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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
Algemene informatie/ Organisatie  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..  
 
Doelstelling 
De stichting heeft tot doel :  
 
- Het bieden van een onderwijszorgarrangement voor de hele doelgroep begaafde 

leerlingen met extra behoefte aan ondersteuning in de regio Midden Nederland; 
- Kinderen en jongeren, waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen 

vanzelfsprekendheid is te ondersteunen, zodat het welzijn, ontwikkeling en 
maatschappelijke participatie van die kinderen binnen hun mogelijkheden tot volledige 
bloei kunnen komen; 

- Ouders te ondersteunen bij de opvoeding en hun zoektocht naar begeleiding op maat 
voor de kinderen op de domeinen onderwijs en zorg; 

- Het geven van voorlichting aan, het delen van kennis met en bieden van ondersteuning 
aan organisaties en professionals op de domeinen onderwijs en zorg om de positie van 
de kinderen te verbeteren. 

- En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Het aanbieden van dagbesteding, groepsactiviteiten en individuele begeleiding; 
b. De mogelijkheden en behoeften op enig moment van het kind als vertrekpunt te 

nemen en van daaruit ontwikkelingsgericht te werk; 
c. Een synergetische zienswijze op welzijn en ontwikkeling te ontwikkelen, te hanteren 

en uit te dragen; 
Een sociale kaart te ontwikkelen en te onderhouden van instellingen en professionals welke 
een passend aanbod in de ondersteuning kunnen hebben voor de doelgroep. 
 
 
Activiteiten (Resultaten:) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
 
Verwachting voor 2022 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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Vermogen 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 
1 Inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten 
2 Schenkingen, erfstellingen en legaten. 
3 Subsidies en donaties 
4 Alle andere verkrijgingen en baten 
 
Het beleid ten aanzien van het vrij besteedbare vermogen is dat het in principe aan het 
kapitaal wordt toegevoegd.  
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Bestuur 
Voorzitter: L.S.S. Reijers 
Secretaris/ penningmeester: A. Heijman 
 
Resultaten : 
Het jaar 2021 werd afgesloten met een positief resultaat van: € 14.864. 
 
 
 
 
Voor akkoord jaarrekening 2021 
 
Voorzitter       Secretaris/penningmeester  
L.S.S. Reijers     A. Heijman 
       
 
_________________      _____________________   
 
Datum:     Datum:     
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 
 
 Ref 31 december 2021  31 december 2020 
ACTIVA  €  € 
       
Immateriële vaste activa 4      
Goodwill   2.000   2.250 
       
Materiële vaste activa 5  1.833   2.333 
Bedrijfsinventaris       
       
Vorderingen       
Debiteuren  25.833   12.040  
Borg  75   75  
Pensioenpremies  -   565  
Overige vorderingen 6 13.363   21.538  
   39.271   34.218 
Liquide middelen       
Banktegoeden 7 76.522   24.000  
Kas  8   -  
   76.530   24.000 
       
Totaal activa   119.634   62.801 
       
  31 december 2021  31 december 2020 
PASSIVA  €  € 
       
Eigen vermogen 8      
Algemene reserve  16.867   15.003  
Bestemmingsreserve borging capaciteit  10.000   -  
Bestemmingsreserve innovatie  3.000   -  
   29.867   15.003 
       
Voorzieningen 9  17.500   - 
       
Kortlopende schulden       
Crediteuren  16.628   17.173  
Lening o/g ( < 1 jaar) 10 -   10.000  
Belastingen en sociale premies  11 9.830   3.212  
Pensioenpremies  239   -  
Vooruit ontvangen bedragen 12 31.475   2.957  
Overlopende passiva 13 14.095   14.456  
   72.267   47.798 
Totaal passiva   119.634   62.801 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
 

 Ref. Realisatie  Begroot  Realisatie 
  2021  2021  2020 
  €  €  € 

BATEN       
       
Tussenvoorziening 14 325.854  329.736  111.238 
Overige dienstverlening 15 83.851  70.653  25.133 
Rente baten  3  -  5 
       
Som der baten  409.707  400.389  136.376 

       
LASTEN       
       
Personeelslasten 16 342.239  271.069  105.854 
Huisvestingslasten 17 12.858  19.800  6.522 
Afschrijvingslasten activa 18 750  -  417 
Algemene lasten 19 38.995  31.176  8.580 
Som der lasten  394.843  322.045  121.373 
       
Saldo  14.864  78.344  15.003 
       
Verdeling saldo       
       
Toevoeging bestemmingsreserve Innovatie   

-3.000 
    

Toevoeging bestemmingsreserve borging 
capaciteit 

  
-10.000 

    

Mutatie algemene reserve  -1.864    -15.003 
Resteert  -    - 
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN  
 

1. Algemeen 
 
   1.1.  Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Talentbegeleiding Eemland is bij notariële akte d.d. 17 augustus 2020 opgericht. De 
stichting is statutair gevestigd in de gemeente Dordrecht, heeft als bezoekadres de 
Dollardstraat 141, te Amersfoort en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder dossiernummer 80063888. 
 
  1.2.  Doelstelling en Activiteiten 
De stichting heeft als doel: 
- Het bieden van een onderwijszorgarrangement voor de hele doelgroep begaafde 

leerlingen met extra behoefte aan ondersteuning in de regio Midden Nederland; 
- Kinderen en jongeren, waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen 

vanzelfsprekendheid is te ondersteunen, zodat het welzijn, ontwikkeling en 
maatschappelijke participatie van die kinderen binnen hun mogelijkheden tot volledige 
bloei kunnen komen; 

- Ouders te ondersteunen bij de opvoeding en hun zoektocht naar begeleiding op maat 
voor de kinderen op de domeinen onderwijs en zorg; 

- Het geven van voorlichting aan, het delen van kennis met en bieden van ondersteuning 
aan organisaties en professionals op de domeinen onderwijs en zorg om de positie van 
de kinderen te verbeteren. 

- En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

d. Het aanbieden van dagbesteding, groepsactiviteiten en individuele begeleiding; 
e. De mogelijkheden en behoeften op enig moment van het kind als vertrekpunt te 

nemen en van daaruit ontwikkelingsgericht te werk; 
f. Een synergetische zienswijze op welzijn en ontwikkeling te ontwikkelen, te hanteren 

en uit te dragen; 
g. Een sociale kaart te ontwikkelen en te onderhouden van instellingen en professionals 

welke een passend aanbod in de ondersteuning kunnen hebben voor de doelgroep. 
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1.3. Continuïteitsveronderstelling 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaat bepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van Stichting Talentbegeleiding Eemland. 
 

1.4. Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar met uitzonderingen van rubriceringen in de 
lasten. Het vergelijkend boekjaar 2020 loopt van 17 augustus tot en met 31 december 2020. 
 

1.5. Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding van Stichting Talentbegeleiding Eemland zich verschillende oordelen en schattingen 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

  2.1. Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven, Rjk C1, die zijn uitgegeven 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de 
historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen 
vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een 
andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties 
verwijzen naar de toelichting. 

 

2.2. Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen aanschafwaarde 
en in 10 jaar lineair afgeschreven.  
 
 
2.3. Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen aanschafwaarde en 
op basis van de verwachte levensduur lineair afgeschreven. De afschrijvingen van 
bedrijfsinventaris zijn gebaseerd op een verwachte levensduur van 5 jaar vanaf het moment 
van aanschaffing. 
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2.4. Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

 

2.5. Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde. 

 

2.6. Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij 
besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd.  

Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel 
verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het 
bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is 
opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het 
bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van 
deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden 
vermeld.  

Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het 
bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen 
aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden 
het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit 
dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerealiseerde 
herwaarderingen bruto ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die 
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de 
staat van baten en lasten verantwoord. 
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2.7. Voorzieningen 
Aanschaf en ontwikkeling materialen: 
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor de aanschaf  en doorontwikkeling 
materialen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over en reeks van jaren. 
 
Educatie en scholing: 
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor permanente educatie en scholing 
van personeel  wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over en reeks van jaren. 
 
2.8. Kortlopende schulden  
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

3  Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 3.1. Algemeen 
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal 
der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan 
de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige 
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe 
te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de 
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de 
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog 
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk 
bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds 
wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd 
dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo 
van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is 
ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat 
van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit 
saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. 

 

 3.2.  Baten uit dienstverlening 
De in de staat van baten en laste opgenomen baten hebben betrekking op de in het boekjaar 
verleende diensten of de aan het boekjaar toe te rekenen diensten. 

Voor zover de baten betrekking hebben op nog te verlenen diensten worden deze als 
vooruit ontvangen onder de passiva opgenomen. 

 

3.3 Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 



STEQ STICHTING TALENTBEGELEIDING EEMLAND, DORDRECHT 

 
13 

 

 

3.4. Personeelslasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 
de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De stichting is voor de pensioenen uit hoofde van haar activiteiten verplicht aangesloten bij 
het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Afdrachten en inhoudingen worden conform deze 
collectieve pensioenregeling berekend en afgedragen. 

 

3.5. Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.  
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Toelichting afzonderlijke  posten van de balans en de staat van baten en 
lasten 
 
4. Immateriële vaste activa 
 
Goodwill 2021  2020 
    
Boekwaarde 1 januari  2.250  - 
Betaald bij oprichting -  2.500 
Afschrijvingen -250  -250 
    
Boekwaarde 31 december  2.000  2.250 

 
De goodwill is bij oprichting betaald aan Feniks Talent voor de locatie Amersfoort en het 
bijbehorend netwerk en wordt in 10 jaar in gelijke termijnen ten laste van het resultaat 
afgeschreven. 
 
5. Materiële vaste activa 
 
Inventaris 2021  2020 
    
Boekwaarde 1 januari  2.333  - 
Investeringen -  2.500 
Desinvesteringen -  - 
Afschrijvingen -500  -167 
    
Boekwaarde 31 december  1.833  2.333 

 
De inventaris is bij oprichting overgenomen van en betaald aan Feniks Talent. 
De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in 5 jaar, zijnde 20% van de 
aanschafwaarde. 
 
6. Overige vorderingen 
 
Dit is volgt te specificeren: 
 2021  2020 
    
Nog te factureren Schoolsupport  december 6.613  - 
Nog te factureren Tussenvoorziening december 2.805  20.750 
Nog te factureren Ambulante begeleiding 4e kwartaal 1.308  788 
Vooruitbetaalde verzekeringen 1.512  - 
Vooruitbetaalde kosten overig 1.125  - 
    
Stand 31 december 13.363  21.538 
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7. Banktegoeden 
 
Deze post is als volgt te specificeren 
 31-12-2021  31-12-2020 
    
Bunq bank -  14.545 
ING rekening courant 49.022  9.455 
ING spaarrekening 27.500  - 
    
Stand 31 december 76.522  24.000 

 
De banktegoeden staan ter vrije beschikking aan de stichting. Er rust geen beperking op. 
 
 
8. Eigen vermogen  
 
Het verloop is als volgt te specificeren 
 Beginstand Onttrekking Toevoeging Eindstand 
     
Algemene reserve 15.003 - 1.684 16.687 
Bestemmingsreserve borging 
capaciteit 

 
- 

 
- 

 
10.000 

 
10.000 

Bestemmingsreserve innovatie - - 3.000 3.000 
     
 15.003 - 14.684 29.687 

 
De algemene reserve omvat het vrij besteedbaar deel van het vermogen. 
 
De bestemmingsreserve borging capaciteit is door het bestuur gevormd ter derving van de 
kosten in verband met de verplichting om zorgdiensten te kunnen blijven leveren in geval 
van uitval bestaande capaciteit. 
 
De bestemmingsreserve innovatie is door het bestuur gevormd ter derving van de kosten in 
verband met de voortdurende ontwikkeling van materialen. 
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9. Voorzieningen 
 
De post is als volgt te specificeren 
 Beginstand Onttrekking Toevoeging Eindstand 
     
Voorziening aanschaf en ontwikkeling 
materialen 

 
- 

 
- 

 
10.000 

 
10.000 

Voorziening educatie en scholing - - 7.500 7.500 
     
 - - 17.500 17.500 

 
De voorziening aanschaf en ontwikkeling materialen is ultimo 2021 opgenomen om in 2022 
de noodzakelijke aanschaf van nieuwe en ontwikkeling van de bestaande, bij de start 
overgenomen, materialen te kunnen bekostigen.  
De voorziening educatie en scholing is eind 2021 gevormd om de (permanente) educatie en 
scholingsverplichtingen van de medewerkers in 2022 te kunnen waarborgen. 

 
10. Lenigen o/g 
 
Bij oprichting heeft de stichting ter voorfinanciering van opstartkosten een renteloos 
voorschot ad € 10.000 ontvangen van YOI Centrum voor Orthopedagogiek en Trainingen te 
Dordrecht. 
Dit bedrag is in het eerste halfjaar van 2021 volledig terugbetaald. 

 
 

11. Belastingen en sociale premies  
 31-12-2021  31-12-2020 
    
Loonheffingen december  9.310  3.133 
    
 8.182  6.719 

 
12. Vooruit ontvangen bedragen 
 
Dit betreft bedragen die de stichting bij wijze van voorschotten ontvangt van SWV, 
Meerkring minus de daadwerkelijk besteedde begeleidingskosten in het kader van de 
ambulante dienstverlening voor onder-schoolse activiteiten. 
 
Het verloop is als volgt 

 31-12-2021  31-12-2020 
    
Beginsaldo 2.957  - 
Ontvangen voorschotten 63.750  21.250 
Besteedde kosten -35.232  -18.293 
    
Eindsaldo 31.475  2.957 
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13. Overlopende passiva 

 31-12-2021  31-12-2020 
    
Te betalen kosten externe inhuur personeel 881  12.487 
Te betalen vakantiegeld  6.080  1.348 
Te betalen salarissen 100  576 
Te betalen kosten administratie en verantwoording 2.614  45 
Te betalen accountantskosten 4.420  - 
    
 14.095  14.456 

  
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
De stichting heeft uit hoofde van een mede-gebruiksovereenkomst met Meerkring voor 1 
lokaal en 2 kantoren aan de Dollardstraat 141 te Amersfoort verplichtingen voor de 
resterende looptijd van het contract tot een bedrag van € 30.000. 
De verplichting voor het komende jaar bedraagt € 27.000 en voor de periode 1-5 jaar 
€ 14.000. 
 
14. Tussenvoorziening 
 
De opgenomen baten zijn als volgt te specificeren 

 2021  2021  2020 
 Realisatie  Begroot  Realisatie 
      
BDVO 195.552    56.824 
BDVO Outreachend 17.793    - 
Extern 111.509    54.414 
      
 325.854  329.736  111.238 

 
15. Overige dienstverlening 
 
De opgenomen baten zijn als volgt te specificeren 

 2021  2021  2020 
 Realisatie  Begroot  Realisatie 
      
Ambulante begeleiding in school (UPJO) 35.232  38.958  18.293 
Schoolsupport 31.352  -  - 
Leerondersteuning 11.400  -  - 
Ambulante begeleiding overig 5.867  31.695  6.840 
      
 83.851  70.653  25.133 

. 
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16. Personele lasten 

 2021  2021  2020 
 Realisatie  Begroot  Realisatie 
      
Lonen en salarissen 116.208  82.744  21.147 
Pensioenlasten 11.360  -  1.893 
Werkgeverspremies sociale lasten 21.135  -  4.168 
Educatie en scholing 10.365  2.750  - 
Overige personeelskosten 3.895  18.437  2.931 
Intern personeel 162.963  103.924  30.139 
      
Externe inhuur  178.681  167.137  75.205 
Vrijwilligers 595  -  510 
 342.239  271.061  105.854 

 
 
17. Huisvestingslasten 

 2021  2021  2020 
 Realisatie  Begroot  Realisatie 
      
Huur gebouw 12.858  19.800  6.522 
      
 12.858  19.800  6.522 

 
 
18. Afschrijvingslasten activa 

 2021  2021  2020 
 Realisatie  Begroot  Realisatie 
      
Afschrijving goodwill 250  -  250 
Afschrijving bedrijfsinventaris  500  -  167 
      
 750  -  417 
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19. Algemene lasten 

 2021  2021  2020 
 Realisatie  Begroot  Realisatie 
      
Materialen 11.316  16.349  882 
Administratie en accountant  7.813    947 
Niet aftrekbare omzetbelasting 9.566  10.136  4.809 
Contributies en abonnementen 3.050  825  1.231 
Kantoorkosten ( incl ICT) 4.341  3.866  508 
Verzekeringen 1.125    - 
Promotie 1.344    - 
Reis- en verblijfkosten -    138 
bestuurskosten 218    - 
Bankkosten 222    65 
      
 38.995  31.176  8.580 

 
 

 
20. Gemiddeld aantal FTE 
 
Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 2,2  FTE (2020: 0,5 FTE) in dienst op basis van 
een volledig dienstverband. 
  
 
Dordrecht,           2022 
 
 
 
------------------------------    ------------------------------  
L.S.S. Reijers      A. Heijmans   
Voorzitter bestuur     Secretaris/ penningmeester bestuur 
    

 15-12-
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Voor de resultaatbestemming wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. 
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