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Bestuur/Vrijwilligersorganisatie
Bestuur
Samenstelling Bestuur
(per 31-12-2017)
Naam
Dhr. G. Zuur
Mevr. K. Knol
Dhr. Ph. van der Meulen
Dhr. H. Oomen
Dhr. W. van Schaijk
Dhr. K. Cheng

plaats
Oosterhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Geertruidenberg
Schaijk
Breda

functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Lid
Lid

(Neven)functies bestuursleden
Dhr. G. Zuur: lid organisatiecommissie Concertkoor Breda
Mevr. K. Knol: geen
Dhr. Ph. Van der Meulen: bestuurslid Erkende Keurbedrijven Hef- en Hijsmiddelen
Dhr. H. Oomen: voorzitter Vrienden Museum De Roos, stadsgids VVV Geertruidenberg, lid
winterwerkgroep “in den Hollandschen Tuyn” Geertruidenberg.
De bestuurssamenstelling is veranderd per 1 januari 2017: onze gewaardeerde penningmeester
Lambert Mutsaers is er na 14 jaar mee gestopt en Flip van der Meulen heeft per 1 januari 2017
zijn plaats ingenomen. Verder is Hans Oomen per 1 december 2017 lid geworden van het
bestuur.
Het bestuur heeft in 2017 viermaal – op 21 maart, 26 juni, 24 oktober en 15 december vergaderd. Buiten de vaste onderwerpen zijn aan de orde geweest:
 Besluit de tuinkamer te laten opbouwen door professionals
 Besluit een gangetje naar de tuinkamer te maken in de drukkerij. De drukkerij wordt
daardoor iets kleiner en de ruimte voor exposities iets groter
 Stroomlijning van de financiële administratie
 Allerlei onderwerpen m.b.t. het nieuwe restaurant Bregje zoals waterleiding,
erfafscheiding, elektriciteit
 De actie van de Junior Chamber International (JCI) 24 uur voor ons werkzaamheden te
verrichten op 10 en 11 juni
 De Korendag van 21 mei
 Uitkomsten bezoekersenquête
 Besluit tot uitbreiding bezoekerstoiletten van 3 naar 5
 De komst van een nieuw bestuurslid (Hans Oomen)
 Problemen met de gezamenlijke riolering van het museum en Bregje
 De nieuwe ijscokar (voormalige ijscokar van Paul van Haaren
 De aanvraag bij de gemeente om een gevaarlijke boom te kappen
 Het verstevigen van de pilaren die de bovenverdieping stutten
 De meer dan 11.000 bezoekers van het museum
 Instellen kascontrolecommissie
 Financiën, vaststelling Jaarrekening 2016, vaststelling begroting 2018
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Vrijwilligersorganisatie
Aan het einde van 2017 waren er 68 (2016: 64) vrijwilligers bij het museum werkzaam, inclusief
de zes vrijwilligers van het bestuur. Drie vrijwilligers zijn vertrokken; we verwelkomden negen
nieuwe vrijwilligers.
Op 17 januari was het Nieuwjaarsetentje voor alle vrijwilligers en partners bij restaurant Het
Paradijs. Op 17 april en op 24 november werd er een vrijwilligersvergadering gehouden. Op 4
augustus is door de vrijwilligers de traditionele barbecue georganiseerd. De kosten daarvoor
worden betaald uit de fooienpot. Uit de fooienpot worden verder ook attenties voor zieke
vrijwilligers betaald.
Per 1 november 2013 is de organisatie gewijzigd van een organisatie met drie leidinggevenden in
een organisatie met zelfsturende teams. Er zijn acht teams geformeerd: Maquettebouw- en
onderhoud, Tuinonderhoud, Museuminrichting en museumbeheer, Onderhoud gebouwen en
bouwkundige zaken, Gastheren en gastvrouwen (inclusief de winkel), Rondleidingen en het
Museumbedrijfsbureau. Ieder team heeft een aanspreekpunt o.a. voor de onderlinge
communicatie en voor de communicatie met het bestuur. Op de vrijwilligersvergadering van 24
november 2017 werd door ieder team een kort Jaarplan opgesteld.
Externe en Interne communicatie
Er zijn een aantal promotionele activiteiten verricht. O.a. bij de lokale omroep, in lokale bladen
en weekbladen en een stand op Bus-idee (in Boskoop).
Per half oktober 2016 is besloten om in verband met een verbetering van de interne
communicatie alle vrijwilligers elke week een informatiebrief – de weekbrief - te sturen. In 2017
zijn er 50 weekbrieven verschenen.
Facebook (https://www.facebook.com/brabantsmuseum.oudoosterhout/) wordt actief ingezet
voor het melden van museumactiviteiten. Elke maand verschijnt er in de plaatselijke bladen en op
de verschillende facebookpagina’s een persbericht met mededelingen over nieuwe exposities,
activiteiten en/ of verslagen.
De site Zoover waardeerde ons museum in 2016 en 2017 op 8,7.
Samenwerking
Deelgenomen wordt aan het Erfgoedoverleg van de gemeente Oosterhout. Naast de Gemeente
zijn participanten het Speelgoedmuseum, de Heemkundekring, H19 en Open Monumentendag.
Verder werken sinds dit jaar samen met een aantal musea uit de Baronie, te weten Streekmuseum
Jan uten Houte (Etten-Leur), Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse (Rijsbergen), Het
Nederlands Drukkerij Museum (Etten-Leur), Generaal Maczek Museum (Breda), Heemtuin
Rucphen, Historische Verzameling KMA (Breda), Mobilisatiemuseum 1939-1940 (Etten-Leur),
Oudheidkundig Streekmuseum Alphen, Van Gogh Kerk (Etten-Leur), Vincent van Gogh Huis
(Zundert), Breda’s museum, Heemkundig Museum Paulus van Daesdonk (Ulvenhout).
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Activiteiten
Hieronder de bijzondere activiteiten uit 2017. Daarnaast zijn er natuurlijk de activiteiten van alle
dag: onderhoud gebouwen, kassa- en winkeldiensten, rondleidingen, administratie, registratie,
tuinonderhoud, communicatie, onderhoud miniaturen enz. enz. Onze vrijwilligers zijn daar het
gehele jaar met veel inzet en enthousiasme mee bezig.
Opening seizoen op 2 april 2017
Het thema was dit keer Vermaeck. Wethouder Robert van der Helm verrichtte de officiële
opening. Er waren straatmuzikanten, de Harmonie speelde, er was een de suikerbakker en er
waren suikerspinnen te krijgen. Verder waren er Oud-Hollandse spelen. En heel veel vrijwilligers
waren verkleed. Een van onze vrijwilligers was met haar handwerkgroep aanwezig.

De 24-uurs actie van de Junior Chamber International (JCI) op 10 en 11 juni
De JCI hield een 24-uurs actie, waarbij de leden 24 uur lang activiteiten verrichten ten behoeve van ons
museum. Onder andere kregen wij een groot speeltoestel in de vorm van een locomotief geschonken en
ook de vloerbedekking van de bovenetage van het museum werd gratis vervangen door rood kunsttapijt.
Verder kregen we tips m.b.t. het voeren van onze administratie en onze pr. Er werd een filmpje gemaakt
over onze drukkerij, dat afgedraaid kan worden als de drukker er niet is. En er waren nog tal van grote en
kleine werkzaamheden die de JCI voor ons verrichtte. We hebben het zeer op prijs gesteld.
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Bezoekersenquête 2017
Eens per twee jaar houden we sinds 2013 een enquête onder de bezoekers. Dit is dus het derde
onderzoek dat we houden. Het idee erachter is om meer te weten te komen over de waardering
die onze bezoekers voor het museum hebben en verder om te horen of ze tips hebben om het
museum te verbeteren. We stelden ook twee open vragen, de samenvatting van de antwoorden
worden op de volgende pagina’s vermeld.
Er zijn dit jaar 162 (2015 108 en 2013 226) formulieren ingevuld. Aannemende dat we dit
jaar 10.000 bezoekers trekken is dit 1,6% van de bezoekers. Volgens de theorie moeten we dan
voor de uitkomsten een marge van 10% nemen. Willen we marge van 5% hebben dan hadden we
340 enquêtes moeten afnemen (en dat is voor de verwerking een enorme klus). De
onderzoeksperiode was van 31 mei tot 25 juli 2017. De vragen waren dezelfde als 2 jaar geleden.
In 2013 ontbrak de vraag bijv. nog over de tijdsduur van het bezoek.
De algemene waardering voor het museum is een 8,6 (2013: 8,6; 2015: 8,7). De
waardering voor de verschillende onderdelen van het museum is net als voorgaande jaren het
buitenmuseum scoort ongeveer hetzelfde als het binnenmuseum (dit jaar 8,5). Verder is het nog
interessant na te gaan hoe dit cijfer is opgebouwd. Niemand gaf het cijfer 6 (2015 ook 0%; 2013
1%); 3% van de bezoekers gaf een 7 (2015 2%; 2013 5%); 51% een 8 (2015: 38%; 2013 42%) en
46% (2015 59%; 2013 53%) een 9 of een 10.
De rondleiders scoren dit jaar weer goed zoals in voorgaande jaren: 8,8 (2015: 8,6; 2013: 8,7).
De kennis van de website is significant hoger: 34% tegen 26% en 25% in 2015 en 2013.
Wat ook echt verschilt, is de herkomst van onze bezoekers. De twee voorgaande jaren
was dat een derde uit Oosterhout en omgeving, een derde van de Katjeskelder en een derde uit de rest
van het land (en België). Dit jaar is het de helft uit Oosterhout en omgeving, een kwart van de
Katjeskelder en een kwart uit de rest van Nederland. Daarbij moet gezegd worden dat het aantal
bezoekers uit Oosterhout (de omgeving dus niet meegerekend) wat tegenvalt: slechts 7% (2015:
15% en 2013: 14%).
Wel weer meevalt (omdat ik denk dat dat veelal bezoekers uit Oosterhout zijn) is het percentage
van de bezoekers dat al vaker bij ons op bezoek was: 14% (in 2015 ook 14% en in 2013 18%).
Het vaakst een Oosterhoutse vrouw die voor de vierde keer kwam.
Als tijdelijke verblijfplaats naast de Katjeskelder, Roompot of “camping” werd genoemd: Hof van
Overveld Prinsenbeek, hotel in Dongen, ‘t Witte Paard Etten-Leur, camping Oud Drimmelen,
Hotel Oosterhout, camping De Flaasbloem, hotel ‘t Trefpunt Made, Landgoed Bergvliet,
camping ‘t Hofland Chaam.
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De gemiddelde leeftijd van de volwassen bezoekers was 63 jaar. De oudste: een man van
89 uit Tilburg.
Er is in 2015 en in 2017 gevraagd naar de lengte in tijd van het bezoek. In deze enquête
van 2017 was dat 112 minuten, een kleine 2 uur dus, in 2015 was dat iets langer, namelijk 129
minuten. 17 minuten korter dus, maar denk aan de 10% afwijking die in de uitkomsten zit en
dan mogen we blijven zeggen: 2 uur gemiddelde bezoektijd. 270 minuten voor de bezoeker uit
Chaam die het langst bleef; 45 minuten voor de Oosterhoutse bezoeker die het een stuk sneller
had gezien.
Educatiereis
Om inspiratie op te doen en om te zien hoe andere musea georganiseerd zijn, wordt er jaarlijks
door onze reiscommissie een educatiereis georganiseerd. In 2015 waren dat het Fruitteeltmuseum
in Kapelle en het museum De Bevelanden in Goes, in 2016 het museum van was- en
strijkgereedschap Dè Wascht en Strèkt in Gilze en het Openluchtmuseum Eynderhof in
Nederweert. In 2017 bezochten wij op 13 oktober het museum de Acht Zaligheden in Eersel.
Exposities
In december 2016 organiseerden we een expositie over verzamelingen, die de eerste maanden van
2017 ook nog te bezichtigen was. Er waren 17 Oosterhouters die een gedeelte van hun
verzameling bij het museum tentoonstelden. Er waren te zien: eekhoorns, Matrousjka poppen,
eenden en zwanen, papieren knipkunst, metalen miniatuurschepen, een poppenhuis,
puddingvormen, boekenleggers, speeldozen, blikken speelgoed, strijkijzers, gereedschap,
miniatuur Delfts blauw, zandlopers, pinguïns en kerstkaarten.
Gekoppeld aan de seizoensopening in april was er de expositie over snoep en snoepwinkels. En
later in het jaar een expositie over slotje Brakenstein.
Wintertentoonstelling
In december werd de
tuinkamer omgetoverd tot
een winterlandschap met
een twintigtal van onze
miniatuurhuizen. We
gingen drie avonden open
om bezoekers de
gelegenheid te geven te
genieten van de vele
lichtjes die er brandden.
Op twee van die avonden
trad er ook een koor op
(koor Nie-Ko uit
Geertruidenberg in
Dickenskleding en De
Vrolijke Noten uit
Oosterhout).
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Tuinkamer
Een aantal jaren werden een groot aantal maquettes in de winter opgeslagen in twee grote witte
tenten die aan de noordkant van het binnenmuseum stond. Op enig moment is het idee ontstaan
om in plaats van die tenten op die plaats een tuinkamer te bouwen. Toen de tenten in 2016
vanwege de slechte staat waarin ze verkeerden eigenlijk vervangen moesten worden, is het
tuinkamerplan in een stroomversnelling gekomen. Er is een leverancier uitgekozen, het bestuur
heeft toestemming gegeven tot uitgave van de benodigde middelen ervoor (€ 20.000). Aan de
eigenaar van de museumgebouwen is toestemming gevraagd en verkregen en begin september is
er een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. Daarvoor moest er een gedetailleerde
tekening van de situatie aangeleverd worden en er is iemand gevonden die dat voor ons heeft
willen doen. Daarop werd op 10 november de omgevingsvergunning verleend. Begin 2017 is de
voorbereiding voor de bouw gestart o.a. door het maken van een betonnen fundering. In de loop
van 2017 is de tuinkamer afgemaakt en is er een doorgang gekomen door de drukkerij naar de
tuinkamer. Daarnaast is het buitenterras vergroot. In de winterperiode was de tuinkamer het
onderkomen van een prachtige wintertentoonstelling.
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Jet en Jan.
In 2017 namen er 176 kinderen deel aan. Dit project is een project van Erfgoed Brabant en op
maat gemaakt voor 35 Brabantse Gemeenten. De bedoeling van het project is dat scholen met
hun leerlingen kennis maken met de tijd van Ot en Sien. Dit komt in iedere lesmethode
geschiedenis aan bod. Maar waarom zou je dit thema uit een lesboek behandelen? Het is toch
veel leuker en leerzamer om het te verplaatsen naar de geschiedenis van de woonplaats van de
leerlingen zelf? 'Op stap met Jet en Jan' is opgebouwd rond het voorleesverhaal van Jet en Jan.
Aan de hand van deze twee leeftijdgenootjes maken de kinderen kennis met thema's als kleding,
wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910. De overkoepelende organisatie ligt in
Oosterhout bij H 19.
De interne organisatie van dit project werd dit jaar op allerlei punten verbeterd.

Foto’s Jet en Jan: wassen,

sokken stoppen en

schoonschrift

We deden ook mee aan het project Museumschatjes. Een project van Erfgoed Brabant voor de
groepen 5 t/m 8. Het project liep van 3 oktober tot en met 18 november.
Andere activiteiten
We mochten in de herfst- en winterperiode tweemaal reclame maken in een leegstaande etalage in
het Arendshof.
We kregen een groot schilderij van Willem van Duivenvoorde in bruikleen. In 2017 koppelden
we daar een expositie aan.
Er kwam eind 2016 op de eerste donderdagmiddag van de maand een Handwerkcafé, waar een
aantal enthousiaste vrijwilligers en buitenstaanders handwerken.
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Bezoekersaantallen
In 2017 is het museum bezocht door een recordaantal van 11.307 (2016: 8.761) personen
waaronder 1658 (2016: 1701) kinderen (0 t/m 12 jaar). 2264 (2016: 1772) bezoekers maakten
gebruik van hun Museumkaart. De toename bedroeg 2546 bezoekers, dat is 29% meer.
In de afgelopen 12 jaar is bezoekersaantal gestegen van rond de 6.000 naar 11.000 bezoekers. In
2016 was er een dipje in het bezoekersaantal maar wellicht ook als gevolg van een aantal
maatregelen die we genomen hebben (vergroting van de openingsuren, meer reclame maken bij
busondernemingen, weer een korendag organiseren) werd 2017 een topjaar. In de winterperiode
zijn we sinds 2016 op de zondag open en in de periode juli t/m oktober 2017 waren we ook op
vrijdag open.
Ontwikkeling bezoekersaantallen 2010 – 2017
2010: 9.851
2012: 10.545
2011: 9.721
2013: 9.006

2014: 9.407
2015: 9.469
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2016: 8.761
2017: 11.307

Financiën
De opbrengst van de entreegelden bedroeg in 2017 € 26.545 tegen € 19.037 in 2016 (+29%)
Aan donaties werd ontvangen een bedrag van € 675. € 222 meer dan in 2016
De ontvangsten van de winkel/koffieruimte waren in 2017 € 19.657 een stijging t.o.v. 2016 van
€ 6.076.
De opbrengst van de winkel/koffiekamer (ontvangsten min uitgaven) is in 2017 gestegen naar
€ 9.877, € 2.726 meer dan in 2016 (+ 39%). Dit komt door het grotere aantal bezoekers en de
verhoging van de prijzen van de koffie, thee en dranken.
De exploitatie over het boekjaar 2017 geeft een tekort van € 19.186 als gevolg van de aanschaf en
bouw van de tuinkamer. Dit tekort is in mindering gebracht van de voorziening voor groot
onderhoud.
Per ultimo 2016 beschikt het museum over de volgende reserves/voorzieningen:
- de algemene reserve
€ 10.692
(deze reserve is nodig voor de opvang van mogelijke toekomstige exploitatietekorten.
- de voorziening aankoop/onderhoud museale goederen
€ 21.500
(deze voorziening is nodig op grond van het beleidsplan)
- de voorziening voor groot onderhoud gebouwen
€ 40.899
(deze voorziening is in opbouw en naar de uiteindelijke noodzakelijke hoogte wordt nog
onderzoek gedaan.)
Algemene Reserve
Stand 1-1-2017
Saldo 31-12-2017
Voorziening aankoop/onderhoud museale goederen
Stand 1-1-2017
Saldo 31-12-2017
Voorziening Groot Onderhoud
Stand 1-1-2017
Af: tekort 2017
Saldo 31-12-2017
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10.692
10.692
21.500
21.500
59.885
19.186
40.899

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA
Vlottende activa:
Vordering
Liquide middelen

13.225
62.449

7.905
87.997

Totaal activa

75.674

95.902

-/-19.186
92.077
72.891

-/-3.506
95.583
92.077

2.783

3.825

75.674

95.902

PASSIVA
Reserves en Voorzieningen:
Resultaat 2017
Saldo voorzieningen
Verplichtingen op korte termijn:
Diverse verplichtingen
Totaal passiva
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EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2016

Expl. 2017
€ x 1.00

Begr. 2017
€ x 1.00

Expl. 2016
€ x 1.00

Baten
Entreegelden
Winkel
Koffiekamer en overige ontvangsten
Diverse ontvangsten
Donaties
Bijdrage Oud-Oosterhout BV
Gemeentesubsidie

26.545
8.724
10.933
366
675
11.822
19.150

20.400
6.500
6.500
1.200
1.200
8.007
19.150

19.037
6.881
6.931

Totale Baten

78.215

62.957

63.440

Bestuurskosten
Vrijwilligerskosten
Beheer en Administratie
Promotie en Acquisitie
Gebouwen en Terreinen
Museumgerichte kosten
Werkplaats
Winkel/Koffiekamer
Overige Baten en Lasten

0
12.330
4.872
4.880
40.848
22.423
1.500
10.121
248

220
8.350
3.900
2.330
34.548
10.750
1.926
5.300

143
10.712
4.483
3.132
37.913
5.161

Totale Kosten

97.401

59.348

67.288

-/- 19.186

3.609

-/- 3.848

78.215

62.957

63.440

455
11.821
19.150

Lasten

Resultaat
Totale lasten
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6.748
-/- 511

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Vorderingen

31-12-2017

Gemeente Oosterhout
Belastingdienst
Overige

31-12-2016
1.915
10.264
1.046
13.225

1.915
4.780
1.210
7.905

1038
743
60.668
62.449

646
1.351
86.000
87.997

1.937
-.-846

2.357
-.-1.468

2.783

3.825

21.500

21.500

40.899
10.692
73.091

59.885
14.198
95.583

Liquide middelen
Kassaldo
Banksaldo Rabobank
Rabo spaarrekening

Diverse verplichtingen
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen
Reserve kosten uitstapje vrijwilligers

Voorzieningen
Aankoop en verbetering Museale
goederen
Onderhoud en uitbreiding Gebouwen
Algemene Reserve
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2017
Expl. 2017
Baten
Entreegelden
Winkel
Koffiekamer en overige ontvangsten
Diverse ontvangsten
Donaties
Bijdrage Oud-Oosterhout
Gemeentesubsidie

Begr. 2017

Expl. 2016

26.545
8.724
10.933
366
675
11.821
19.150

20.400
6.500
6.500
1.200
1.200
8.007
19.150

19.037
6.881
6.931

78.215

62.957

63.440

455
11.821
19.150

Ad: Entreegelden
De toename (+ € 14.775) is vooral toe te schrijven aan de toename van de bezoekers in 2017
(+ 2500) en verder aan de opbrengsten uit de rondleidingen (+ € 1500)
Bestuurskosten

Expl. 2017

Secretariaatskosten
Overige bestuurskosten

Vrijwilligerskosten

Begr. 2017
0
0

120
100

0
143

0

220

143

Expl 2017

Onkostenvergoeding
Jaarlijks uitstapje /etentje
Attenties

Expl. 2016

Begr. 2017

Expl. 2016

8.472
3.428
430

6.700
1.500
150

8.442
2.176
94

12.330

8.350

10.712

Ad: Onkostenvergoeding +€ 1.772: Dit betreft de onkostenvergoeding aan de vrijwilligers, door
een hogere aanwezigheid, en meer vrijwilligers. Het jaarlijkse uitstapje wordt o.m. gefinancierd uit
de opbrengsten van de rondleidingen.
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Beheer en Administratie

Expl. 2017

Kantoorbenodigdheden
Porti en Telefoon
Rente en bankkosten
Verzekeringen en belasting
Internetkosten

1.308
735
345
1.965
519
4.872

Begr. 2017

Expl. 2016

1.200
750
1.200
750

2.815
441
395
832

3.900

10.817

Ad: De meerkosten voor Verzekeringen en belasting komen door de aanschaf boekhoudpakket
en actualisering van het verzekeringspakket.
Promotie en Acquisitie

Expl. 2017

Abonnementen en lidmaatschappen
Promotieactiviteiten

1.690
3.190
4.880

Begr. 2017
330
2.000
2.330

Expl. 2016
774
2.358
3.132

Ad: De hogere kosten zijn te wijten aan meer promotie
Gebouwen en Terreinen

Expl. 2017

Huur
Onderhoud Gebouwen en Installaties
Energie en Water
Tuinonderhoud
Overige
Verbetering en uitbreiding gebouwen

Museumgerichte kosten

14.777
13.200
5.756
601
1.061
5.454
40.848
Expl. 2017

Maquettebouw
Exposities en andere projecten
Gereedschappen
Onderhoudsmaterialen
Schoonmaakmiddelen
Aankoop en verbetering museale
goederen

Begr. 2017

Expl. 2016

17.998
7.000
8.000
1.000
550

14.777
15.813
5.840
841
642

34.548

37.913

Begr. 2017

Expl. 2016

2.181
1.626
962
577
387
18.616

2.500
700
700
500
300

2.325
1.774
647
108
307

24.349

4.700

5.161

Ad aankoop en verbetering museale goederen (+ € 18.616) betreft de aankoop van de tuinkamer.
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Winkel en koffiekamer

Expl. 2017

Inkoop winkel
Inkoop koffiekamer/kantine

Diverse baten en lasten

Exploitatieresultaat

Expl. 2016

3.932
5.945

2.800
3.000

2.522
4.226

9.877

5.300

6.748

Expl. 2017

Rentebaten
Overige

Begr. 2017

Begr. 2017

Expl. 2016

168
198

1.100
100

453
58

366

1.100

684

-/-19.186

-/-3.506

Het Jaarverslag 2017 is – na de akkoordverklaring door de kascontrolecommissie van het
financiële gedeelte - in de vergadering van het bestuur van 14 september 2018 goedgekeurd.
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