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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt het eerste bestuursverslag van Jong Nissewaard. Dit verslag is geschreven in het kader van

verantwoording afleggen aan onze leden. Als eerste bestuur van de jonge vereniging Jong Nissewaard vinden

we het belangrijk dat onze leden goed op de hoogte worden gebracht van de gang van zaken. Daarom zullen de

volgende onderwerpen aan bod komen: activiteiten die het afgelopen jaar plaats hebben gevonden, verwachtingen
voor het komende jaar, de jaarrekening en de begroting voor het aankomende jaar.

Het is belangrijk om te benoemen dat 2021 een bijzonder jaar is geweest. Op 4 juni is de vereniging namelijk

officieel ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Na de oprichting zijn we al snel in een hectische periode beland:
de campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De taak van het bestuur was natuurlijk om de

vereniging goed te organiseren en draaiende te houden, zodat onze partij uiteindelijk in de gemeenteraad terecht

zou komen. En dat is gelukt, Jong Nissewaard heeft één zetel mogen behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2022.

We mogen trots zijn op het behaalde resultaat, maar er is ook genoeg werk aan de winkel. Daarom zal het bestuur

hard blijven werken om de vereniging naar binnen toe zo goed mogelijk te organiseren, en naar buiten toe zo goed
mogelijk te presenteren.

Ik hoop dat u na het lezen van dit bestuursverslag voldoende bent geïnformeerd over het afgelopen jaar en dat u
uitkijkt naar het komende jaar. Ik wens u veel leesplezier toe!
Kim Zwaaneveldt
Spijkenisse, 21 mei 2022
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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR
In dit hoofdstuk zal er dieper worden ingegaan op de belangrijkste activiteiten die het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden. Bij elke activiteit wordt een beknopte omschrijving gegeven van de inhoud, het doel van de
activiteit en het resultaat ervan.

1.2 Activiteiten
De vereniging heeft in het jaar 2021 de volgende activiteiten uitgevoerd:
1.

Statuten opstellen en vereniging inschrijven in de Kamer van Koophandel.

De twee oprichters hebben statuten laten opstellen door de notaris en hebben de vereniging ingeschreven

in de Kamer van Koophandel. Het doel hiervan was de partij Jong Nissewaard officieel maken, zodat we mee
konden doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
2.

Lancering van social media en website.

Kort na de oprichting is de partij begonnen met social media en is de website gelanceerd. Het doel hiervan
was bekendheid krijgen binnen de gemeente. Dit doel is ook bereikt: in een korte tijd hadden we al 600
volgers op Instagram en werd de website veel bekeken.

3.

Vaststelling contributie en kascommissie in de eerste algemene ledenvergadering van 13 juni 2021.
In de eerste algemene ledenvergadering (die helaas online moest plaatsvinden vanwege de

coronamaatregelen) werden de contributie voor 2021 en de kascommissie vastgesteld. Het was voor
de partij gunstig dat dit zo spoedig mogelijk werd vastgesteld, daarom werd de eerste algemene
ledenvergadering al snel na de oprichting gehouden.
4.

Flyers voor de campagne ontwerpen en bestellen.

In 2021 was het mediateam al begonnen met nadenken over welke campagnematerialen de partij nodig had
om goed campagne te kunnen voeren. Flyers waren hierbij onmisbaar. Daarom heeft het mediateam flyers

ontworpen, waarna deze zijn besteld. De hoeveelheid flyers die in 2021 is besteld, is volledig opgegaan aan
de campagne.
5.

Algemene ledenvergadering op 1 november 2021 voor het wijzigen van de statuten voor het verkrijgen
van een ANBI-status.

Na de oprichting probeerde het bestuur een ANBI-status te verkrijgen, zodat schenkingen doen aan de partij
aantrekkelijker zou worden. Helaas moesten de statuten hier eerst voor worden gewijzigd. Hier heeft het
bestuur een algemene ledenvergadering voor uitgeroepen.
6.

Op bezoek bij STIP in de gemeente Delft.

Het bestuur wil graag leren van andere jongerenpartijen, daarom zijn drie bestuursleden op bezoek gegaan
bij STIP in Delft. STIP is een partij voor en door studenten in de gemeenteraad van Delft. Het was een

leerzaam gesprek, waarbij de bestuursleden veel inspiratie hebben opgedaan voor de organisatie van Jong
Nissewaard.
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7.

Algemene ledenvergadering op 27 november 2021 voor het vaststellen van het huishoudelijk reglement,
het verkiezingsprogramma, de kieslijst en de continuïteitscommissie.

Vlak voor het einde van het jaar werd de laatste algemene ledenvergadering van 2021 bijeengeroepen. Dit
was nodig om de verkiezingsperiode in 2022 goed te kunnen beginnen. Allereerst werd het huishoudelijk

reglement, opgesteld door het bestuur, vastgesteld. Door de vaststelling van een huishoudelijk reglement
heeft de vereniging meer houvast en is er meer duidelijkheid over hoe bepaalde taken moeten worden

verricht. Daarnaast is het verkiezingsprogramma vastgesteld, dat is opgesteld door al onze actieve leden

onder leiding van de partijleider. Dit was noodzakelijk om de standpunten van de partij te kunnen voordragen
aan de kiezers van Nissewaard. Verder is de kieslijst vastgesteld, wat nodig was om deel te kunnen nemen

aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Tot slot is er een continuïteitscommissie vastgesteld, zodat de
vereniging bij uitval van het bestuur stabiel kan blijven.
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2. TOEKOMST
In dit hoofdstuk worden de verwachtingen voor het aankomende jaar beschreven. Hierbij is het belangrijk om
realistisch te blijven, daarom zal er alleen worden stilgestaan bij wat haalbaar is.

2.1 Doelen
De vereniging heeft voor 2022 de volgende doelstellingen:
1.

Zetel(s) bemachtigen in de gemeenteraad.

2.

Leden voldoende informeren over alle ontwikkelingen binnen de vereniging.

Dit doel is al bereikt: Jong Nissewaard heeft één zetel behaald in de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Om dit te bereiken, is het belangrijk dat het contact met de leden goed wordt onderhouden. Het doel hierbij

is om maandelijks een nieuwsbrief naar alle leden te sturen, waardoor ze op de hoogte blijven van alles wat er
speelt.
3.

(Steun)raadsleden zo goed mogelijk ondersteunen in hun werk.

Hierbij is het belangrijk dat het contact met de (steun)raadsleden frequent wordt onderhouden en dat de

(steun)raadsleden hulp kunnen vragen indien dit nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan het aanstellen van
een fractienotulist.
4.

(Actieve) leden zoveel mogelijk betrekken bij de fractievergaderingen.

Jong Nissewaard vindt het belangrijk dat haar leden ook daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren als het

gaat om politieke kwesties. Daarom is het doel om (actieve) leden te betrekken bij de fractievergaderingen,
zodat zij indirect mee kunnen praten over actuele onderwerpen binnen de lokale politiek. Dit kan

gerealiseerd worden door de verschillende commissies van de vereniging regelmatig uit te nodigen voor de
fractievergaderingen.
5.

Nieuwe leden werven.

Voor een politieke partij als Jong Nissewaard is het van belang om veel nieuwe leden te werven. Zo blijft

de partij ‘jong’ en kunnen we steeds beter de jongere doelgroep van Nissewaard vertegenwoordigen in de

gemeenteraad. Dit kan gerealiseerd worden door de partij aantrekkelijk naar buiten te brengen, bijvoorbeeld
door het organiseren van leuke activiteiten.
6.

Zo veel mogelijk positieve media-aandacht genereren.

Kijkende naar de toekomst van de partij is het van belang dat we onze bekendheid behouden en ook

vergroten. Een goede manier om dit te bereiken, is het krijgen van positieve media-aandacht. Dit kan

gerealiseerd worden door actief mee te doen in lokale discussies en regelmatig artikelen op te sturen naar
mediaplatforms.
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3. ORGANISATIE
In dit hoofdstuk worden de gegevens van de vereniging overzichtelijk weergegeven.

3.1 Algemene informatie
- Naam van de instelling: Jong Nissewaard
- KvK-nummer: 83036121
- RSIN: 862700516

- ANBI-status: per 18 augustus 2021

- Contactgegevens: info@jongnissewaard.nl

3.2 Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen
bestuursleden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur kent de volgende bestuursleden:
- Voorzitter: Kim Zwaaneveldt
- Secretaris: Wahaj Ghani

- Penningmeester: Sydney Edenburg

- Algemeen bestuurslid: Vijay Nanhoe

- Algemeen bestuurslid: Vincent Korbee
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4. JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester. Per post kunt u de cijfers van het afgelopen jaar terugvinden.
Er is geen vergelijking met andere jaren, gezien het feit dat dit het eerste boekjaar van de vereniging is.
4.1 Begroting 2021

OPBRENGSTEN
Contributie (jaarlijks)
Contributie (Startkapitaal)
Teruggave waarborgsom naamregistratie
Giften
Totale opbrengsten

€500,00
€520,00
€112,50
€400,00
€1.532,50

KOSTEN
Oprichtingskosten
Inschrijving Kamer van Koophandel
Uittreksel inschrijving KvK
Notariskosten
Waarborgsom naamregistratie
Waarborgsom kandidaatstelling
Fontkosten media

€51,30
€15,40
€250,00
€112,50
€225,00
€105,00

Variabele kosten
Campagnekosten
Advertentiekosten
Flyers
Stickers
Posters
Fotoshoot
Kleding
Windjassen
Kosten van bijeenkomsten

€40,00
€97,76
€112,40
€86,32
€0,00
€368,45
€0,00

Vaste kosten
Abonnement bankrekening
Websitekosten
Serverkosten
Domeinnaam
DNS-/redirectservice
Softwarekosten
Totale kosten

€19,80
€99,92
€1,21
€4,90
€25,00
€1.614,96

Resultaat

-€82,46

4.2 Toelichting Begroting 2021
De begroting geeft een overzicht van de verwachte opbrengsten en kosten gedurende het jaar 2021. Deze

begroting gaat niet uit van de inkomsten en uitgaven, aangezien de jaarrekening van 2021 ook zal zijn gebaseerd op
de kosten en opbrengsten. De begroting is in april 2021 opgesteld door de penningmeester.
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Opbrengsten
1.

Contributie ( jaarlijks)

De jaarlijkse contributie is gebaseerd op een enquête, afgenomen onder het ledenaantal van 13 leden in april
2021, en de begrote jaarlijkse kosten van de vereniging. De contributie is vastgesteld op €20 per lid per jaar.
Hierbij wordt uitgegaan van een ledenaantal van 25 personen.

2.

Contributie (startkapitaal)

In het jaar 2021 worden extra kosten gemaakt in verband met het oprichten van Jong Nissewaard. Om de

oprichtingskosten te dekken, is het bestuur voornemens alle zittende leden te verzoeken een extra bijdrage
van €40 te doen. In april 2021 telt Jong Nissewaard 13 leden.
3.

Teruggave waarborgsom naamregistratie

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kan Jong Nissewaard haar naam laten registreren. Hiervoor
moet een waarborgsom van €112.50 worden betaald en deze wordt teruggestort aan de partij indien een
geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

4.

Giften

Naast contributies zijn donaties een mogelijke bron van inkomsten. Het bedrag aan giften is gebaseerd op de
eerdergenoemde enquête en gegevens uit onderzoek.

Kosten
5.

Inschrijving Kamer van Koophandel

6.

Uittreksel inschrijving KvK

7.

Notariskosten

Deze post bestaat uit de eenmalige inschrijfkosten van de KvK.

Deze post bestaat uit de kosten voor een uittreksel van de inschrijving van de KvK.

Jong Nissewaard wordt een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, hiervoor moet een notariële akte
inclusief statuten worden opgesteld en moet de partij worden ingeschreven in het Handelsregister van de

Kamer van Koophandel. Dit geschiedt met de hulp van notariskantoor Kameraad en Strijk. De kosten hiervoor
worden geschat door een kennis van Strijk.
8.

Waarborgsom naamregistratie

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kan Jong Nissewaard haar naam laten registreren. Hiervoor
moet een waarborgsom worden betaald.

9.

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen
zetels hebben behaald, moeten voor kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Ten behoeve van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 betaalt Jong Nissewaard deze waarborgsom.

10.

Fontkosten media

Deze kosten zijn niet ter oprichting van de partij, maar doen zich slechts bij de oprichting voor en staan

daarom onder oprichtingskosten. De post bestaat uit de kosten voor een licentie met betrekking tot van de
media-uitingen van Jong Nissewaard.
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11.

Advertentiekosten

Alleen via Instagram zal de partij advertenties plaatsen. Het totale budget tot aan de verkiezingen in maart
2022 is €100. Hiervan is €40 bestemd voor promotie in het jaar 2021, net na de oprichting.

12.

Flyers

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 schaft Jong Nissewaard flyers aan. De flyers worden gedrukt
via de website Bizay.nl.

13.

Stickers

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 schaft Jong Nissewaard stickers aan. De stickers worden
gedrukt via de website Bizay.nl.

14.

Posters

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 schaft Jong Nissewaard posters aan. De posters worden
gedrukt via de website Reclameland.nl.

15.

Fotoshoot

Voor de website van Jong Nissewaard worden portretfoto’s van de partijleden gemaakt. Net is nog onbekend
door wie deze foto’s gemaakt gaan worden. Vooralsnog worden de kosten voor de foto’s geschat op €0.

16.

Windjassen

Tijdens het flyeren en promoten van de partij worden windjassen met het logo van Jong Nissewaard

gedragen. Bij de website Hurricane.nl is een offerte aangevraagd voor het bedrukken van 5 windjassen.
17.

Kosten van bijeenkomsten

Voor 2021 geldt dat de meeste bijeenkomsten online worden gehouden, daarom zullen de kosten van
bijeenkomsten dit jaar €0 bedragen.

18.

Abonnement bankrekening

Jong Nissewaard moet een zakelijke rekening openen, dit wordt gedaan bij de ING bank. Per maand bedragen
de abonnementskosten €9.90. In 2021 is dit €19.80, aangezien de eerste zes maanden gratis zijn.

19.

Serverkosten

Iedere maand wordt €9.68 betaald aan serverkosten. Dit komt neer op €116.16 per boekjaar. Deze post

bestaat uit eenmalige aankoopkosten, de helft van het maandelijkse tarief voor de eerste twee maanden en
het volle tarief voor de overige 9 maanden van 2021.
20.

Domeinnaam

De domeinnaam van de partij is jongnissewaard.nl en de kosten voor de aankoop bedroegen €1.21. Dit
bedrag is betaald op 12 januari 2021 door een partijlid. Deze kosten zullen worden gedeclareerd.

21.

Kosten DNS-/redirectservice

De DNS-/redirectservice is een dienst die zorgt voor de koppeling tussen de server en de domeinnaam.

Hiervoor bedragen de kosten €6.53 per boekjaar, circa €0.54 per maand en voor 2021 €4.90. Het jaarlijkse
bedrag €6.53 is betaald op 31 maart 2021 door een partijlid. Deze kosten zullen worden gedeclareerd.
22.

Softwarekosten

De media-uitingen van Jong Nissewaard worden verzorgd met behulp van verschillende

softwareprogramma’s. Deze programma’s worden gebruikt door het media-team, daarom zal eind 2021 een
bedrag aan kosten worden gedeclareerd.
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4.3 Jaarrekening 2021

BALANS JN 31 DECEMBER 2021
Debet
Liquide middelen
Nog te ontvangen bedragen

€572,81
€60,00

Eigen vermogen
Nog te betalen bedragen

Credit
-€42,64
€675,45

Totaal

€632,81

Totaal

€632,81

STAAT VAN BATEN EN LASTEN JN 2021
Baten
Contributies
Donaties
Verlies

€600,00
€268,61
€42,64

Oprichtingskosten
Verkiezingskosten

Lasten
€675,45
€235,80

Totaal

€911,25

Totaal

€911,25

4.4 Toelichting 2021
De jaarrekening bestaat uit de balans en de staat van baten en lasten. De balans is een overzicht van de bezittingen
en schulden van Jong Nissewaard op 31 december 2021. De staat van baten en lasten omvat alle opbrengsten
en kosten in het jaar 2021. Het boekjaar begint op 4 juni, bij de oprichting van Jong Nissewaard, en loopt tot 31

december 2021. Nu volgen de posten op de balans en op de staat van baten en lasten, met een toelichting en een
vergelijking met de begroting van april 2021.
Balans
Liquide middelen
1.

Deze post bestaat uit het saldo op de bankrekening van Jong Nissewaard. Er worden geen contanten
aangehouden.

2.

Nog te ontvangen bedragen

Van de 30 leden die Jong Nissewaard in 2021 telde, hebben 3 leden de contributie niet tijdig overgemaakt. De
post bestaat uit de te ontvangen contributies.

3.

Nog te betalen bedragen

Voor de oprichting van Jong Nissewaard zijn notariskosten gemaakt. Echter, pas na de oprichting kon Jong
Nissewaard een bankrekening aanvragen en daarop financiële middelen inzamelen. Voor de notariskosten

is dus een lening afgesloten. Aangezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 waren, is de lening in

2021 nog niet afgelost. Deze post bestaat enkel uit de lening voor de notariskosten voor de oprichting, deze
kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot.
4.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is een restpost die de financiële positie in kaart brengt. Doordat de schulden de
bezittingen overschrijden, is dit een negatief bedrag.
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Staat van baten en lasten
1.

Contributie

Van de 30 leden die Jong Nissewaard in 2021 telde, hebben 27 leden de contributie tijdig overgemaakt. Dit is
een hoger bedrag dan begroot, aangezien het aantal leden hoger ligt.

2.

Donaties

3.

Verlies

Het bedrag aan donaties is lager uitgevallen dan begroot en komt voornamelijk van bekenden van de partij.

Doordat de kosten de opbrengsten overschrijden, is het resultaat negatief. Dit wordt weergegeven als ene
verlies.

4.

Oprichtingskosten

De oprichting van Jong Nissewaard moest geschieden bij notariële akte, daarvoor zijn oprichtingskosten
gemaakt. Deze kosten zijn hoger dan begroot.

5.

Verkiezingskosten

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn in 2021 enige kosten gemaakt. Deze kosten

omvatten de kosten van flyers, de waarborgsom voor naamregistratie en overige kosten. Deze kosten zijn
lager uitgevallen dan begroot, omdat de begroting ook rekening hield met andere kosten zoals die van
windjassen. Echter, dergelijke verkiezingskosten zijn gemaakt in het verkiezingsjaar 2022.

Nadat de penningmeester de jaarrekening inclusief toelichting had opgeleverd, is deze gecontroleerd door de
kascommissie. Vervolgens heeft het bestuur de jaarrekening ondertekend.
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5. BEGROTING
Dit hoofdstuk bevat de begroting voor het jaar 2022. De begroting is opgesteld door de penningmeester.

5.1 Begroting 2022

INKOMSTEN
Contributie
Teruggave waarborgsom kandidaatstelling
Teruggave waarborgsom naamregistratie
Fractieondersteuning
Afdracht (steun)gemeenteraadsleden
Totale inkomsten

€580,00
€225,00
€112,50
€375,00
€150,00
€1.442,50

UITGAVEN
Campagnemateriaal
Abonnement bankrekening
Softwarekosten
Aflossing lening
Totale uitgaven
Resultaat

€642,62
€118,80
€135,00
€675,45
€1.571,87
-€129,37

5.2 Toelichting
De begroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven gedurende het jaar 2022. Nu volgt de
toelichting op deze posten. De begroting is opgesteld in mei 2022, waardoor enkele posten zich reeds hebben
voorgedaan.
Inkomsten
1.

Contributie

In de algemene ledenvergadering van november 2021 heeft Jong Nissewaard besloten tot een jaarlijkse

contributie van €20 per lid in 2022. Ervan uitgaande dat het ledenaantal onveranderd zal blijven gedurende
2022, bedragen de jaarlijkse contributie-inkomsten €580.
2.

Teruggave waarborgsom kandidaatstelling

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 heeft Jong Nissewaard een waarborgsom voor

de kandidaatstelling betaald. Deze waarborgsom is in april teruggestort aan de partij, aangezien Jong
Nissewaard een zetel heeft bemachtigd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
3.

Teruggave waarborgsom naamregistratie

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 heeft Jong Nissewaard een waarborgsom voor

de naamregistratie betaald. Deze waarborgsom is in februari teruggestort aan de partij, aangezien Jong
Nissewaard een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
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4.

Fractieondersteuning

5.

Afdracht (steun)gemeenteraadsleden

De fractie ontvangt een fractieondersteuning van €375 per jaar. Dit bedrag is in mei 2022 ontvangen.

(Steun)gemeenteraadsleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het is gebruikelijk dat

(steun)gemeenteraadsleden een deel van de vergoeding afdragen aan hun partij. Na een peiling is gebleken

dat dit ook bij Jong Nissewaard het geval zal zijn. Het precieze bedrag is lastig te begroten, het is immers aan

de leden zelf om te beslissen over een eventuele afdracht en de hoogte ervan. De penningmeester heeft een
bedrag van €150 begroot.
Uitgaven
1.

Campagnemateriaal

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is er campagnemateriaal aangeschaft. Deze kostenpost

bestaat uit de kosten van windjassen, posters, flyers, een banner en een online promotie. De totale kosten zijn
in de periode januari tot en met maart betaald.
2.

Abonnement bankrekening

Jong Nissewaard heeft een zakelijke rekening bij de ING bank. Per maand bedragen de abonnementskosten
€9.90, in 2022 is dit €188,80. Bovenop deze abonnementskosten komen maandelijks kosten voor de

transacties die worden gedaan met de bankrekening. Deze worden niet opgenomen in de begroting, omdat er
geen historische kosten over 2021 zijn om de begroting op te baseren. Bovendien zullen er niet uitzonderlijk
veel transacties plaatsvinden, waardoor deze kosten niet van grote invloed zullen zijn.
3.

Softwarekosten

De media-uitingen van Jong Nissewaard worden verzorgd met behulp verschillende softwareprogramma’s.
Deze programma’s worden gebruikt door het media-team, daarom zal eind 2022 een bedrag aan kosten
worden gedeclareerd.

4.

Aflossing lening

In 2021 heeft Jong Nissewaard een geldbedrag geleend om de notariskosten voor de oprichting van de partij
te dekken. Deze kosten worden naar verwachting in 2022 afgelost.

Het saldo van de begroting is negatief, dit komt doordat de lening in zijn geheel wordt afgelost en de inkomsten niet
ruim zijn begroot. Aangezien het beginsaldo van 2022 positief is en dit geen verkiezingsjaar is, vormt het negatieve
saldo geen probleem.

Bestuursverslag 2021

14

6. ONDERTEKENING BESTUURSLEDEN
Plaats: Spijkenisse
Datum: 7-6-2022

Naam: Kim Zwaaneveldt
Handtekening:

Plaats: Spijkenisse
Datum: 7-6-2022

Naam: Sydney Edenburg
Handtekening:

Plaats: Spijkenisse
Datum: 7-6-2022

Naam: Vijay Nanhoe
Handtekening:

Plaats: Spijkenisse
Datum: 7-6-2022

Naam: Vincent Korbee
Handtekening:

Plaats: Spijkenisse
Datum: 7-6-2022

Naam: Wahaj Ghani
Handtekening:
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