
,

Jaarrekening 2015

Stichting Stadskanaal Rail, Stadskanaal



pagina

Accountantsrapportage
Samenstellingsverklaring 3

Informatie over de Stichting 4

Bestuursverslag 5

Jaarrekening 2015
Balans per 31 december 2015 6

Staat van baten en lasten over 2015 8

Waarderingsgrondslagen 9

Toelichting op de materiële vaste activa 10

Toelichting op de activa 11

Toelichting op de passiva 12

Toelichting op de baten en lasten 14

Onderekening bestuur 16

Inhoudsopgave

Pagina 2 van 16



Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Stadskanaal Rail 

De jaarrekening van Stichting Stadskanaal Rail te Stadskanaal is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat 
uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 
'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en pr esenteren van de 
jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze 
werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u a an deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Stadskanaal Rail. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd 
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrek ening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de V erordening Gedrags- en 
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte geg evens. 

Wij vestigen de aandacht op bladzijde 4 van de jaarrekening waaraan is aangegeven dat de Stichting al geruime tijd verliesgev end is. Op grond hiervan zou 
er twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Op bladzijde 4 is aangegeven dat de continuïteit vooralsnog 
gewaarborgd is door ondersteuning van diverse belanghebbenden. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-
samenstellingsverklaring.

Groningen, 18 november 2016 
Radgiver Accountancy 

w.g. w.g.

T. Bos RA A. Schuurman
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Informatie over de Stichting

Rechtsvorm
De stichting Stadskanaal Rail is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is opgericht op 26 juni 1992.

Doelstelling  van de stichting

Volgens de statuten van de  stichting zijn de doelstellingen:

De ontwikkeling van voorzieningen voor dagrecreatie en recreatie in het algemeen door het verbinden van recreatieve attracties met historische 

vervoermiddelen;

Het behoud van de spoorlijnverbinding Groningen-Zuidbroek-Veendam-Stadskanaal-Musselkanaal;

Het stimuleren van regionale werkgelegenheid.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt op 18 november 2016 gevormd door:

De heer P.H. Hofstra (voorzitter)

De heer S. Jonker

De heer  J. Peters

De heer A. de Vries

Continuiteit

Stichting Stadskanaal Rail leidt sinds enkele jaren verlies op haar bedrijfsactiviteiten. De marktomstandigheden zijn de afgelopen jaren niet significant 

verbeterd. De stichting is in 2015 wederom niet in staat geweest om op basis van eigen inkomsten en uitgaven aan haar verplichtingen te voldoen. 

De continuiteit van de stichting is vooralsnog gewaarborgd door de ondersteuning van diverse belanghebbenden.

Pagina 4 van 16



Bestuursverslag bij de jaarrekening 2015 van de Stichting Stadskanaal Rail

Statutaire naam: Stichting Stadskanaal Rail
Vestigingsplaats: Stadskanaal
Rechtsvorm: Stichting met volledige rechtsbevoegdheid,
opgericht: 26 juni 1992

Bestuur in 2015:
Pieter H Hofstra, voorzitter (vanaf zomer 2015)
Sietze Jonker, secretaris (vanaf eind 2015)
Feico J. Bouman
Joost Peters
Reind B. van Deest
Johan Roest

Doelstelling van de stichting
De Stichting Stadskanaal Rail, beter bekend onder de naam Museumspoorlijn STAR, stelt zich tot doel het behoud van de spoorli jn Veendam –
Musselkanaal als industrieel monument van de Veenkoloniën, en het berijden van deze lijn met historisch railmaterieel. Om dit doel te bereiken zet zij zich 
in voor het ontwikkelen voor dagrecreatie en recreatie in algemene zin, door het verbinden van recreatieve attracties met his torische vervoermiddelen.

Activiteiten
De STAR rijdt met historisch stoom- en dieselmaterieel tussen Stadskanaal en Veendam en tussen Stadskanaal en Musselkanaal. Van de 
museumspoorlijnen in Nederland heeft de STAR de langste spoorlijn in haar bezit, totaal 25 kilometer. Daarnaast is een besche iden commercieel bestaan 
opgebouwd in de verhuur van treinritten en ruimte voor vergaderingen of familiebijeenkomsten. Ter versterking van de publieks functie is in 1997 in 
Stadskanaal het nieuwe stationsgebouw gebouwd. In 2008 is de nieuwe rijtuigenloods annex museum geopend voor publiek.

Gang van zaken gedurende het boekjaar
In tegenstellig tot 2014 hebben we in 2015 geen verstoringen in de infrastructuur gekend. De dienstregeling en de overige rit ten konden ongestoord 
worden uitgevoerd. In Veendam is de spoorwegovergang van de Bendikstraat met beveiliging uitgerust.
Onderhoud aan de rijdende collectie, waar onder de verschillende diesellocomotieven, werd structureel verbeterd en de revisie van de stoomloc 52 8060 
verliep voorspoedig waardoor deze locomotief in het voorjaar van 2015 in dienst kon worden gesteld. Daarmee is onze “RUS” (TE 5933) uit de dienst 
genomen. Ook is voortgang geboekt met onderhoud en renovatie van rijtuigen. In oktober 2015 is de zogenoemde Donderbus (BC117 ) feestelijk in gebruik 
genomen.

In financieel opzicht verliep 2015 ongunstiger dan 2014. Weliswaar konden de kosten behoorlijk worden verlaagd ( -10%), maar de opbrengsten bleven 
sterker achter (-28%). De voor 2015 opgestelde begroting kon wel goed worden gevolgd. Uiteindelijk was het bedrijfsresultaat + 21k, en na afschrijving is 
het resultaat -42k. Duidelijk is dat de opbrengsten voldoende zijn om de normale kosten, exclusief afschrijvingen en financieringslasten, te dekken. De 
financieringslasten als gevolg van de leningen  zijn moeilijk uit de normale exploitatie te bekostigen. En hiermee hebben we een grote uitdaging voor de 
komende jaren.

Bestuurlijke voornemens 
In 2015 is verder gewerkt aan de structurering van onze opleidingen. Dat geldt ook voor de organisatie van de teams, die de d agelijkse werkzaamheden 
uitvoeren. 
Het bestuur prijst zich gelukkig dat er 2 nieuwe bestuursleden konden worden aangetrokken. Het gaat om Pieter H Hofstra, die als voorzitter is 
aangetreden, en Sietze Jonker als secretaris. Er is nog een vacature voor penningmeester. Als we die kunnen vervullen hebben we het bestuur op de 
gewenste sterkte.  
Ondertussen is het bestuur gestart met de onderhandelingen over het herinvoeren van Openbaar Vervoer op het baanvak Veendam -Stadskanaal. Het 
bestuur neemt daarbij een duidelijk standpunt in, medewerking is vanzelfsprekend mits het niet ten nadele van de STAR gebeurt . Het is de bedoeling dat 
er een overeenkomsten tussen met name de STAR c.s. en de Provincie komt. De STAR is bereid en ook al druk doende om dit belan grijke project voor te 
bereiden. De herinvoering zal grote gevolgen hebben voor de organisatie, maar ook de toekomst van onze Museumlijn op lange te rmijn veilig stellen. 

Beleid vrij vermogen
Museumspoorlijn STAR heeft geen winstoogmerk, maar zet haar middelen in om haar doelstellingen waar te maken.

w.g.

Namens het STAR- bestuur, Pieter H Hofstra, voorzitter
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Jaarrekening 2015 Stichting Stadskanaal Rail

Balans per 31 december 2015

Activa

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 772.530 805.550

Transportmiddelen 763.320 785.013

Andere vaste bedrijfsmiddelen 375.308 397.556

1.911.158 1.988.119

Onderhanden werken
Lopende projecten 0 18

Vlottende activa
Voorraden 9.295 10.950

Vorderingen
Overige vorderingen 34.104 46.194

Liquide middelen 5.742 4.127

1.960.298 2.049.408
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Balans per 31 december 2015

Passiva

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen 483.382 521.638

Bestemmingsreserves 142.280 166.034

625.662 687.672

Langlopende schulden
schulden aan kredietinstellingen 1.172.600 1.215.800

overige langlopende schulden 95.545 102.631

1.268.145 1.318.431

Kortlopende schulden
Rabobank Star 40.412 22.339

Krediteuren 5.116 6.609

Overige schulden en overlopende passiva 20.964 14.357

66.492 43.305

1.960.298 2.049.408
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Staat van baten en lasten over 2015
begroting afwijking

2015 2014 2015 begroting

€ €

Baten
Netto omzet 164.460 195.869 165.150 -0,42%

af: kostprijs van de omzet -32.713 -59.243 -31.700 3,20%

Brutomarge 131.747 136.626 133.450 -1,28%

Overige bedrijfsopbrengsten 28.633 105.611 41.700 -31,34%

bijzondere baten en lasten 24.983 13.826 0 100,00%

185.363 256.063 175.150 5,83%

Lasten
Lonen en salarissen 35.616 39.046 34.450 3,38%

Bedrijfskosten 25.706 20.878 16.000 60,66%

Kosten vervoermiddelen 11.179 10.780 10.150 10,14%

Huisvestingskosten 47.551 53.315 53.900 -11,78%

Verkoopkosten 3.318 5.502 5.600 -40,74%

Kantoorkosten 5.515 4.198 4.200 31,30%

Algemene kosten 16.150 29.487 25.150 -35,79%

Rente en soortgelijke kosten 19.056 19.890 19.000 0,30%

Diverse baten en lasten 2 476 5.000 -99,96%

164.093 183.572 173.450 -5,39%

Saldo baten en lasten vóór afschrijvingen 21.270 72.491 1.700 1151,17%

Af: Afschrijving debiteuren 4.704 19.882 14.000 -66,40%

Afschrijvingen materiële vaste activa 58.950 71.028 71.500 -17,55%

Saldo baten en lasten ná afschrijvingen -42.384 -18.419 -83.800 -49%

Het saldo is ontrokken aan:

Stichtingsvermogen -42.384 -18.419
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Algemeen

Gebouwen 40 jaarMuseaal   

geen Overig   25 

jaar

40 jaar

15/25 jaar

De ontvangen investeringsubsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de

resultaat

Voorraden

Rijdend materieel

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgemaakt in conform Richtlijn nRJ-640 Organisaties zonder winstoogmerk

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva alsmede voor het bepalen van het resultaat is de 

verkrijgingsprijs

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde. Indien de 

verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, 

worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Rijdend materieel

emplacement/baanvakken

Inventarissen

In 2009 zijn de afschrijvingstermijnen voor rijdend materieel met museaal karakter met terugwerkende kracht aangepast 

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. 

Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan 

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord 

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-

materiële vaste activa. De subsidie valt gelijktijdig vrij met de afschrijvingen te gunst van het

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgingsprijs van de grond- en hulpstoffen wordt bepaald op grond van de ‘First-in,

First-out regel.

Vorderingen,Liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid

Grondslagen voor waardering van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 

andere lasten over het verslagjaar.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben
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Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:

Bedrijs- Andere vaste

gebouwen Transport bedrijfs

en terreinen middelen middelen Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2015

aanschafwaade 6.750.440 860.762 602.796 8.213.998 

cumulatieve afschrijvingen -1.408.278 -75.749 -205.240 -1.689.267 

Af; Investeringssubsidies -4.536.612 0 0 -4.536.612 

805.550 785.013 397.556 1.988.119 

Mutaties boekjaar

investeringen 5.918 339 6.257

correctie voorgaande jaren:

aanschafwaarde 26.262 26.262

comulatieve afschrijvingen -26.229 -26.229

afschrijvingen 3.971 -33 3.938

afschrijvingen 2015 -171.933 -5.693 -22.587 -200.213

Spoorkraan naar Best. Res. Onderhoud -20.000 -20.000

afschrijving spoorkraan 4.000 4.000

vergoeding investeringen -4.268 -4.268

Afschrijving investeringssubsidies 133.292 133.292

-33.020 -21.693 -22.248 -76.961 

stand per 31 december 2015

aanschafwaarde 6.756.358 840.762 629.397 8.226.517 

cumulatieve afschrijvingen -1.576.240 -77.442 -254.089 -1.907.771 

Af; Investeringssubsidies -4.407.588 0 0 -4.407.588 

772.530 763.320 375.308 1.911.158 

Afschrijvingspercentages 2,50% 0 % - 25% 2,5 % - 33,3 %

Op de materiële vaste activa zijn investeringspremies ontvangen van de provincie Groningen,

de gemeenten Stadskanaal en Veendam, alsmede van ISP/EFRO. Deze bijdragen vallen evenredig

vrij met de afschrijvingen van de materiéle vaste activa in 40 jaar. Daarnaast betreft dit "om niet"

verkregen materialen, dan wel van derden ontvangen bijdragen op projecten.

Onderhanden werken

Overlopende projecten 31-12-2015 31-12-2014

€ €

Project Overweg Bendiksstraat 0 18

0 0

Het project Bendiksstraat is in 2015 afgerond. Hiervan zijn de kosten opgenomen is de activastaat onder

gelijktijdige afrek van een evengroot deel van de vergoeding voor de uitvoering verkregen.

Toelichting op de balans
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31-12-2015 31-12-2014

€ €

Vlottende activa

Voorraad

Voorraden 9.295 10.950 

De voorraden zijn geïnventariseerd.

Vorderingen

Handelsdebiteuren 42.906 33.948 

voorziening -23.033 -26.600 

Vordering vergoeding inkomstenderving 0 8.138 

Vooruitbetaald bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 0 7.398 

Huur Veendam 14.083 22.510 

Overige vorderingen 148 

Omzetbelasting 0 800 

34.104 46.194

Liquide midddelen

Kas 5.742 4.127 

5.742 4.127 
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Eigen vermogen 31-12-2015 31-12-2014

€ €

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari 525.766 540.057

Vrijval bestemmingsreserve correctie voorgaande jaren

Resultaat verslagjaar -42.384 -18.419 

483.381 521.638

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve onderhoud 107.974 131.729 

Bestemmingsreserve co-financiering Leader 14.601 14.600 

Bestemmingsreserve Algehele Professionalisatie 19.705 19.705 

142.280 166.034 

Bestemmingsreserves onderhoud

Stand per 1 januari 131.729 132.357 

besteding spoorkraan -20.000 0 

overig onderhoud -3.755 -628 

Stand per 31 december 107.974 131.729 

2015 2014

€ €

Bestemmingsreserves co-financiering Leader

Stand per 1 januari 14.600 14.600 

besteding 0 0 

Stand per 31 december 14.600 14.600 

Bestemmingsreserves algehele professionalirering

Stand per 1 januari 19.705 19.705 

Besteding 0 0 

Stand per 31 december 19.705 19.705 

31-12-2015 31-12-2014

Langlopende schulden € €

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothacaire lening 1 - Rabobank ( .012) 387.600 430.800 

Hypothacaire lening 1 - Rabobank ( .206) 785.000 785.000 

1.172.600 1.215.800 

Hypothecaire leningen verloop:

2015 2014 2015 2014

€ € € €

stand per 1 januari 430.800 474.000 785.000 785.000 

af: reguliere aflossing verslagjaar -43.200 -43.200 

af: extra aflossing

Stand per 31 december 387.600 430.800 785.000 785.000 

Op de Hypothacaire lening 1 wordt maandelijks € 3.600,- afgelost. De rente bedroeg vanaf 1 maart 2016

4,60% per jaar.

Hypothcaire lening 2 is de komende 10 jaren aflossingsvrij.

Tegenover de door de bank verstrekte kredietfaciliteit / hypotheek is als zekerheid verstrekt:

- eerste hypotheekrecht op onroerende zaken aan de stationsstraat te Stadskanaal en bedrijfspand en

overige onroerende zaken te Veendam.

- pandrecht op inventaris, inclusief rijdend materieel.

lening 1 (.012) Lening 2 (.206)
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Overige langlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014

€ €

Lening Stichting STAR donateurs 47.970 34.970 

Lening Stichting Rangeer 47.575 67.661 

95.545 102.631 

Over rente en aflossing zijn geen afspraken gemaakt.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Kortlopende schulden

Rekening-courant Rabobank 40.412 22.339 

Crediteuren 5.116 6.609 

Vooruitontvangen verzekeringspenningen 17.357 0 

Nog te betalen kosten -358 0 

Belastingen  en premies sociale verzekeringen 3.965 3.871 

Overige schulden 0 6.357 

66.492 39.176 
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2015 2014

€ €

Netto omzet

Treinvervoer 80.237 80.088 

Horeca 41.355 37.694 

Arrangementen/evenementen 14.891 9.971 

Verhuur bovenwoningen 5.180 3.904 

Educatiecentrum 1.640 474 

Verhuur station Stadskanaal 1.525 3.460 

Verhuur restauratie Veendam 3.760 17.376 

Souvenirs 3.661 3.413 

Stadskanaal onder Stoom /  Open dagen 5.855 39.490 

Mussailkanaal 6.355 0 

164.460 195.870 

Kostprijs van de omzet

inkoop treinvervoer 3.447 3.891 

Inkoop horeca 16.358 16.670 

Educatiecentrum 150 966 

Kosten arrangementen 4.551 3.723 

Inkoop Souvenirs 3.478 1.781 

Kosten Stadskanaal onder Stoom /  Open dagen 4.729 32.212 

32.713 59.243 

Brutomarge 131.747 136.627 

Overige bedrijfsopbrengsten

Vergoeding overwegen 19.118 18.998 

Verhuur grond 3.983 4.726 

Sponsorbijdragen ondernemingen (2015 correctie voorgaande jaren) -5.375 7.250 

Vergoeding derving inkomsten 0 43.882 

Vergoeding werkzaamheden Star brug Bareveld 0 7.500 

Verkoop rijtuig B144 0 5.000 

Spoorparade 0 1.309 

Giften pariculieren en bedrijven 1.956 0 

Verkoop divers 8.951 16.946 

28.633 105.611 

Bijzondere baten:

Opbrengsten projecten met derden 25.338 13.826 

Kosten projecten met derden -355 0 

24.983 13.826 

totaal overige bedrijfsopbrengsten 53.616 119.437 

2015 2014

€ €

Lonen en salarissen

Salarissen 27.039 26.927 

Sociale lasten 5.304 5.098 

Ingeleend personeel 1.400 5.600 

Diverse personeelskosten 1.872 1.421 

35.616 39.046 

Lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
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2015 2014

€ €

Afschrijvingen

Àfschrijving gebouwen en terreinen 167.962 172.292 

Afschrijving overig 24.280 31.868 

Vrijval investeringspremies -133.292 -133.132 

afschrijving debiteuren 4.704 19.882 

63.654 90.910 

Bedrijfskosten

Kolen en smeermiddelen 21.717 18.177 

Kosten werkplaats 2.561 2.275 

Onderhoud machines en gereedschappen 1.118 0 

Olie, smeermiddelen t.b.v. machines 273 0 

Kleine aanschaffingen 38 226 

25.706 20.678 

Kosten vervoermiddelen

Brandstoffen 7.474 7.145 

Onderhoud en reparaties 2.813 2.226 

Belastingen 24 996 

Verzekeringen 868 413 

11.179 10.780 

Huisvestingskosten

Onderhoud 6.437 11.940 

Assurantiepremie onroerend goed 7.317 8.165 

Onroerendzaakbelasting 831 4.792 

Gas, water en elektra 19.849 21.397 

kosten vuilafvoer 2.886 348 

Overige huisvestingskosten 10.232 6.673 

47.551 53.315 

Verkoopkosten

PR-drukwerk 3.318 5.502 

3.318 5.502 

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 733 493 

Porto 1.334 1.490 

Telefoon/fax/internet 1.447 2.028 

Drukwerk 2.001 187 

5.515 4.198 

Algemene kosten

Accountantskosten 4.397 6.015 

Assurantiepremie 9.679 16.148 

Reis-en verblijfkosten 218 1.144 

Abt en contributies 169 437 

Opleidingen 1.410 141 

Overige algemene kosten 278 1.473 

16.150 25.358 

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen 17.641 18.943 

Bankrente en -kosten 1.415 947 

19.056 19.890 

Bijzondere baten en lasten

Schade aan derden 691 476

Diverse baten -689 0 

2 476 
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Ondertekening bestuur

Stadskanaal 18 november 2016

bestuur:

de heer P.H. Hofstra J. Peters

De heer S. Jonker

De heer A.de Vries
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