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Verslag van het bestuur 
 
 
De noodzaak van ons werk was het afgelopen jaar urgenter dan ooit. De coronacrisis maakte de 
kwetsbaarheid van vele arme, hardwerkende vrouwen in Azië pijnlijk duidelijk. Voor vrouwelijke 
micro-ondernemers in onze projecten maakte de gedwongen sluiting van markten onmiddellijk het 
einde aan hun dagelijkse inkomsten. Vrouwen in kledingfabrieken in Bangladesh verloren vaker hun 
baan. Dit raakt de allerarmsten, die zonder buffer leven, extra hard.  
 
Covid-noodfonds 
In het voorjaar van 2020, het moment waarop de pandemie in India tot een ware volksverhuizing 
leidde, startte ons covid-noodfonds. De fundraising was, met dank aan onze vele donateurs, een 
ongekend succes! Binnen enkele weken is er meer dan € 22.815 aan donaties opgehaald voor directe 
noodhulp. Voorlichting, hygiënische producten en voedselpakketten stelden de vrouwen in staat om 
enkele maanden te overbruggen. Daarnaast spraken we met onze partners een zogenaamde 
‘repayment holiday’ af. Zodat de vrouwen minstens 3 tot 6 maanden geen terugbetaling van hun 
microkredieten verschuldigd zijn. Hiermee hebben we meer dan 2.600 vrouwen in India, Bangladesh, 
Vietnam, Indonesië en Laos door een lastige periode kunnen helpen! 
 
Nieuwe – en covid-herstelprojecten 
In 2020 steunden we dankzij onze samenwerking met 30 lokale partners meer dan 5.000 
ondernemende vrouwen met microkredieten en trainingen in 7 Aziatische landen. In Bangladesh, 
India, Vietnam en Indonesië zijn we, ondanks de uitdagende omstandigheden, nieuwe 
microkredietprojecten gestart. De besteding aan nieuwe projecten was iets minder dan begroot, 
aangezien we goed gekeken hebben naar de lokale omstandigheden. De totale uitgaven ten gunste 
van de vrouwen (inclusief covid noodfonds) was echter 20% hoger dan geprognotiseerd.  
 
Nieuwe projecten waren met name gericht op het supporten van vrouwen in het herstel van hun 
inkomen of het heropstarten van hun onderneming. In Noord-Vietnam bijvoorbeeld, stegen de 
kosten van bemestingsproducten als gevolg van covid zodanig dat de vrouwen van onze partner Anh 
Chi Em geen inkomen meer overhielden aan hun stukje land. Dankzij de introductie van nieuwe 
farming technieken en trainingen zijn 16 gezinnen uit 4 samenlevingen/groepen gestart met eigen 
duurzame productie van mest, het zogenaamde ‘Red worms’ project. Een ander voorbeeld is onze 
samenwerking OCD in Zuid-India. De vissersvrouwen ontvingen noodkredieten, zodat ze met nieuw 
werkkapitaal hun business konden herstarten. In samenspraak met OCD is hiervoor tot wel 50% van 
enkele bestaande leningen afgeschreven.  
 
Trainingen 
Uit onderzoek blijkt dat het verstrekken van microkredieten nog effectiever is, als deze worden 
ondersteund met trainingen. Als gevolg van de lockdown maatregelen konden vele trainingen echter 
niet plaatsvinden. Naast de nieuwe leningen en covid hulp, is een beperkt bedrag van € 3.500 



uitgekeerd in de vorm van een gift ten behoeve van trainingen. Deze trainingen vonden met name 
plaats in het eerste kwartaal.  
 
98% naar het uiteindelijke doel 
Vanwege COVID-19 konden niet alle fundraising activiteiten doorgaan. De totale donatie inkomsten 
waren daardoor 15% lager dan begroot, maar gezien de omstandigheden een resultaat waar we trots 
op zijn. Dankzij de belangeloze inzet van onze vrijwilligers kunnen we minimaal 98% besteden aan 
het uiteindelijke doel. Een unieke prestatie die wij al vele jaren leveren.   
 
Microkredietfonds 
Momenteel verstrekken wij leningen aan onze partners, die bij elkaar het totale microkredietfonds 
vormen. Leningen die zijn verstrekt en afbetaald door de vrouwen, worden opnieuw uitgezet door de 
partners aan nieuwe vrouwen. Dit betekent dat ons fonds een revolverend fonds is. Op deze manier 
kunnen we veel vrouwen bereiken. 
 
Jaarlijks wordt de stand van zaken door ons bij onze partners gecheckt. Door de huidige lokale 
omstandigheden hebben wij nog niet alle partners kunnen bereiken en derhalve nog niet van alle 
partners een bevestiging ontvangen van het uitstaande saldi. Voorzichtigheidshalve hebben we deze 
leningen in 2020 niet meegerekend bij het fonds.  
 
Door veranderende wet- en regelgeving is het, onder andere in Vietnam en India, in 2021 niet langer 
mogelijk om leningen te verstrekken. De toekomstige uitzettingen zullen verstrekt gaan worden in de 
vorm van een ‘grant’ (gift). Middels ons controle kader zullen we de bestedingen van de gelden 
lokaal blijven monitoren.  
 
Tot slot 
Dit jaar onderstreept ook de kracht van MVM als vrijwilligersorganisatie. In een digitale omgeving de 
verbondenheid met elkaar houden is niet altijd makkelijk. Diverse nieuwe initiatieven, maar bovenal 
de intrinsieke motivatie van ons vrijwilligers maakt dat we gezamenlijk belangrijke stappen hebben 
kunnen zetten.  
 
Helaas was het dit jaar voor veel Aziatische vrouwen een stapje terug in hun zelfredzaamheid. Maar 
dankzij het MVM covid noodfonds en heropstart programma hebben wij er het volste vertrouwen in 
de komende jaren stappen vooruit te zetten in vrouwelijk ondernemerschap.  
 
Als bestuur zijn we trots op de belangeloze inzet van onze vrijwilligers en onze Nederlandse partners. 
En willen wij onze vele donateurs heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.  
 
 
Bestuur Stichting Microkrediet voor Moeders | Juni 2021 
Anick de Ronde, Sonja Timmer, Tieneke Zunnebeld 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

§      Verslag van de Raad van Toezicht 
 
 
De Raad van Toezicht van Microkrediet voor Moeders is dankzij het harde werk van het bestuur en 
onze vrijwilligers tevreden met de resultaten van 2020. Zoveel vrouwen ondersteunen in hun eigen 
ontwikkeling en die van hun gezin is iets om trots op te zijn! 2020 was een buitengewoon jaar 
vanwege de COVID-19-pandemie. Dit heeft niet alleen het leven van onze moeders in Azië aanzienlijk 
beïnvloed, maar ook de manier waarop onze vrijwilligers samenwerkten. We zijn enorm trots op het 
succesvolle noodfonds dat door het MVM-team is gelanceerd om onze Aziatische moeders in deze 
moeilijke omstandigheden te ondersteunen. Andere mooie successen om te noemen zijn de 
vernieuwde branding en de sterk verbeterde zichtbaarheid op social media. 
 
De Raad van Toezicht bestaat nu uit 2 leden met diepgaande MVM ervaring en 2 externe leden. We 
richten ons op onze rol als werkgever van het bestuur, maar ook op onze toezichthoudende rol en 
onze rol als coach en klankbord voor het bestuur. 
 
Gedurende het jaar hebben we 4 virtuele vergaderingen gehad met het bestuur en één fysieke 
vergadering met uitsluitend de Raad van Toezicht. In deze bijeenkomsten hebben we onder meer 
gesproken over strategie, (financiële) resultaten, risicomanagement, human resources en 
projectontwikkeling. In de loop van het jaar hebben we verschillende individuele contacten gehad 
met de bestuursleden.  
 
In 2020 hebben we specifiek gesproken over de HR-uitdagingen binnen een organisatie die volledig 
uit vrijwilligers bestaat, (meting van) impact van de inspanningen van MVM en haar lokale partners, 
naleving van nieuwe privacyregelgeving, verbetering van het risicomanagementraamwerk, mogelijke 
toekomstige aanpassingen in financiële verslaglegging en de mogelijke gevolgen van de pandemie op 
lange termijn. 
 
Wij hebben veel respect voor al het mooie werk dat de bestuursleden, als vrijwilligers verrichten, 
naast hun reguliere baan en gezinsleven. We willen het bestuurd en de andere vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet in het extreem uitdagende jaar 2020. 
  
 
Raad van Toezicht Stichting Microkrediet voor Moeders | Juni 2021 
Leanne Gaemers, Marietje de Savornin Lohman, Lidwien Suur, Marijke Brunklaus 
 
 
 
 

  



   

   
   
   
 
 

Jaarrekening 2020  
  
Financieel beleid 
Het Financieel Verslag geeft de jaarrekening getrouw weer in overeenstemming met de RJ 650 
(Fondsenwervende instellingen). Deze jaarrekening is gebaseerd op een rapportageperiode van één 
jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Alle bedragen zijn in euro's. 
 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Opbrengsten en uitgaven worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Transacties in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers van de transactiedatum. In vreemde valuta luidende activa en passiva 
worden per balansdatum omgerekend in de functionele valuta tegen de wisselkoers van die datum. 
De koersverschillen worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 
 

    
Toelichting op de belangrijkste punten: 

- De COVID-19 situatie in Azië is zeer ernstig. Om onze vrouwen te kunnen helpen, hebben wij 
tijdens de eerste Coronagolf een noodhulp programma voor onze partners opgezet. 
Normaliter verstrekt MVM uitsluitend leningen en zijn we geen noodhulporganisatie. Maar 
gezien de uitzonderlijke situatie hebben we hiertoe besloten.  

- Covid-hulp werd aangevraagd en verstrekt aan partners uit alle landen met uitzondering van  
Nepal en Sri Lanka voor een totaal van EUR 31.772 

- Er is voor EUR 22.815 binnengekomen aan Covid-donaties.  
- Vanuit onze reserves hebben we  EUR 20.000 beschikbaar gemaakt, hiervan is EUR 8.957 

uitgegeven in 2020.  
- De totale donaties in 2020 zijn EUR 75.483, waarvan EUR 22.815 ten behoeve van het 

genoemde Covid-noodfonds is. Dit is in totaal bijna 12% hoger dan vorig jaar (EUR 67.656) 
- Aan onze bestaande partners en aan een nieuwe partner is in totaal voor EUR 60.586 

verstrekt aan nieuwe leningen. Er is EUR 10.000 terugbetaald aan MVM vanuit Vietnam. 
Hetgeen in 2020 resulteert in EUR 50.586 toevoeging aan uitgezette gelden. 

- Door veranderende wet- en regelgeving is het, onder andere in Vietnam en India, in 2021 
niet langer mogelijk om leningen te verstrekken. De toekomstige uitzettingen zullen verstrekt 



gaan worden in de vorm van een ‘grant’ (gift). In 2020 is de eerste grant van EUR 10.000 
verstrekt in Vietnam. 

- In 2020 werden drie opleidingsprojecten ondersteund voor een totaalbedrag van 3.500 euro. 
- In 2020 is het totale revolverende fonds gedaald tot 431.300 euro. Jaarlijks checken wij de 

uitstaande saldi bij onze partners. Door de noodtoestand hebben wij nog niet al onze 
partners kunnen bereiken. Voorzichtigheidshalve hebben wij EUR 119.690 afgeschreven.    

 
  
Balans 

 2019 2020  2019 2020 
Revolverend fonds 557.022 431.300 Continuiteitsreserve 12.500 12.500 
Vorderingen 3.379 0 Revolverendfonds reserve 557.022 431.300 
Vooruitbetaalde 
bedragen 

34.260 0 Bestemmingsreserve 90.371 68.394 
 

Liquide middelen 129.125 83.029 Kortlopende schulden 10.043 0 
   Vooruit ontvangen 

bedragen 53.850 2.135 

Totaal activa 723.785 514.329 Totaal passiva 723.785 514.329 
 
 
 
 
 Staat van Baten en Lasten 

 2019 2020 
Fondsenwerving 67.656  75.483  
Interest inkomen 0 0 
Som van de baten 67.656  75,483  
   
Besteding t.b.v. de doelstelling 35.955  222.178  
Wervingskosten 0  97  
Kosten van beheer en administratie 822  906  
Som van de lasten 36.777  223.181  
   
Netto resultaat 30.879  -147.698  

 
  
  



Toelichting op de balans 
Revolverend fonds 
De Financiële Activa bestaat uit het Revolverende fonds. Dit zijn de leningen die aan onze partners 
worden verstrekt, waarmee ze microkredieten verstrekken aan de vrouwen in de landen waar we 
actief zijn. Zo vertegenwoordigen ze de microkredieten die aan de verschillende projecten worden 
verstrekt. Bij het verstrekken van de (revolverende) lening aan onze partnerorganisaties in de 
verschillende landen zorgen we ervoor dat de microkredietleningen aan de vrouwen in de projecten 
alleen kunnen worden verstrekt onder de voorwaarden zoals gesteld door onze stichting. 
 
De looptijd van een microkrediet aan de vrouwen is over het algemeen 1 jaar. Ons doel is natuurlijk 
dat iedere vrouw haar lening binnen dit jaar terugbetaalt, maar omdat de leningen worden verstrekt 
aan (zeer) arme vrouwen is het risicoprofiel van deze leningen ook erg hoog. In de afgelopen jaren 
hebben onze partners echter melding gemaakt van hoge terugbetalingspercentages van de leningen 
van deze arme vrouwen. 
 
Sinds 2017 evalueren we de lopende projecten nog kritischer dan daarvoor. We doen dit enerzijds 
door goed relatiemanagment met onze partner. Normaal gesproken bezoeken we de projecten en 
controleren we ter plaatse de boeken. Jaarlijks krijgen we van al onze partners een opgave van de 
stand van zaken. Door de noodtoestand was het dit jaar helaas niet mogelijk om een terugkoppeling 
te krijgen van onze partners. Voorzichtigheidshalve is het fonds in dat geval op nul gewaardeerd.  
 
Daarom achtten wij het verstandig om af te schrijven EUR  119.690, met het grootste effect vooral in 
India (3 projecten, 72.149 euro) en Sri Lanka (2 projecten, 38.160 euro). Op een lening in Vietnam is 
een bedrag van EUR 10.000,- afgelost. Dit bedrag is op de balans in de jaarrekening 2019 
gerapporteerd als crediteuren aan een partner in Vietnam. In de loop van 2020 bleek dat dit bedrag 
niet meer aan die partner zou worden verstrekt en dus zijn de uitstaande bedragen verlaagd.  
 
Onderstaand een gedetailleerd overzicht van de Financiële Activa en het aantal lokale partners per 
land. 

Country  Project  2019  2020  
Bangladesh           

   3 partners    27.505  48.595  

   Aditioneel verstrekt aan bestaande partner 21.100  32.500  

   Total  48.605  81.095  

India           

   10 partners   193.976  188.336  

   Aditioneel verstrekt aan bestaande partner 18.013  24.821  

   Afschrijving -22.385  -72.149  

   Total  189.603  141.008  

Indonesia           

   4 partners   59.590  56.763  

   Aditioneel verstrekt aan bestaande partner    3.265  

   Afschrijving       -6.235               -698   

   Total  53.354  59.330  

Laos           

   2 partners  29.954  35.341  

   Aditioneel verstrekt aan bestaande partner 6.000  0  

   Total  35.954  35.341  

Nepal           



   3 partners   56.743  66.270  

   Aditioneel verstrekt aan bestaande partner 10.000     

   Afschrijving            -8.683   

   Total  66.743  57.587  

Sri Lanka           

   4 partners  53.775  55.331  

   Afschrijving    -38.160  

   Total  53.775  17.171  

Vietnam           

 3 partners  79.980  106.387  

   1 nieuwe partner  15.000     

   Aditioneel verstrekt aan bestaande partner 10.000     

   Aflossing    -10.000  

   Total  104.980  96.387  

           

 SUBTOTAL     553.014  487.918  

   Koersresultaat        4.008         -56.618   
 TOTAL     557.022  431.300  
  
 
De daling van de financiële activa (het revolverende fonds) is als volgt berekend: 
Het fonds per ultimo 2019 is vermeerderd met EUR 50.586, waarvan EUR 60.586 aan nieuwe 
leningen in 2020 minus een aflossing van EUR 10.000. Vervolgens is het verminderd met de 
(voorzichtigheidshalve) afschrijvingen op de projecten, voornamelijk in India en Sri Lanka (119.690 
EUR) en een aanzienlijke daling van alle vreemde valuta ten opzichte van de euro (EUR 56.618). Dit 
laatste is non-cash, omdat de verstrekte leningen leningen in lokale valuta zijn, gerapporteerd in 
euro. 
 
Vorderingen    
Er zijn geen debiteuren 
     
Vooruitbetaalde bedragen  
In 2020 zijn er geen vooruitbetaalde bedragen ontvangen omdat de Female Leadership Journey 2021 
is afgelast vanwege Covid 19. 
 
Liquide middelen    

Liquide middelen  2019  2020  

Triodos  112.772  72.316  
ING  9.808  10.713  
ASN  6.545  0  
         
Liquide middelen  129.125  83.029  
De bankrekening bij de ASN Bank is in 2020 opgeheven en het openstaande saldo is overgemaakt 
naar de rekening bij Triodos Bank. 
 
 
 



Resultaatbestemming  
Resultaatbestemming Continuiteitsreserve Revolverend Fonds Reserve  Bestemmingsreserve 
Reserves en fondsen 2019 12.500 557.022 90.371 
Bestemming resultaat 2020  0 -125.722 -21.976 
    

Reserves en fondsen 2020 12.500 431.300 68.394 
 
Continuïteitreserve 
Het bestuur van de stichting heeft besloten dat er te allen tijde een reserve van EUR 12.500 aanwezig 
moet zijn om de stichting in staat te stellen aan alle kortlopende verplichtingen te voldoen en 
eventuele toekomstige onverwachte kosten te dekken. 
 
Revolverendfonds reserve 
De Revolverend fonds reserve bestaat uit het eigen vermogen dat wordt gebruikt om de 
verschillende lokale projecten te financieren of te verstrekken in overeenstemming met het doel van 
de stichting. 
Het bestemmingsresultaat 2020 van EUR 125.722 negatief is als volgt berekend: 

- Mutatie leningen (nieuw EUR 60.586 minus aflossing EUR 10.000) +  50.586 
- De (voorzichtigheidshalve) afschrijvingen op de projecten    - 119.690  
- Daling van alle vreemde valuta ten opzichte van de euro  -   56.618  

 
Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve bestaat uit een deel van het eigen vermogen en het nettoresultaat dat 
conform het doel van de stichting nog beschikbaar is voor (toekomstige) financiering van de 
projecten. 
 
Uit de reserves is EUR 20.000 vrijgemaakt voor de noodhulp, hiervan is EUR 8.957 gebruikt.  
     
Kortlopende schulden  
Deze verplichtingen bestaan grotendeels uit nieuwe projecten die in 2019 zijn goedgekeurd en 
contract ondertekend, maar de leningen zijn begin 2020 overgedragen aan onze partners. Het 
resterende deel van de crediteuren bestaat uit bankkosten en facturen die betrekking hebben op 
2019 maar die begin 2020 zijn overgedragen. Het bedrag is nul. 
  
Vooruitontvangen bedragen  
Dit betreft één bedrag voor een toekomstige (nader te bepalen) Female Leadership Journey door een 
deelnemer. 
  



 

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten 

Baten 

Baten  2019  2020  

Donaties  Particulieren 38.782  38.778  
   Stichtingen en verenigingen 0  11.500  
   Bedrijven 12.634  7.585  
Events  16.239  17.620  
Baten uit fondsenwerving 67.656  75.483  
Interest inkomen  0  0  
Som van de baten 67.656  75.483  
  
De totale donaties in 2020 bedragen EUR 75.483, waarvan EUR 22.815 ten behoeve van het is Covid-
noodfonds. 
 
Lasten 
De totale uitgaven bedroegen in 2020 EUR 223.181. Exclusief het valutaverlies en de afschrijvingen 
bedroegen ze EUR 46.731 euro. In overeenstemming met de missie van Microkrediet voor Moeders 
werden deze uitgaven gebruikt om alle projecten te ondersteunen. Onderstaand een gedetailleerd 
overzicht van deze kosten. 
 

Lasten  2019  2020  

Besteding ten behoeve van de doelstelling 
Projecten (covid grants en trainingen) 

 
5,623  

 
35.272  

Koersresultaat -4.006  56.618  
Afschrijvingen  28.621  119.690  
Grant Vietnam     10.000  
Representatiekosten 0  0  
Reiskosten 5.613  0  
Variabele bankkosten  105  597  
 
Wervingskosten  
Kosten website 

 
 

0   

 
 

97  
 
Kosten van beheer en administratie 
Contributies en overige kosten  

 
 

  662  

 
 

765   
Vaste bankkosten    160 141 
Totale Uitgaven 36.777  223.181  
  
Besteding ten behoeve van de doelstelling 
Projecten (noodhulp covid grants en trainingen) 
In 2020 is Microkrediet voor Moeders gedoneerd aan een trainingsprogramma dat wordt gebruikt 
door een van onze microfinancieringspartners in Vietnam en Bangladesh (EUR 3.500).  
 



Verder werd een bedrag van EUR 31.772 toegeschreven aan Covid-hulp, waarbij de verdeling in de 
landen als volgt is geweest: 

- Bangladesh     7.154 
- India    16.970 
- Indonesië     3.008 
- Laos     2.090 
- Vietnam     2.550 

Deze noodhulp ad EUR 31.772 is betaald vanuit het Covid noodfonds, EUR 22.815 vanuit de donaties 
aangevuld met de reserves van de stichting.  
 
Koersresultaat en afschrijvingen  
 
Land 2019  Aditionele  

funding  
Af-
schrijvingen 

Koers 
resultaat 

2020  

Bangladesh  48,595  32,500  0  -5,853  75,242  
Cambodia  0  0  0  0  0  
India  188,336  24,821  -72,149  -20,453  120,555  
Indonesia  56,763  3,265  -698  -5,545  53,786  
Laos  35,341  0  0  -4,314  31,027  
Nepal  66,270  0  -8,683  -6,857  50,730  
Sri Lanka  55,331  0  -38,160  -5,602  11,569  
Vietnam  106,387  -10,000  0  -7,995  88,392  
total  557,022  50,586  -119,690  -56,618  431,300  
  
Al onze projecten worden gefinancierd in lokale valuta. Daarom loopt Microkrediet voor Moeders 
een valutarisico. In 2020 resulteerde dit in een negatief valutawisselresultaat van EUR 56.618 (alle 
vreemde valuta afgeschreven ten opzichte van de euro in 2020). Zoals eerder vermeld, lopen al onze 
projecten een hoog risico op waardevermindering van oninbare vorderingen. In 2020 hebben we 
voorzichtigheidshalve besloten bedragen af te schrijven van onze projecten in India en Sri Lanka.  
 
Grant Vietnam  
In verband met nieuwe regelgeving, kunnen NGO’s in Vietnam geen vreemde valuta leningen meer 
aangaan. Ter uitbreiding van een bestaand microkredietproject is daarom een gift van EUR 10.000 
verstrekt. 
 
Representatie- en reiskosten 
Er zijn geen reiskosten gemaakt omdat in 2020 de projecten vanwege Covid 19-beperkingen niet zijn 
bezocht.  
 
Variabele bankkosten 
EUR 597 aan gemaakte bankkosten in verband met de overboekingen naar internationale 
bankrekeningen van onze Aziatische partners. 
 
Wervingskosten 
De kosten van de website bedragen EUR 97 
 
Kosten van beheer en administratie 
De juridische en administratieve kosten in 2020 van EUR 906 hebben betrekking op vaste 
bankkosten, voor het aanhouden van een rekening en voor relevante verzekeringen. 
 
 



Kasstroom 
 
Kasstroom 2019 2020 
Nettoresultaat 30,879 -147,698 
-/- koersresultaat -4,006 56,618 
+ afschrijving oninbare vorderingen 28,621 119,690 
+ verandering in vooruitontvangen/vooruitbetaalde bedragen -10,525 -24,119 

Kasstroom uit operationele activiteiten 44,968 4,491 

-/- nieuwe leningen verstrekt aan partners -80,113 -50,586 
+ nieuwe fondsen 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -80,113 -50,586 

Totaal nettokasstroom -35,145 -46,095 
   

Kaspositie begin van het jaar 164,270 129,125 
Kaspositie einde jaar 129,125 83,029 

 
 


