. Tijdens dit bezoek is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
met de Loreto-organisatie. Bestuursleden van Partnership Foundation en Principals van de Loreto-scholen
plaatsten hun handtekening in aanwezigheid van de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Onderwijs van
West-Bengalen, de hoofdcommissaris van politie, de managing partner van Deloitte in India en de honorair
consul van Nederland in Calcutta.
4. Pr en media. De Times of India en Calcutta Telegraph wijdden elk een artikel aan de bezegeling van de
samenwerking. Michiel Wijnbergh maakte een uitgebreide fotoreportage. Audun Nedrelid en Helga Maria Sulen
Sund uit Noorwegen maakten ﬁlmopnamen. Het materiaal is ter beschikking gesteld van Partnership Foundation
tegen vergoeding van materiaalkosten (www.partnershipfoundation.nl).
5. Financiën. Deloitte Haskins & Sells (Calcutta) verrichtte de ﬁnanciële audit en bracht hierover verslag uit.
Op grond hiervan is de meerjarenbegroting NL en IN aangepast. De totale kosten per kind per jaar
bedragen ongeveer 450 euro. In totaal is in 2005 een bedrag van 316.053 euro overgemaakt naar het
project in India. Van dit bedrag is 96.016 euro afkomstig van Net4kids Aid Foundation. De formats voor de
ﬁnanciële audit en begroting zijn op onderdelen aangepast teneinde de vergelijkbaarheid met de begroting
in Nederland te verbeteren.
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6. Administratieve organisatie. De rapportagestructuur is in 2005 op onderdelen verder verbeterd. De nieuwsbrieven
per locatie zijn uitgebreid met een gedeelte over management en organisatie van het Rainbow Home. Van alle
kinderen zijn casestudies beschikbaar. Eenmaal per jaar maakt Loreto een progress-report voor elk kind in het
programma. Deze bevat informatie over schoolresultaten, hobby’s, persoonlijkheidsontwikkeling en gezondheid.
7. Bezoekers uit Nederland. Loek en Anke van den Boog, founders van Net4kids Aid Foundation brachten in maart
2005 een bezoek aan het project. Julie Love van Cordaid’s Asia Desk bezocht het project in november 2005 met
als resultaat een toezegging voor sponsoring.
8. Vrijetijdsbesteding. Voor de kinderen en door de kinderen werden in de loop van het jaar weer talrijke
activiteiten georganiseerd zoals toneel, spel, zang en dans. Basketbal en karate zijn populaire
vrijetijdsbestedingen. Ook zijn recreatieve en educatieve uitstapjes georganiseerd, bijvoorbeeld naar Nicco Park
en het Birla Science Museum.

Resultaten en activiteiten in Nederland
1. Inkomsten. De totale inkomsten namen toe van 228.548 euro in 2004 naar 315.575 euro in 2005 (inclusief
aandeel gezamenlijke acties). Door een gezamenlijke actie van Made in Scotland, Net4kids Aid Foundation en
Wilde Ganzen kwam in 2005 een bedrag van 190.882 euro ter beschikking, waarmee de ﬁnanciering van het
Rainbow Home in Loreto House voor meerdere jaren is zekergesteld. Made in Scotland’s charity golftoernooi in
oktober 2005 leverde daarnaast een bedrag van 28.519 euro op. Cordaid schonk een bedrag van 12.500 euro
naar aanleiding van een bezoek aan het project en is bereid het project structureel te sponsoren vanaf 2006.
De rente-inkomsten van de spaarrekening bedroegen in 2005 2.257 euro.
2. Financieel beleid en verslaglegging. Inclusief toezeggingen beschikt Partnership Foundation over een ﬁnanciële
reserve van ongeveer drie jaar. Eén van deze toezeggingen is een commitment door Net4kids Aid Foundation
voor de volledige ﬁnanciering van het Rainbow Home in Loreto Bowbazar voor een periode van drie jaar.
Eenzelfde intentie is afkomstig van Made in Scotland die het Rainbow Home in Loreto House ﬁnanciert uit de
inkomsten uit het jaarlijkse charity golftoernooi. Deloitte verzorgt pro bono de samenstelling van de
jaarrekening. Omdat één van hun partners bestuurslid is van Partnership Foundation verstrekt Deloitte de
goedkeurende verklaring niet zelf.
3. Kosten en organisatie. De totale kosten in het verslagjaar bedroegen 9.476 euro, hetgeen neerkomt op 3% van de
totale inkomsten (inclusief opbrengsten uit gezamenlijke acties). De stichting heeft geen medewerkers in dienst;
bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen een honorarium of onkostenvergoeding. Enkele vrijwilligers ondersteunen
het bestuur bij haar werkzaamheden.
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4. Facelift. Na de pioniersjaren werd het tijd voor professionalisering van het ‘gezicht naar buiten’. Ogilvy
assisteerde Partnership Foundation pro bono bij het ontwikkelen van een marketingstrategie en sponsorde het
ontwerp van een nieuwe huisstijl inclusief logo. Als resultaat verscheen een prachtig vormgegeven jaarverslag
2004, een brochure en een compleet nieuwe website met vele foto’s en ﬁlms van het project. Deze instrumenten
vormen een uitstekende basis voor de marketing van Partnership Foundation in de komende jaren.
5. Publiciteit. In het najaar ontwierp Ogilvy een eerste serie van drie radiocommercials die pro bono zijn
uitgezonden door BNR Nieuwsradio, RTL FM en Radio 10 Gold van Talpa. De commercials zijn ingesproken door
Paul Rosenmöller, Gerlach Cerfontaine en Peter Paul Blommers, CEO van Ogilvy. In 2005 is tweemaal een
nieuwsbrief verzonden naar het eigen netwerk. Tijdens de jaarlijkse Ondernemersdag op Nijenrode University is
een presentatie gegeven over het werk van Partnership Foundation.
6. Kwaliteitsbewaking. Vanwege de hoogte van de inkomsten komt Partnership Foundation niet langer in
aanmerking voor de CBF Verklaring van Geen Bezwaar. Op grond van kostenoverwegingen is ervoor gekozen
het CBF Keurmerk niet aan te vragen. Deloitte voert als auditor in Calcutta de controle uit en maakt de
jaarrekening op en Wilde Ganzen onderzoekt periodiek de inhoudelijke kwaliteit van het project via een
monitoring visit. Deze instrumenten, gevoegd bij de eigen werkbezoeken en de kwaliteit en reputatie van Loreto,
vormen naar het oordeel van het bestuur voldoende waarborg voor een goede implementatie van het project.
7. En verder... Partnership Foundation heeft in 2005 samen met een aantal partners gewerkt aan de ontwikkeling
van een social investment fund onder de naam Money4good. Het prospectus is nagenoeg gereed en de ﬁscale
ruling is verkregen. Doel is dit innovatieve ﬁnancieringsinstrument in de loop van 2006 in samenwerking met
een bancaire instelling te gaan exploiteren met het oog op de langetermijnﬁnanciering van het project.
TEXX International vertaalde de website in het Engels en Duits, evenals jaarverslag en nieuwsbrief.
ISM eCompany sponsort de hosting van de website. Conferentieoord De Bergse Bossen in Driebergen stelde
pro bono vergaderruimte ter beschikking. Finles NV verzorgt de merkenregistratie. Partnership Foundation is
in toenemende mate vindbaar op internet: toegevoegde registraties in 2005 zijn www.goededoelentest.nl en
www.geefgratis.nl.
8. Wat verliep niet naar wens. De voorbereidingen voor een fondswervende tv-show hebben niet tot resultaat
geleid, vanwege de zeer hoge kosten. Filmopnamen door een Nederlandse cineast in Calcutta hebben door
omstandigheden niet geleid tot de beoogde overzichtsﬁlm van het project.
Tot zover een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2005 in India en Nederland. Het bestuur is tevreden
dat de voorspoedige ontwikkeling van het project zich in dit verslagjaar heeft doorgezet, en spreekt haar oprechte
dank uit aan iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd.
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Verwachting voor 2006
Op grond van de resultaten van de eerste maanden van 2006 spreekt het bestuur de verwachting uit dat het aantal
kinderen in het programma aan het einde van het jaar 725 zal bedragen. Ook de inkomsten zullen dit jaar toenemen
in vergelijking met 2005.
De doelstelling voor 2008 – vijf Rainbow Homes voor in totaal 1.000 straatkinderen – is realistisch. Hiermede wordt
aan even zovele kinderen een kans geboden op een menswaardig en gelukkig leven, onafhankelijk van liefdadigheid.
Om dit te bereiken streven wij naar een uitbreiding van het aantal partnerships met bedrijven in Nederland die zich
kunnen vinden in de doelstelling en werkwijze van de Partnership Foundation.
Driebergen-Rijsenburg, mei 2006
Het Bestuur van de Partnership Foundation:
Mr. Theo Gerritsen, penningmeester
Drs. Hans van der Holst, secretaris
Ferd van Koolwijk, voorzitter
Prof. dr. Koos van der Velden
Franci Wessels
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Jaarrekening
Balans
Staat van baten en lasten
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Stichting Partnership Foundation

Balans per 31 december 2005
(na resultaatbestemming)

31.12.2005

31.12.2004

€

€

83.619

2.067

126.256

136.130

209.875

138.197

128.243

138.197

-

-

81.632

-

209.875

138.197

Actief
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passief
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Vlottende passiva
Crediteuren
Overige schuld
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Staat van baten en lasten over 2005
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2005

2005

2004

€

%

124.693

100,0%

300.000

168.548

1.720

1,4%

1.750

1.914

5.224

4,2%

8.900

4.719

352

0,3%

800

1.625

4.437

2,9%

4.750

438

(2.257)

(1,8%)

(1.500)

(388)

7.756

5,6%

9.476

7,0%

14.700

8.308

Nettobaten

115.217

93,0%

285.300

160.240

Aandeel in gezamenlijke acties

190.882

60.000

Totaal beschikbaar voor doelstelling

306.099

220.240

Besteed aan doelstelling

316.053

101.640

(9.954)

118.600

€

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften
en schenkingen
Kosten eigen fondsenwerving
Directe wervingskosten:
Promotiekosten
Uitvoeringskosten:
Reis- en verblijfkosten
Bestuurskosten
Algemene kosten
Rentebaten/-lasten

Totaal kosten eigen fondsenwerving

Overschot/tekort

6.394
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
De baten van de stichting zullen worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen en erfstellingen
(die slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard) en legaten alsmede alle
andere verkrijgingen en baten, waaronder bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is en
opbrengsten van activiteiten van de stichting.
Lasten
De lasten bestaan uit diverse kosten inzake het bestuur van de stichting, welke zijn veroorzaakt in het
betreffende boekjaar.
Belastingen
De stichting is op grond van artikel 24 van de Successiewet en het vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting
vrijgesteld van successie- en schenkingsrechten respectievelijk vennootschaps- en omzetbelasting.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Overige vorderingen

31.12.2005

31.12.2004

€

€

Te vorderen Stichting Money4Good Foundation i.o.

1.225

2.067

Te vorderen rente

1.512

-

80.882

-

83.619

2.067

31.12.2005

31.12.2004

€

€

101.556

-

24.700

136.130

126.256

136.130

Nog te ontvangen gezamenlijke acties

Liquide middelen

Fortis Bank, spaarrekening
Fortis Bank, rekening-courant

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen: Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen
en erfstellingen (die slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard) en legaten
alsmede alle andere verkrijgingen en baten.
Het verloop van deze post is als volgt:

2005

2004

€

€

Stand per 1 januari

138.197

19.597

Nettotekort/-overschot

(9.204)

118.600

Stand per 31 december

128.993

138.197

Het besteedbaar vermogen is opgesteld conform de VFI-richtlijn Reserves Goede Doelen.
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen bijdrage gezamenlijke acties

2005

2004

€

€

750

-

80.882

-

81.632

-
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen:

2005

2004

€

€

96.019

36.960

-

5.000

Stichting Cordaid

12.500

0

Commerciële organisaties

15.046

122.663

Particulieren

918

3.925

Overig

210

-

124.693

168.548

2005

2004

€

€

327

1.028

-

258

250

-

-

240

1.143

388

1.720

1.914

Stichting Net4kids Aid Foundation
Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Totaal giften

Kosten uit eigen fondsenwerving
Directe wervingskosten:
Promotiekosten:

Website
Visitekaartjes
Video Rainbow-project
Repro en drukkerij inzake promotiemateriaal
Overige promotiekosten
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Uitvoeringskosten
2005

2004

€

€

Vliegtickets werkbezoek

2.951

2.485

Verblijf Calcutta

1.872

1.876

Annulerings- en reisverzekeringen

208

358

Overige reis- en verblijfkosten

193

-

5.224

4.719

Telefoonkosten

759

491

Verklaring CBF

-

(114)

Accountantskosten

2.000

-

Overige algemene kosten

1.678

61

4.437

438

352

1.625

(2.257)

(388)

9.476

6.394

Reis- en verblijfkosten:

Algemene kosten:

Bestuurskosten:
Kosten vergaderingen en promotiebijeenkomst
Rentebaten/-lasten:
Rekening-courant Fortis Bank
Totaal
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Aandeel in gezamenlijke acties
2005

2004

€

€

190.882

60.000

2005

2004

€

€

Schenking Loreto Day School, Sealdah

190.882

60.000

Schenking Loreto Day School, Bowbazar (*)

125.171

41.614

316.053

101.614

Inzamelingsactie De Wilde Ganzen

Besteed aan doelstelling
Hulpverlening
Eigen activiteiten

* In de schenking van Stichting Net4kids Aid Foundation is een bedrag van € 28.519 begrepen dat
afkomstig is van Made in Scotland Charity Golf Tournament voor de ﬁnanciering van de Loreto House
Rainbow Home. Het resterende bedrag van Net4kids Aid Foundation (€ 67.500) is volledig bestemd
voor de ﬁnanciering van Loreto Bowbazar Rainbow Home.
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Overige gegevens
Accountantsverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
Voorstel resultaatbestemming 2005
Het bestuur stelt voor het tekort ad € 9.954 te onttrekken aan het besteedbaar vermogen.
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening van de jaarrekening
Driebergen-Rijsenburg, mei 2006

Het bestuur:
Het Bestuur van de Partnership Foundation:

Mr. Theo Gerritsen, penningmeester

Drs. Hans van der Holst, secretaris

Ferd van Koolwijk, voorzitter

Prof. dr. Koos van der Velden

Franci Wessels
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Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2005 van Stichting Partnership Foundation te DriebergenRijsenburg gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting.
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een
controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing
van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de
grondslagen voor ﬁnanciële verslaglegging die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke
schattingen die het bestuur van de Stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van
het vermogen op 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële verslaglegging en voldoet aan de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 5.
AviVos CV

M.A.W. van den Bosch RA RV
Driebergen-Rijsenburg, mei 2006
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