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De Regenboogboom is
opgericht in 1992. Jaarlijks
bezoeken we 4500 zieke
kinderen en geven we 3000
droomdekentjes weg.

VERBEELDING DOET WONDEREN!
Elke dag opnieuw ontvangen we dankbare reacties van kinderen en ouders
als de Regenboogboom bij ze op bezoek is geweest. Ook de ervaringen
van het ziekenhuispersoneel en de verhalen waarmee de vrijwilligers
telkens weer het ziekenhuis uit komen zijn verhalen die je raken. Ze hebben
het allemaal over grote en kleine wonderlijke momenten. Dat is mooi!
Wij zien het als een groot goed als je helemaal jezelf mag zijn. Juist in
kwetsbare situaties. Vrijwilligers laten de kinderen schitteren. Tijdens het
bezoek ontstaat er een respectvolle wederzijdse ontmoeting op zoek naar
wat er wél is. De vrijwilliger ziet het kind om wie hij is en wat hij kan.

REGENBOOGBOOM
OP BEZOEK
Vrijwilligers laten zieke
kinderen weer schitteren

DROOMDEKENTJES
Je eigen veilige plek altijd
dichtbij je
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‘Hallo, jij bent Sophie hè?
Mogen we even bij je
binnenkomen? Ja? Oh, dat is
fijn. Moet je eens kijken, we
hebben een prachtige boom
bij ons. Heb je die wel eens
gezien...?

LAAT JEZELF WEER SCHITTEREN

JAARVERSLAG 2018

Aan de hand van liedjes en verhalen en persoonlijke interactie
ontstaat er een uniek pad om eigen kracht en waardigheid terug te vinden.
Naast bezoeken zijn de Droomdekentjes een tweede tak aan de
Regenboogboom. Onder een Droomdekentje ben je heel snel op
je eigen veilige droomplek. Dit biedt steun, warmte en kracht om
door een uitdagende en moeilijke periode te komen. Ouders of
verzorgers kunnen een Droomdekentje aanvragen via de website
van de Stichting.
Door bezoeken en Droomdekentjes dragen we op een positieve
manier bij aan het welzijn van kinderen in een kwetsbare situatie.
Als directeur van de Stichting kijk ik met trots en dankbaarheid
terug op de enorme stappen die we met z’n allen in 2018 hebben
gemaakt. Kom maar op met 2019!

Renee van Zandvoort, Directeur

KINDEREN IN HET ZIEKENHUIS
Wat hebben we allemaal gedaan in 2018!
Op een oprechte, creatieve en professionele manier maken wij verbinding met het kind en zetten vrijwilligers zich ten
volle in voor datgene wat het kind nodig heeft. Met de opening van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
veranderde het ziekenhuislandschap in Nederland. Dat heeft voor onrust gezorgd in de ziekenhuizen waar wij onze
bezoeken doen. We zijn er trots op dat we een stabiele factor zijn gebleven en partners zijn geweest voor de
pedagogisch medewerkers. Het was voor hen geen gemakkelijk jaar.

REGENBOOGKRISTAL
Als de zon er doorheen schijnt
zie je overal regenbogen

MUZIEK
‘Jesse luistert al 4 jaar minstens
1 keer per dag naar de liedjes’
een dankbare moeder
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WAT EEN GEWELDIG
INITIATIEF
‘echt top wat jullie
voor mensen doen’

‘HOI IK BEN HOLLY EN IK BEN 5 JAAR
Als ik later groot ben, dan word ik danseres. Helaas moet ik
nog even wachten met danseres worden, want papa, mama en
de dokters zeggen dat ik ziek ben. Heel erg ziek. Klopt ook
wel, want ik moet veel spugen en ik ben moe. Oh ja en sinds
een paar dagen heb ik een kaal hoofd. De dokter zegt, dat dat
bij mijn behandeling hoort. Hij noemt mijn ziekte leukemie,
maar ik snap écht niet wat er leuk aan is…
Iedere keer als ik weer zo’n niet leuke behandeling heb gehad
ga ik in gedachten naar een plek waar ik me wél goed voel. Die
plek noem ik mijn Regenboogbos, waar allemaal
Regenboogbomen zijn en waar ik danseres ben en
elfenprinses met rode schoentjes. Ik kan daar lachen en
helemaal mezelf zijn. Het is daar zoooo gaaf, ik zou willen dat
iedereen een Regenboogbos met Regenboogbomen had!’

Ervaren en bekwaam
Onze vrijwilligers zijn ervaren; een aantal van hen bezoekt de kinderen al meer dan 15 jaar. Als je eenmaal geïnspireerd
bent door de visie van de Regenboogboom laat je dat niet snel meer los. Dat is heel bijzonder aan onze
bezoekvrijwilligers die ongelofelijk trouw en gecommitteerd zijn aan het werk dat ze vrijwillig op zich hebben genomen.
Daarnaast zijn onze vrijwilligers zeer bekwaam. Dat maakt dat de bezoeken van kwalitatief hoog niveau zijn. Het lijkt aan
de buitenkant misschien eenvoudig, maar om een kind in 10 tot 15 minuten echt te zien voor wie hij is, dat is uitzonderlijk.
Dat vraagt kennis en kunde, inlevingsvermogen en constante training. Die training hebben we in 2018 dan ook goed
neergezet en dat maakt dat we bij kinderen én bij hun ouders een graag geziene gast zijn.

Eerste bezoeken aan het Prinses Máxima Centrum
Nieuw dit jaar waren de bezoeken die we gestart zijn in het Prinses
Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Vanaf de opening begin
juni 2018, bezoeken we met 2 teams tegelijk, 4 keer per maand de
kinderen. Iedere keer worden we met open armen ontvangen en het is
hartverwarmend om te zien wat de impact is op deze bijzondere en
kwetsbare groep.

‘Met mijn droomdekentje
zat ik helemaal vooraan…'
3

NL doet en Droomdekentjes
Onze jaarlijkse NLdoet actie met Droomdekentjes stond in 2018 in het teken van het
Prinses Máxima Centrum. In het ziekenhuis is een mooie voorraad speciale
Droomdekentjes voor Prinsessen en Superhelden, zodat deze dekentjes direct aan
de kinderen kunnen worden uitgedeeld. Ook in andere ziekenhuizen hebben ze nu
Droomdekentjes op voorraad.

Regenboogkristal

‘Net bezoek gehad van twee
van jullie toppers op afdeling
Zee in het Radboudumc.
Bedankt voor de mooie reis
naar het racecircuit en de race
die we hebben gereden in de
auto met Max. Ook heel erg
bedankt voor het mooie
kristal, zodat we nog meer
reizen kunnen maken’.
M. de J.

Tijdens de bezoeken krijgen de kinderen een Regenboogkristal. Deze plukken we
tijdens het bezoek uit de Regenboogboom. Juist dit aspect is een essentieel
onderdeel van onze missie: dit maakt dat kinderen, ook na ons bezoek, zelf in staat
zijn om hun eigen veilige plek in het Regenboogbos op te kunnen zoeken. We
hebben een pocketboekje gemaakt die we
de ouders bij het bezoek geven. Hierin
staat wat we nog meer voor ze kunnen
betekenen; een CD aanvragen of het
downloaden van de liedjes via de website,
een Droomdekentje aanvragen of het
boek ‘Levensvitaminen’ bestellen: de
Regenboogboom biedt nog zoveel meer.
De uitstraling van het boekje is warm en
lief, met veel foto’s en weinig tekst, want
als ouder in het ziekenhuis wil je snel en
duidelijk geïnformeerd worden.

Waar komen we op bezoek?
Uit verschillende zorginstellingen krijgen
wij aanvragen binnen. Naast de ziekenhuizen zijn dit ook revalidatiecentra,
kinderhospices en gezinsvervangende tehuizen. Iedere maandag communiceren we
via onze Facebookpagina waar we op bezoek komen. Deze bezoeken zijn meestal
in de ochtenden, omdat het energieniveau van deze kinderen in de ochtend het
hoogste is.
In 2018 bezochten 346 teams 4.152 kinderen in de 21 ziekenhuizen waar we
bezoeken doen. Verder waren we op 8 scholen, 4 instellingen voor kinderen met een
verstandelijke beperking en kregen 28 kinderen thuis een bezoek.
In totaal bezochten we 4.430 kinderen.

‘Vandaag heeft Jayden zijn
Droomdeken gekregen...hij
voelt zich heel speciaal...
We zijn erg dankbaar. Ik hoop
zo dat hij zich veilig voelt

REGENBOOGKRISTAL
Als de zon er doorheen schijnt
zie je overal regenbogen

ermee…’ liefs M.
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REGENBOOGBOOM
OP BEZOEK
Zwemmen met dolfijnen en
skiën op slagroomsoezen…

Aantal kinderen bezocht
2017

2018

Kinderen bezocht in het ziekenhuis
Kinderen in blijf-huis & AZC's
Kinderen thuis bezocht
Kinderen in instellingen
Kinderen op scholen
Kinderen tijdens evenementen

2680
280
24
100
600
539

4152
0
28
50
200
0

Totaal

4223

4430

Onze partners
De vrijwilligers kunnen hun werk doen dankzij de pedagogisch medewerkers en
kinderverpleegkundigen van de instellingen. Zij begeleiden de kinderen en kennen
hen goed. Voordat we de afdeling op gaan om de kinderen te bezoeken, laten we
ons informeren over de kinderen; wie zijn ze, spreken ze Nederlands, wat snappen
ze wel, wat snappen ze niet. De focus ligt op de bijzonderheden van het kind en
gaat niet uit naar de ziekte. Vervolgens gaan we op pad om ieder kind te laten
schitteren.

‘Geweldige stichting! Ik had er
persoonlijk nog nooit van
gehoord. Mijn zoontje van 3
heeft een Droomdeken
gekregen omdat hij 3,5 week
in het ziekenhuis heeft
gelegen. Hij heeft veel baat bij
de deken, maar ook de
stichting zelf is langs geweest
in het ziekenhuis. Ze kwamen
daar zingen en een verhaaltje
vertellen. Hij heeft zijn eigen
droomkristal gekregen en kan
dan dromen over mooie
dingen. Hierdoor heeft hij nu
zijn eigen droom om naar een
dinobos te gaan.

DROOMDEKENTJES
In 2018 hebben we wederom voor een nieuw record aan Droomdekentjes
weggegeven: maar liefst 3005! Een enorme prestatie die we alleen hebben kunnen
doen omdat er 1200 maaksters in het land zijn die hun tijd, geld, aandacht en vaak
hun persoonlijke collectie stoffen doneren in de vorm van Droomdekentjes.
De sleutel van het succes van Droomdekentjes is de inzet van zoveel maaksters die
als een groot team met elkaar samenwerken en de gezamenlijke hobby hebben van
naaien, quilten, breien en haken. Dankzij hen hebben we zoveel kunnen geven aan
de kinderen!
Om deze geweldige maaksters te eren hebben we dit jaar twee
landelijke ‘Droomdeken maakdagen’ georganiseerd zodat we hen
in het zonnetje konden zetten en zij elkaar konden inspireren. We
waren te gast in het Hilton Hotel Soestduinen waar 150 dames
gewapend met naaimachines binnenkwamen en weggingen met
een vol hart, nieuwe stoffen en prachtige verhalen van kinderen
die hun dromen hebben gevonden dankzij een Droomdekentje.
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En deze droom laten wij nu
uitkomen zodra hij weer kan
lopen...
Prachtig werk dat voortgezet
moet worden!!
Bedankt!’ S. L.

Joint venture partner
Ook internationaal hebben we een maakweek gehad in
een kasteel in Frankrijk. Dit was zo’n succes dat we een
joint venture zijn aangegaan met de bevriende organisatie
IDZO die nog meer zingevingsweken organiseert. Dat
betekent dat we in 2019 maar liefst twee weken in
Frankrijk zullen zijn met een aantal van onze
Droomdekenmaaksters.
1200 maaksters, dat weten we zeker maar mogelijk zijn
het er nog veel meer. De Droomdekenmaakgroepen
hebben we allemaal in kaart gebracht, alleen weten we
niet altijd uit hoeveel personen die groepen dan bestaan.
Daarnaast zijn er een aantal dames die geen e-mail
hebben; dit kan komen omdat de dames op leeftijd zijn
en de computerskills overlaten aan de kleinkinderen.

LARS:
‘ik vond het heel erg leuk,
wanneer komen jullie weer?’

NIENKE:
‘dus ik hoef alleen maar mijn
mijn binnenogen te kijken…?’

Snelle verzending van de
Droomdekentjes
We hebben de verzendpunten
uitgebreid.
Vanuit twaalf locaties door Nederland
versturen vrijwilligers met veel zorg
de Droomdekentjes naar kinderen.
Als er een aanvraag binnenkomt
wordt deze met liefde behandeld, er
komt een kleurrijke strik om het
dekentje en er wordt een persoonlijke
brief bij geschreven. Per slot van
rekening gaat dit dekentje naar een heel bijzonder kind, dat alleen het allerbeste
verdient. Vervolgens komt er een kleurrijke sticker op de speciale doos met
daarop de tekst ‘op weg naar een speciale prinses of superheld’. Als het dekentje
bij het kind aankomt is het dan ook een feest om de doos open te maken!
Onze verzendpunt vrijwilligers maken er echt iets bijzonders van.

Droomdekentjes op voorraad
Een andere uitbreiding binnen Droomdekentjes is dat alle grote
kinderziekenhuizen Droomdekentjes op voorraad hebben, zodat
ze de kinderen nog sneller kunnen helpen. Dit geeft aan dat
Droomdekentjes stevig verankerd is in het werk van de
Regenboogboom en bijzonder gewaardeerd wordt door onze
partners in de zorg.

6

Jaar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kinderen bereikt met
30 droomdekentjes
40 droomdekentjes
50 droomdekentjes
230 droomdekentjes
263 droomdekentjes
187 droomdekentjes
240 droomdekentjes
286 droomdekentjes
371 droomdekentjes
569 droomdekentjes
630 droomdekentjes
842 droomdekentjes
843 droomdekentjes
1200 droomdekentjes
1567 droomdekentjes
1950 droomdekentjes
2517 droomdekentjes

2018: 3005 Droomdekentjes
Dat is totaal in de geschiedenis van Droomdekentjes:

14.820 Droomdekentjes!

ZICHTBAARHEID
In de afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt aan onze marketing. We hebben
onszelf geschoold op dit gebied en hebben hulp gehad van een aantal marketeers.
Het resultaat is meer helderheid en consistentie in ons verhaal, een passende Tone
of Voice en een warme look & feel.
Dit is concreet terug te zien in de nieuwe geïntegreerde website waarin de
Regenboogboom en Droomdekentjes samen zijn gekomen. Als eerste gaat onze
aandacht uit naar de ouders van de kinderen die ons nodig hebben. Het gevoel dat
ouders hebben als ze kennis maken met ons in het ziekenhuis moet congruent zijn
met hun bezoek aan o.a. de website en onze social media kanalen.
De pocketformaat boekjes zijn in deze lijn ontwikkeld. We hebben er één voor de
bezoeken in het ziekenhuis, één voor Droomdekentjes en één voor de Droomdeken
maaksters. In 2019 gaat er nog één voor sponsoren bijkomen.
We hebben een aantal filmpjes laten maken om onze doelgroepen op een snelle
manier kennis te laten met ons werk. Een beeld spreekt immers meer dan duizend
woorden.
De filmpjes zijn zo gemaakt dat je in 90 seconden gemakkelijk een helder beeld hebt
van het werk en de missie van de Regenboogboom. Deze filmpjes gebruiken we
dan ook voor presentaties en plaatsen we op onze social media platformen.
Om onze communicatie goed te structureren hebben we een contentkalender
gecreëerd.
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‘Wat was het een geslaagde
middag vandaag. Weer een
hoop levensvitaminen
opgedaan, jullie zijn echt top.
Hoop dat er weer een
heleboel kindjes blij gemaakt
worden met de dekentjes.
Bedankt voor de fantastische
middag en de mooie
herinneringen, de cd'tjes
draaien weer overuurtjes en
de kristallen van prinses
Zenna en Niki hangen al te
schitteren in het raam. Tot de
volgende waardevolle
ontmoeting heel veel
regenboogjes en bereknuffels
van een tevreden en voldane
mama.’ J. N.

RISICO'S EN CONTINUÏTEIT
Sterke kanten

Zwakke kanten

Komt warm en persoonlijk over.
Biedt een unieke dienst aan.
De organisatie is betrouwbaar en transparant.
Gecommitteerde vrijwilligers.
Interne professionele opleiding.
Ankerpunt en betrouwbare partner voor zorginstellingen
en ziekenhuizen.

Kwetsbaarheid van een kleine (vrijwilligers)organisatie.
Training van vrijwilligers is intensief proces.
Elke jaar is het een uitdaging om de fondsenwerving voor
projecten te vinden.
We komen regelmatig handen te kort, de grote
hoeveelheid werk wordt door relatief weinig mensen
uitgevoerd.

Kansen

Bedreigingen

Organisatie kan transparantie meer uitdragen.
Maatschappelijke trend: meer dan ooit behoefte aan
persoonlijk en oprecht contact.
Verbreden van bezoeklocaties buiten de ziekenhuizen.
Boek ‘Levensvitaminen’ opnieuw uitbrengen.
Kristallen neerzetten als symbool.

Aantal goede doelen neemt nog steeds toe.
Organisatie is afhankelijk van de economie.
Trend in de markt: donateurs geven liever eenmalig.
Zieke kinderen liggen minder en korter in het ziekenhuis.
(Chronisch) zieke kinderen verblijven steeds vaker thuis
en bezoeken het ziekenhuis alleen voor poliklinische- of
dagbehandelingen.

DROOMDEKENTJE
‘Je wordt nu al 3 weken
slapende gehouden maar als je
straks wakker mag worden…’

BRITT IS BLIJ
Ze ligt elke dag onder haar
deken op de IC in Groningen
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GEWELDIG!
‘écht geweldig wat jullie doen.
Zo goed inspelen op de
behoefte van het kind.’
L. van den B.

TOELICHTING OP DE
JAARREKENING 2018
In 2018 zijn de totale inkomsten van de Regenboogboom
uitgekomen op € 169.936
Overzicht en toelichting op de afwijkingen van de baten en de
kosten ten opzichte van de begroting 2018, zoals goedgekeurd.
1. Baten (begroot: € 190.000 gerealiseerd: € 169.936)
Het resultaat is voor het grootste gedeelte verlopen volgens de
begroting. In 2018 is een bedrag van € 17.695 gerealiseerd ten bate van de
doelstellingen in 2019. Dit bedrag is terug te vinden in de baten van 2019 en in de
Bestemmingsreserves op de balans.
Gezien onze drukke activiteitenagenda hebben we besloten niet zelf een
fondsenwervend evenement te organiseren begrote opbrengst was €10.000. In de
‘grote donateurs’ hebben we dit gecompenseerd zien worden.
2. Besteed aan doelstellingen (begroot: € 108.381, gerealiseerd: € 108.616)
We mogen terugkijken op een accurate begroting over 2018. Er is € 8.600 meer
uitgegeven aan de Droomdekentjes. Dit komt voort uit de enthousiaste groei van
meer aanvragen, 2 droomdekenmaakdagen en materiaalkosten. We hebben
bespaard op voorlichting.
3. Werving Baten (begroot: € 34.401, gerealiseerd: € 36.589)
Wederom helder en goed begroot.
4. Beheer en Administratie (begroot: € 8.235, gerealiseerd: € 9.394)
Dit heeft te maken met de nieuwe website.
5. Exploitatie Resultaat (begroot: € 39.083, gerealiseerd: € 15.338)
Het exploitatieresultaat is een kleine 24.000 euro lager uitgevallen dan begroot. Een
deel hiervan (€ 17.695) is toe te schrijven aan de aanpassing in de berekening van
de inkomsten van 2018. In alle voorgaande jaren, dus ook in 2017 werden alle in het
lopend boekjaar toegezegde inkomsten ook als inkomsten voor dat boekjaar
gerekend. Vanaf 31 december 2018 gaan wij dat anders doen. In 2017 zijn de
toegezegde donaties voor het boekjaar 2018 meegenomen in de jaarinkomsten van
2017. Deze handelswijze geeft met name voor het jaar 2018 een vertekend beeld
voor wat betreft de inkomsten van de stichting voor het jaar 2018. De overige
€ 6.000 is toe te schrijven aan mindere inkomsten in 2018 vanwege het niet
organiseren van een eigen fondsenwervend evenement.
Financiële reserve
De onttrekkingen en/of toevoegingen aan de vrije reserves en de toevoegingen aan
de bestemmingsfondsen vinden plaats naar aanleiding van de resultaatbestemming
aan het einde van het jaar en conform de aan de gelden gekoppelde doelen. Per 31
dec 2018 heeft de stichting een eigen vermogen van € 133.057. Dit is opgebouwd
uit de continuïteitsreserve (€ 50.711), de bestemmingsreserve (€ 10.000) en de
bestemmingsfondsen (€ 72.346).
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‘Gisteren heeft onze 3-jarige
dochter een droomdeken
gekregen in het Meander
Medisch Centrum in
Amersfoort.
Ze vecht tegen een
hersenvliesontsteking.
De deken is prachtig, hij moet
op haar bed en ze wil de voor
en achterkant tegelijk zien.
Ik ben erg ontroerd en
dankbaar dat er zulke lieve
mensen zijn, die zulke mooie
dekens maken voor deze
kleine bikkeltjes. ‘
J. L.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking
van de mogelijke risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen. De intern vastgestelde norm
voor de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve
bedraagt € 100.000. Eind 2018 was deze reserve
toegenomen naar € 50.711.
De toename van het eigen vermogen zit in 2018 vooral
in de groei van de bestemmingsfondsen. Eind 2018
hebben wij € 9.941 aan geoormerkte gelden
bijgeschreven bij de bestemmingsfondsen.
ANBI & CBF keurmerk
Stichting de Regenboogboom is door de Belastingdienst
erkend en opgenomen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) volgens artikel 24 lid 4 van de
Successiewet uit 1956. Na een zorgvuldige reguliere
hertoetsing door het CBF is aan Stichting de Regenboogboom met ingang van
januari 2015 wederom het officiële CBF Keurmerk voor Goede Doelen toegekend tot
31 december 2018. Als één van de 350 organisaties die dit keurmerk dragen, zijn we
in bijzonder goed gezelschap.

BESTUUR &
DIRECTEUR
Mevr. F. Boomsma
(Voorzitter) Directeur Hilton Royal Parc
Soestduinen. Geen nevenfuncties.
Dhr. T. Duindam
(Penningmeester) horeca ondernemer
Restaurant De Soester Duinen.
Nevenfuncties: bestuurslid Soester
Zakenkring, bestuurslid koninklijke horeca Nederland afdeling Baarn-Soest. deze
nevenfunctie zijn niet in conflict met de functie binnen de Regenboogboom.
Dhr. A. de Jong
(Secretaris) Zelfstandig ondernemer ICT. Geen nevenfuncties.
Mevr. B. van Heerde
Advocaat. Geen nevenfuncties.
Mevr. Y. Tick
Zelfstandig Ondernemer/Kunstenaar. Geen nevenfuncties.
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Bestuursleden worden voor 5 jaar benoemd.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Frederieke Boomsma
termijn liep af in nov 2018
Brigitte van Heerde gaat de functie als voorzitter van Frederieke overnemen.
Daarmee komt er een vacature die begin 2019 ingevuld wordt.
Thijs Duindam
termijn loopt af in maart 2022
Alex de Jong
termijn loopt af in juni 2023
Brigitte van Heerde
termijn loopt af in juni 2023
Yvette Tick
termijn loopt af in juni 2023

SPONSOREN
Dank jullie wel!
Jullie verdienen een dikke
berenknuffel!

Mevr. Renée van Zandvoort
Directeur en oprichter
Dhr. Evert-Jan van Zandvoort
Oprichter

SPONSOREN BEDANKT!
Dank jullie wel!
We bedanken ALLE sponsoren, groot én klein.
Met jouw donatie geef je kinderen kracht, rust,
verbeelding en zelfvertrouwen. Zo kunnen kinderen zich
beter voelen en maak jij een wezenlijk verschil.
Zonder jou/jullie is ons werk niet mogelijk.

Stichting G.G.D. baron van Hardenbroek v.d. Kleine Lindt
Pasman Stichting
Stichting Pape-fonds
Stichting Keer op Keer Heiloo
De Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting
Stichting Mitialto
Stichting Keerpunt
Stichting Berkhoutfonds
Stichting Zuster Visser Fonds
Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland
J.C. Ruigrok Stichting
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening
Rotterdam
Stichting van de Voort van Zijp
Stichting Hulp Na Onderzoek
Kringloop/Spullenhulp Soest
Pasman Stichting
Sint Clemens Stichting
Stichting Steunfonds BJA-COW
Coovels Smits Stichting
Fred Foundations
Stichting Evert Zoudenbalch Huis
Victoriefonds
De Groot Fonds
Anna Muntz Stichting

Een greep uit onze sponsoren:
AFAS
Haribo
Rotary Soest-Baarn
Restaurant De Soester Duinen
Smurfit Kappa
Practicum Soest
NLdoet
Apostolische Genootschap
Van Hout advocaten Hilversum
Stichting Bob Verheeke Fonds
Stichting Thérèse
Kattendijke/Drucker Stichting
Jan en Co Brouwer Fonds
Stichting Tiny en Anny van Doorne fonds
Hagedoornstichting
Stichting Reggeborgh
Pelgrimshoeve
Dokter Izak Wessel Stichting
Gravin van Bylandt stichting
Thurkow fonds
Stichting de Boom
Stichting Femme van der Schaaf
Marion Polak stichting
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BEGROTING 2019

Nadat bij mijn man de ziekte
ALS geconstateerd werd,
staat ons jonge gezin op zijn
kop. Nu is Oma Willy toevallig
vrijwilliger bij deze mooie
stichting, vandaar dat wij al
bekend waren met de mooie
initiatieven. Vandaag kwamen
er twee prachtige
droomdekentjes binnen voor
onze zoon en onze dochter.
Hartelijk dank! ‘
S. G.

REGENBOOG
Probeer een regenboog te zijn
in iemands wolk
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Balans per 31 december 2018
(na bestemming exploitatieresultaat)

per 31-12-2018
€

per 31-12-2017
€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

1

2.726

575
2.726

575

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

2
3

Liquide middelen

4

2.612
72.675

4.735
23.685
75.288
64.747

28.420
80.581

Som der vlottende activa

140.035

109.001

TOTAAL

141.761

109.577

Balans per 31 december 2018
(na bestemming exploitatieresultaat)

per 31-12-2018
€

per 31-12-2017
€

€

€

PASSIVA
Fondsen en Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

5
6
7

50.711
10.000
72.346

45.314
10.000
44.710
133.057

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passiva

8
10

7.099
2.605

TOTAAL
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100.024

7.553
2.000
9.704

9.553

142.761

109.577

Staat van baten en lasten over 2018
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

169.925
11
169.936

190.000
100
190.100

202.238
18
202.256

47.363
9.156
5.097
46.999

47.074
18.280
4.801
38.227

47.493
7.509
7.327
42.180

108.616

108.381

104.509

36.589

34.401

33.173

9.394

8.235

11.464

154.599
15.338

151.017
39.083

149.146
53.110

22%

18%

16%

Totaal kosten beheer en administratie
in % van totale baten

6%

4%

6%

Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten

9%

8%

11%

64%

57%

52%

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten

11a
11b

Besteed aan doelstellingen
A. Bezoeken
B. Voorlichting en preventie
E. Nieuwe projecten
F. Droomdekentjes
Vrijwilligers
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Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

14

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

15

13

Som der lasten
Resultaat
Totaal kosten eigen fondsenw. in % van baten uit eigen fondsenw.

Totaal bestedingen aan doelstellingen
in % van totale baten (exclusief overige baten)
Resultaatbestemming
Toevoeging(+)/onttrekking(-) aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Fonds Gezinnen
Fonds Droomdekentjes
Fonds Bezoeken

2018
5.396
0
0
0
9.941
15.338
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Begroting 2018
39.083
0
0
0
0
39.083

2017
18.665
0
0
0
34.445
53.110

Toelichting op de uitvoeringskosten

Kosten doelstellingen en wervingskosten eigen organisatie

Werving
baten

Doelstellingen
A

B

C

D

E

F

Fondsen
werving

€

€

€

€

€

€

€

Kind-Werk
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overige organisatie kosten
Afschrijving en rente

33.288
5.099
5.795
3.138
44
0

5.230
850
966
2.100
11
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1.700
1.932
1.444
22
0

32.674
5.099
5.795
3.388
44
0

26.209
4.249
2.897
3.190
43,54
0

Totaal

47.363

9.156

0

0

5.097

46.999

36.589

Werving baten
Gezamel.
acties

€
Kind-Werk
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overige organisatie kosten
Afschrijving en rente
Totaal
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Vrijwilligers

€
0
0
0
0
0
0
0

Projectomschrijving:
A: Regenboogboombezoeken
B: Voorlichting aan professionals en ouders en preventie
C: Project Regenboogbos
D: Gezinnenproject
E: Nieuwe ontwikkelingen
F: Droomdekentjes

Totalen

Acties
derden

Beheer &
admin.

€
0
0
0
0
0
0
0

€
0
0
0
0
0
0
0

Totaal
2018

€
0
0
1.932
7.015
99
348
9.394

Begroot
2018

€
97.401 99.335
16.997 17.055
19.317 19.200
20.274 14.250
263
1.000
348
177
154.599 151.017

Totaal
2017

€
75.887
35.740
21.396
13.604
2.342
177
149.146

Kasstroomoverzicht (indirecte methode)
2018
€

2017
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatie saldo
Aanpassing voor
Afschrijvingen e.d.
Totaal aanpassingen
Veranderingen in vlottende middelen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Vrijvallen vorderingen uit 2016
Totaal kasstroom uit operationele
activiteiten
Investeringen:
Materiele vaste Activa
toegezegde donaties 2019
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen mutaties over het jaar:
Stand per 1-jan
Stand per 31-dec
Totale mutatie:
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15.338

53.110

1.886

310

17.224

53.420

-46.867
151
-46.716

13.546
-73.005
-59.460

0

16987

-29.492

10.946

-4.037
17.695
13.658

-132

-15.834

10.814

80.581
64.747

69.767
80.581

-15.834

10.814

-132

Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
Verslaggevingsperiode
De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2018.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging RJ
650.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Activiteiten
De Regenboogboom, gevestigd in Soest, is er voor kinderen en ouders die om wat voor reden dan ook opeens de controle over hun eigen
leven verliezen, en die zich daardoor heel erg kwetsbaar voelen. De Regenboogboom bezoekt dagelijks kinderen in ziekenhuizen en is er
voor alle kinderen met uitdagingen. Op aanvraag kan een thuisbezoek, een schoolbezoek, of een bezoek bij een instelling worden
gerealiseerd. Er worden droomdekentjes uitgedeeld.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de
stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld . Een verplichting wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met
betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling
van de waarde .
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord indien alle belangrijke
risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de gebruiker van de dienst.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed
zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname
verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
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Materiële vaste activa
Deze activa worden gesplitst in activa benodigd voor de bedrijfsvoering en activa direct aangewend in het kader van de doelstellingen.
Activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur. Op vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Het volgende
afschrijvingspercentage wordt hierbij gehanteerd: Inventaris: 20%
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Reserves en fondsen
·
De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat de stichting ook in de
toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De reserve wordt getracht om ongeveer 1 maal de jaarlijkse kosten van de
werkorganisatie te zijn. Onder de kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten voor fondsenwerving en kosten voor beheer en
administratie.
·
Bestemmingsreserves: Door het bestuur aangebrachte beperkingen ten aanzien van de vrije reserves worden aangeduid als
bestemmingsreserves. Toevoegingen aan de bestemmingsreserves volgen uit de resultaatverdeling of uit de vrije reserves. Onttrekkingen
worden eveneens via de resultaatverdeling ten laste van de bestemmingsreserve verantwoord.
·
Bestemmingsfondsen: Door derden aangebrachte beperkingen ten aanzien van de vrije reserves worden aangeduid als
bestemmingsfondsen. Toevoegingen aan de bestemmingsfondsen volgen uit de resultaatverdeling. Onttrekkingen worden eveneens via
de resultaatverdeling ten laste van het bestemmingsfonds verantwoord.
Kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaat bepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De
lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. De lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Giften en donaties
Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Wanneer niet specifiek blijkt op welke periode een
donatie betrekking heeft, wordt de periode van ontvangst van de donatie gekenmerkt als de periode waarop de ontvangst betrekking
heeft en wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.
Lasten
Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten op basis van een rechtstreeks verband tussen de gemaakte lasten en de
gerealiseerde baten. Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat zij voorzienbaar zijn.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.
Giften in natura
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in het economisch verkeer. Het gaat daarbij om diensten en producten die
de stichting ook zou hebben moeten inkopen indien zij deze niet in natura zou hebben ontvangen. Algemene charikortingen worden niet
gezien als giften in natura. Het verwerken van de giften in natura heeft geen effect op het resultaat en het vermogen, maar een volumeeffect op zowel de baten als de lasten. De baten worden verantwoord onder de baten uit eigen fondsenwerving, de lasten worden
verantwoord onder de kostenposten waaronder zij normaliter ook zouden worden geboekt.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
Vaste Activa
Materiële vaste activa (1)
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
Inventaris
2018
€

Inventaris
2017
€

885
310
575

1.931
1.931
0

4036
-1886

885
-310

2.151

575

4611
-1886
2726

885
310
575

Aanschafwaarde per 1 januari
Cum. afschrijving per 1 januari
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvestering
Totaal mutaties
Aanschafwaarde per 31 december
Cum. afschrijvingen per 31 december
Boekwaarde per 31 december
De activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering.

Debiteuren (2)

Debiteuren

31-12-2018

31-12-2017

€

€

2.612

537

Overige vorderingen en overlopende activa (3)

Overige vorderingen
Overlopende activa

Overige vorderingen
Depot TNT Post
Overlopende activa
Nog te ontvangen donatie 2017
Nog te ontvangen donatie 2018
Nog te ontvangen donatie 2019
Nog te ontvangen rente op spaartegoeden
Vooruitbetaalde huur
Overige overlopende activa

19

31-12-2018

31-12-2017

€

€

145
72.530
72.675

145
23.540
23.685

145

145

13.903
39.300
17.695
11
1.591
30

21.901
0
0
18
1.591
30

72.530

23.540

Liquide middelen (4)

Betaalrekeningen
Spaarrekeningen
Totaal

31-12-2018

31-12-2017

€

€

14.455
50.292
64.747

70.307
10.274
80.581

Per 31 december 2018 zijn er geen bankgaranties verstrekt.
Continuïteitsreserve (5)
Het verloop van de continuïteitsreserve gedurende het boekjaar is als volgt:
31-12-2018

Stand 1 januari
toevoeging stichtingskapitaal overeenkomsten over opgegeven tegoeden
Resultaat boekjaar

31-12-2017

€
45.314
0
5.397

€
9.663
16.987
18.665

50.711

45.314

Bestemmingsreserve (6)
Het verloop van de bestemmingsreserve gedurende het boekjaar is als volgt:
31-12-2018

Stand 1 januari
Resultaat boekjaar

Stand per
Per 01/01/2018
€
Reserve gezinnen
Reserve bezoeken
Totaal Bestemmingsreserves

10.000
0
10.000

31-12-2017

€
10.000
0

€
10.000
0

10.000

10.000

2018
Toegevoegd
€

2018
Onttrokken
€

0
0
0

0
0
0

Stand
per 31/12/2018
€
10.000
0
10.000

Bestemmingsfondsen (7)
Het verloop van de bestemmingsfondsen gedurende het boekjaar is als volgt:
31-12-2018

€
44.710
9.941
17.695
72.346

Stand 1 januari
Resultaat boekjaar 2018
Resultaat toezeggingen 2019

Stand per
Per 01/01/2018
€
Bestemmingsfonds bezoeken
Bestemmingsfonds bezoeken 2019
Bestemmingsfonds droomdekentjes
Bestemmingsfonds droomdekentjes 2019
Bestemmingsfonds vrijwilligers
Totaal Bestemmingsfondsen

44.710
0
0
0
0
44.710
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2018
Toegevoegd
€

2018
Onttrokken
€

52.539
11.340
37.611
6.355
0
107.844

42.598
0
37.611
0
0
80.209

31-12-2017

€
10.265
34.445
44.710
Stand
per 31/12/2018
€
54.651
11.340
0
6.355
0
72.346

Crediteuren (8)

Crediteuren

31-12-2018

31-12-2017

€

€

7.099

7.553

Belastingen en sociale premies (9)
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Loonheffing
Pensioenpremie
Totaal

0
0
0

0
0
0

Overige schulden en Overlopende passiva (10)

Nog te betalen vakantiegeld
Nog te betalen accountantskosten
Overige overlopende posten
Totaal

31-12-2018

31-12-2017

€

€

0
2.605
0
2.605

0
2.000
0
2.000

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn geen langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan.

Toelichting staat van baten en lasten
Baten uit eigen fondsenwerving (11a)
2018
Werkelijk
€
Grote donateurs
Acties
Vermogensfondsen
Donateurs
Verkoop regenboogartikelen
Losse giften
Totaal

28.111
17.954
87.149
11.969
11.263
13.479
169.925

2018
Begroot
€
12.000
27.000
109.000
12.000
10.000
20.000
190.000

2017
Werkelijk
€
30.722
22.288
113.700
11.735
6.497
17.295
202.238

Rentebaten (11b)
2018
Werkelijk
€
11

Rentebaten op spaartegoeden
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2018
Begroot
€
100

2017
Werkelijk
€
18

Besteed aan doelstellingen (12)
2018
Werkelijk
€
A. Hulpverlening
Werken met de kinderen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen en rente

2018
Begroot
€

2017
Werkelijk
€

subtotaal

33.288
5.099
5.795
3.181
0
47.363

34.048
5.117
5.760
2.150
0
47.074

29.277
9.351
6.419
2.447
0
47.493

subtotaal

5.230
850
966
2.111
0
9.156

15.180
853
960
1.288
0
18.280

3.239
1.787
1.070
1.413
0
7.509

subtotaal

0
1.700
1.932
1.466
0
5.097

0
1.706
1.920
1.175
0
4.801

334
3.574
2.140
1.279
0
7.327

subtotaal

32.674
5.099
5.795
3.431
0
46.999

25.100
5.117
5.760
2.250
0
38.227

23.840
9.351
6.419
2.571
0
42.180

108.616

108.381

104.509

B. Voorlichting en preventie
Werken met kinderen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen en rente
E. Nieuwe Projecten
Werken met kinderen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijving en rente
F. Droomdekentjes en producten
Werken met kinderen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijving en rente
Totaal

2018
Werkelijk
€
Totaal besteed aan doelstellingen in % van de totale baten (excl. overige baten)
Totaal besteed aan doelstellingen in
% van de totale lasten

2018
Begroot
€

2017
Werkelijk
€

63,92%

57,01%

51,67%

70,26%

71,77%

70,07%

Werving Baten (14)
2018
Werkelijk
€

2018
Begroot
€

2017
Werkelijk
€

Kosten eigen fondsenwerving
Wervingskosten
Uitvoeringskosten
Totaal

26.209
10.380
36.589

25.008
9.394
34.401

19.197
13.976
33.173

Totaal kosten eigen fondsenw in % van de totale baten uit eigen fondsenw.

21,53%

18,10%

16,40%

2018
Werkelijk
€
9.394

2018
Begroot
€
8.235

2017
Werkelijk
€
11.464

6,08%

5,45%

7,69%

Beheer en administratie (15)

Beheer en Administratie kosten
Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten
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Lonen en salarissen
2018
Werkelijk
€
Salarissen
Sociale lasten
Pensioen

Scholing en vorming
Ingehuurd personeel
Overige personeelskosten

2018
Begroot
€

2017
Werkelijk
€

0
0
0
0

0
0
0
0

19.454
4.959
0
24.412

0
45.711
1.138
46.850

0
45.300
1.200
46.500

0
33.300
1.796
35.096

Aantal Werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers op basis van een volledige werkweek bedroeg eind 2018: 0 fte

Bezoldiging van bestuurders en directie
Er is in 2018 geen sprake geweest van bezoldiging van bestuur.
De directionele functie werd uitgevoerd door Renee van Zandvoort.
De betaling hiervan is geschied in de vorm van het inhuren op basis van facturatie tot een totaal van maximaal € 45.300,- per jaar.
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat
De bestemming van het resultaat vindt plaats overeenkomstig de statuten.
Daarin is bepaald dat het bestuur vaststelt welk deel van het resultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserves. Het
resterende bedrag van het resultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsfondsen en de continuïteitsreserve.
Voorstel bestemming exploitatieresultaat 2018
Aan de bestuursvergadering wordt voorgesteld het exploitatieresultaat over 2018 ad: €
als volgt toe te rekenen

15.338
€

Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Continuïteitsreserve

0
9.941
5.397
15.338

Het voorstel bestemming resultaat is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Soest, 20 februari 2019
B. van Heerde

T. Duindam
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