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Algemene gegevens
De Stichting
De stichting De Carolusgulden werd op 17 september 2009 opgericht. Zij is van rechtswege
de opvolger van de stichting Rosenburch, welke wederom van rechtswege de opvolger is van
de stichting de Adelaar. Deze laatste, de stichting de Adelaar is opgericht op 2 maart 1970 bij
een notariële akte bij notaris Verhees te Katwijk.

De Statuten
De statuten zijn op 17 september 2009 voor het laatst gewijzigd bij notaris Roes en de Vries
te Leiden.

Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Statutaire zetel / Adres
De stichting is vanaf 1 maart 2012 gevestigd aan de Fruitweg 24F 2321 GK te Leiden.
Ons telefoon nummer is: 071- 531 34 30.

Handelsregister
De stichting staat in geschreven onder nummer 41165417 in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel in Den Haag.

Bankrelaties
Als onze huisbankier treedt op de ABN-AMRO bank te Leiden. Daarnaast onderhouden
wij een bank relatie met de RABO bank te Leiden en de ASN bank te Den Haag.

Accountant
Het bestuur heeft Capacc Administratie te Oegstgeest gevraagd de bedrijfsadministratie te
verrichten. Tevens is Capacc Registeraccountants te Oegstgeest als onze accountant
aangesteld.

Public relations
De stichting onderhoudt een eigen website onder de naam: www.carolusgulden.nl .
Ons E - mail adres is: info@carolusgulden.nl
Naast de gebruikelijke algemene informatie over de stichting is er op de website uitgebreide
project informatie te vinden. Ook is er van deze site een aantal formulieren te downloaden
voor verder gebruik. De stichting heeft een eigen: Informatie Folder.
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Samenstelling van het bestuur in het jaar 2011

Voorzitter

Dhr. G. A. H. Slakhorst

Leiden

( rooster nr.1 )

Vicevoorzitter

Mevr. N. Visser-van den Oever

Leiden

( rooster nr.2 )

Secretaris

Mevr. drs. J. Nieuwland-Huisman

Leiden

( rooster nr.3 )

Penningmeester

Dhr. A.C.Ramakers

Katwijk

( rooster nr. 4 )

Lid

Dhr. L. J. Salman

Sassenheim

( rooster nr. 5 )

Rooster van aftreden bestuur:
1 =
2=
3=
4=
5 =

2009 - 2013 – 2017
2009 - 2013- 2017
2009 - 2012 - 2016
2009 - 2012 - 2016
2011 – 2014- 2018

( Bestuurder vanaf :
( Bestuurder vanaf:
( Bestuurder vanaf:
( Bestuurder vanaf:
( Bestuurder vanaf:
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01-04-1988 )
14-01-2004 )
01-01-1996 )
14-01-2004 )
01-01-2011 )

Historie van de Stichting:

De stichting De Carolusgulden is voortgekomen uit twee voorafgaande andere stichtingen,
die ook een andere doelstelling en taak vervulden.
Op 2 maart1970 is de stichting “de Adelaar” opgericht met als doel de ontwikkeling , bouw en
beheer van een woongebouw voor senioren in Leiden.
Uiteindelijk is dit in 1973 en 1975, in twee bouwfase gerealiseerd met in totaal 156
tweekamer appartementen en ook veel gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen voor de
bewoners aan de Rosenburch te Leiden. In alle jaren wonen er gemiddeld geteld 180
bewoners in het woongebouw, dat ook de naam kreeg van ” Woongebouw Rosenburch ”.
Op 7 november 1995 is bij een statutenwijziging de naam van de stichting gewijzigd in
stichting “Rosenburch”, zodat het woongebouw en ook de eigenaar een en dezelfde naam zijn
gaan voeren. Ondanks de hulp van een kundige woningcorporatie bij het dagelijkse beheer
van het pand heeft het bestuur in 2007 na een grondige evaluatie van onze eigen kennis van
zaken als bestuurders om het pand “zelfstandig” in beheer te houden, besloten uit te kijken
naar verdere samenwerking, dan wel overdracht of verkoop van het woongebouw. Na
voorafgaand grondig overleg is op 14 augustus 2008 door het bestuur het besluit genomen
om op 1 oktober 2008 het woongebouw Rosenburch, welke wij dan 35 jaar in eigen beheer
en eigendom hebben, te verkopen aan de SGBB uit Hoofddorp. In de week van 6 tot 11
oktober 2008 hebben wij als vertrekkende eigenaar, samen met alle bewoners en genodigden,
een grote Lustrum Feestweek in Rosenburch georganiseerd.
Tijdens het traject over de verkoop is reeds nagedacht door het bestuur wat te doen met de
gelden van de netto opbrengst van het pand na de verkoop. Als een nuttige taak ziet het
bestuur een invulling in woning en welzijn ondersteuning voor zelfstandig wonende senioren
in de Leidse Regio en ook in Landen in Ontwikkeling verder bij ons vandaan. Deze
doelstelling sluit goed aan bij de opdracht tot vereffening die in onze statuten is opgenomen.
Om niet meer vanzelfsprekend gekoppeld te worden aan het woongebouw Rosenburch is
besloten, om de stichting een geheel nieuwe naam te geven.
Zo is op 17 september 2009 een algehele Statuten en Naamswijziging bij de notaris
gepasseerd. Vanaf deze laatst genoemde dag heet de stichting voortaan:
STICHTING DE CAROLUSGULDEN.
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Doelstelling van de stichting
In de statuten is de doelstelling als volgt geformuleerd in artikel 2:
1.) Het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van activiteiten en
initiatieven, welke leiden tot verbetering van
a. het bevorderen van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in de regio Leiden en
omstreken;
b. het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen die beogen het welzijn van
zieken en ouderen in derde wereldlanden en ontwikkelingslanden te verbeteren, waarbij de
term ontwikkelingslanden ruim, naar het oordeel van het bestuur, kan worden geïnterpreteerd
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
2.)De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het ter beschikking
stellen van financiële middelen aan derden, overeenkomstig de wijze zoals is beschreven in
het huishoudelijk reglement.

Fonds vermogen van stichting De Carolusgulden
Na aftrek van alle kosten, hypotheek aflossing bij de verkoop van het woongebouw
Rosenburch en de eindafrekening voor het jaar 2008 is er een Fondskapitaal beschikbaar van
+/_ € 6.700.000,=. Het bestuur ziet het als haar doelstelling om dit kapitaal risicovrij te
beheren, maar ook in 25 jaar tijd verantwoord te besteden aan werkdoelen conform onze
opdracht. In een voorzichtige aanname van rente opbrengsten is er op deze wijze een budget
van +/_ € 300.000,= per jaar beschikbaar, en dat 25 jaar opeenvolgend. Het bestuur wil van
dit budgetbedrag minimaal 90% besteden aan de werkdoelen. Voor het in stand houden van
de eigen organisatie en huisvesting is dan de overige 10% beschikbaar.

Subsidie beleid en voorwaarden
Het bestuur heeft gemeend dat een vooraf vastgesteld beleid niet eenvoudig is te formuleren,
een en ander zal in de eerste jaren mogen en moeten groeien. Na het goedkeuren door het
bestuur en voorafgaand aan de uitbetaling van subsidiegelden zijn er leveringsvoorwaarden
in gebruik. Ook zijn er in ons Huishoudelijk reglement regels opgenomen over het toekennen
van subsidie. Voor meer lokaal gebruik zijn er voorbeelden op onze website en in onze folder
te vinden.
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Verslag van de werkzaamheden van het bestuur in het jaar 2012
Het bestuur concludeert, dat nu wij drie jaar als fonds functioneren in de Leidse regio,
het nog niet eenvoudig is om onze doelen hier te halen zoals wij die voor ogen hebben!
Het vinden van projecten, in onze eigen regio gaat vaak moeizamer, dan die uit het buitenland
komen. Daardoor zijn wij ook wel bereid om onze doelstelling en toekenning ruimhartig uit te
voeren.
Wat regelmatig voorkomt is, dat wij de aanvrager een bescheiden zetje moeten geven, om tot
een aanvraag te komen.
Het bestuur is door ervaring wijzer geworden om één maal toegezegde gelden niet direct over
te maken aan de ontvanger maar daarover in het voortraject afspraken te maken. Dit voorkomt
dat geld lang bij de aanvrager op de plank blijft liggen.
Het bestuur heeft in 2012 in totaal 7 maal vergaderd.
Met de aanvragers is regelmatig telefonisch en persoonlijk overleg geweest over hun
aanvraag. Ook is steeds de voortgang en afsluiting van lopende projecten behandeld.
In het jaar 2012 heeft het bestuur 19 projectaanvragen ontvangen. Van dit aantal zijn 12
aanvragen in behandeling genomen. In totaal is € 227.218,= toegezegd aan diverse projecten.
De overige 7 aanvragen zijn in januari 2013 behandeld.
Twee gebeurtenissen in 2012 mogen niet onvermeld blijven.
- Vanaf 1 maart 2012 hebben wij een mooie zelfstandige kantoorlocatie betrokken aan de
Fruitweg 24f te Leiden. De bijzondere band die wij onderhouden met het woongebouw
Rosenburch kan ook in stand blijven zonder dat wij daar met een kantoor inwonend te zijn.
- Twee leden van het bestuur zijn op een dienstreis geweest in Oeganda, waar wij participeren
in een huizenbouwproject van een honderdtal drie kamerwoningen. ( project 2010-022 )

.
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Overzicht voortgang Projecten van 2010 en 2011 in het jaar 2012
Project 2010-011: Het bestuur heeft het voornemen om periodiek een Carolusgulden Prijs uit
te reiken. Hiervoor is € 4.000,= beschikbaar. De prijs is tot op heden niet uitgereikt.
Project 2010-012: Aan de Stichting “Help ons Helpen” uit Katwijk.is € 25.000,= verstrekt.
Dit ten behoeve van de bouwkundige uitbreiding (5 ouderen woon- zorgkamers) en renovatie
van het Woon – Zorgcentrum Salem in de plaats Salonta in Roemenië. De bouwwerken
worden in het voorjaar 2011 uitgevoerd. Wij hebben van “Help ons Helpen” reeds een
tussenevaluatie in woord en beeld ontvangen. De bouw is ultimo 2012 nog in uitvoering.
Project 2010-014: De Stichting Radius uit Leiden ( ouderen werk en welzijn) vraagt een
bijdrage voor de aanschaf van een speciaal voor ouderen vervoer aangepaste Boodschappen
Bel Bus Het bestuur stelt € 25.000,= beschikbaar. Eind 2011 zal Radius, als de financiën rond
zijn, de aanschaf afronden. Uiteindelijk is de bestelling in het voorjaar 2012 gedaan.
En in september 2012 is de bus feestelijk in gebruik genomen, tevens voorzien van een fraai
Carolusgulden logo. Met de ontvangst van de afrekening, is het project afgesloten.
Project 2010-017: Aan het Woon – Zorg Centrum Magdaleneum (voor gehandicapte
meisjes en vrouwen) in de plaats 4400 Nyiregyhaza in Hongarije is € 5.400,= verstrekt.
Ons is toegezegd, dat na een grote onzekerheid of de voorziening door diverse Hongaarse
maatregelen wel in stand gehouden kon worden, de werkzaamheden in de zomer van 2012
zullen starten.
Project 2010-018: Aan de Stichting World Granny Nederland te Amsterdam is € 15.000,=
verstrekt. Dit ten behoeven van het project voor dakloze- en zwerfouderen in Addis Abeba in
Ethiopie. Begin 2011 ontvingen wij een eerste voortgangsverslag van hen, in 2012 ontvingen
wij een slotafrekening. Dit project is hiermee afgesloten.
Project 2010-021: Van de Stichting Kind in Oost -Europa uit Katwijk. In februari 2011 is
aan hen € 14.000,= overgemaakt voor de aankoop van een goede 2e hands bestelbus. Dit
voor hun werkzaamheden voor jong en ook steeds meer voor de grote groep ouderen, in en
om de plaats Boekarest in Roemenie. De werkzaamheden van voeding, kleding en zorg
ondersteuning wordt daar reeds jaren uitgevoerd door Mw. Anneke van der Kouwe samen
met een plaatselijke groep vrijwilligers. Wij ontvingen van hen begin oktober 2011 het bericht
dat de aanschaf van geheel nieuwe bestelbus is geslaagd. In 2012 ontvingen wij een verslag
en afrekening, zodat het project is afgesloten.
Project 2010-022: Van de Stichting World Granny Nederland te Amsterdam ontvingen wij
in december 2010 de vraag om een bijdrage te leveren aan het bouwproject van +/_ 140
woningen in de regio rond de plaatsen Jinja en Njeru in Oeganda. Dit project loopt al met de
bouw van 60 huizen, die door een Canadese NGO wordt betaald, en wordt ter plaatse
uitgevoerd door de ”PEFO” organisatie in Oeganda. (ter info; “Phoebe Educational Fund for
aids Orphans” )
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De bouwkosten zijn per woning +/_ € 2.400,=. Totaal is voor 100 huizen een richtbudget
inclusief de AKV opslag van € 266.000,= nodig. De bouwtijd zal maximaal 2 jaar aan tijd
kosten, dit mede gezien, de twee maal per jaar vaste regenperiode in Oeganda.
Op 18 mei 2011 is de goedkeuring door het bestuur gevolgd door het overmaken van een
eerste bedrag van € 64.570 op 21juni 2011. Dit is goed voor de bouw van 25 huizen. In
oktober 2011 is na een evaluatie verslag uit Oeganda een tweede bedrag van € 64.570,=
overgemaakt. Ook dit is weer goed voor 25 huizen. In 2012 is nogmaals na tussen evaluaties
twee keer het bedrag van € 64.570,= overgemaakt voor steeds een 25 tal huizen. Het project
nadert dus snel de eindevaluatie in begin 2013
Project 2011-005: Door “Max maakt Mogelijk” renoveert men in Floresti in Moldavie het
streekziekenhuis. Voor het totaal vervangen van waterleiding en sanitair in het CIRURGIE
gebouw besluit het bestuur op 6 juli om een deelbijdrage te doen aan de kosten van
€ 25.000,=. Dit bedrag is op 12 juli 2011 aan hen over gemaakt. Ultimo 2012 is er nog geen
rapportage van MAX ontvangen.
Project 2011-006: Door “Max maakt Mogelijk” is een progamma van STAAR operaties
gestart in Soroca in Moldavie. Honderden ouderen lijden aan deze kwaal, die met een kleine
operatie is te verhelpen. De kosten van € 180,= per stuk is voor de Senioren aldaar
onbetaalbaar!! Het bestuur besluit op 6 juli om hier een bijdrage te doen van € 18.000,=, dit is
goed voor een honderd tal oogoperaties. Dit bedrag is aan hen overgemaakt op 12 juli 2011.
Ultimo 2012 is er nog geen rapportage van Max ontvangen.
.Project 2011-010: De stichting Deksels in Leiden vraagt op 8 oktober om een bijdrage bij
de nieuwe inrichting van een Eetcafé in het woonproject Trisor in de Mors van Leiden. Dit
Eetcafé zal als medewerkers een aantal mensen met een beperking hebben. Ook mag en moet
het een buurtfunctie krijgen in het hele gebied van de Mors. Het bestuur besluit om hiervoor
een bedrag van € 20.000,= beschikbaar te stellen. In november 2012 is het Eetcafé Deksels
feestelijk geopend. De afrekening volgt in 2013.
Project 2011-011: Mevrouw W. Pet, i.s.m. de Buurtvereniging Tussen de Rijnen in Leiden,
vraagt op 21 oktober om een deelbijdrage aan een 4 daagse Vakantie voor Ouderen en
minderbedeelden voor het jaar 2012. Door het bestuur is een bedrag van € 1.750,= toegezegd.
Dit bedrag zal in mei 2012 worden overgemaakt. De verantwoording is in september 2012
ontvangen. Het project is daarmee afgesloten.
Project 2011-012: Door de stichting Dorcas Hulp Nederland in Andijk is ons op 10
november gevraagd een deelbijdrage te doen van € 15.000,= aan de inrichting van een 2 tal
Dagbesteding centra voor Ouderen te Korca in Albanie. Vooralsnog is in deze aanvraag een
investering voorhanden voor een bedrag van € 11.000,= . Daardoor staat er nog € 4.000,=
open voor besteding tot ultimo 2014.
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Projecten ingediend in het jaar 2012 :
Project 2012 – 001 : Targu Mures – Roemenie / Bakkerij Leiden- Uitbreiding Woon- Zorg
Centrum met 20 wooneenheden. Bouwkosten € 318.000,=. De fundatie in Roemenie heeft
+/- € 62.000,= eigen geld beschikbaar. In eerste instantie zegt het bestuur een bedrag toe van
€ 100.000,= ( 2 maal € 50.000,=). Voorts is ons bestuur bereid stapsgewijs over de verdere
bouwkosten een bijdrage te doen. Dit steeds met het doel, een vlot doorlopend bouwproces te
realiseren.
Project 2012 – 002 : Vereniging De Zonnebloem ( regio Leiden ) vraagt voor vakantie van
ouderen en training vrijwilligers een deelbijdrage aan de kosten. Het bestuur heeft een
bijdrage toegezegd van € 2.600,=.
Project 2012 – 003 : Dames Vijlbrief ( bewoners van Rosenburch ) vragen een bijdrage aan
een door hen voor de 25e keer te bezoeken hulpproject in Gambia. Het bestuur heeft een
bijdrage toegezegd van € 1.500,=
Project 2012 – 004 : Dienstreis aan het bouwproject in Oeganda (pr. 2010 – 022 ) van Louis
Salman en Gerard Slakhorst namens ons bestuur. Het bestuur keurt de reisplannen van 16
dagen en de presentatie kosten voor de 500 senioren in Oeganda goed. ( totaal begroot
op +/- € 8.000,= ) De afrekening is aan het eind iets hoger dan de begroting n.l. € 8.918,=.
Er is een uitgebreid fotoboek en verslag gemaakt.Dit dienstreisproject is hiermee afgesloten.
Project 2012 – 005 : De stichting Hospice Issoria te Leiden, vraagt om een bijdrage van
€ 140.000,= in de renovatiekosten van zeven badkamers in het nieuwe Hospicepand aan de
Burggravenlaan 11 te Leiden. Het bestuur vindt deze bijdrage te veel en verzoekt Issoria om
met meerdere voostellen uit het renovatie plan te komen, zodat wij een eigen afgewogen
keuze kunnen maken. Uit een goed gedocumenteerde lijst heeft het bestuur uiteindelijk een
keuze gemaakt. De renovatie- en inrichtingskosten van gastenkamer met het nummer 2.
De toezegging is door het bestuur vastgesteld op € 92.000,=.
Project 2012 – 006 : De Zieken en Bejaarden omroep De Boterbloem uit de Bollenstreek
vraagt een bijdrage voor nieuw radioapparatuur. Aan hen is door het bestuur een bedrag van
€ 600,= toegezegd.
Project 2012 – 007 : Mevrouw Carolien Beilsma / Granny uit Amsterdam vraagt een
bijdrage aan het uitgeven van het boek ,“Senioren Levensverhalen “ uit Oeganda en
Nederland. Door het bestuur is voor de drukkosten van 100 exemplaren van het boek een
bedrag van € 600,= toegezegd.
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Project 2012 – 008 : Stichting ouderen Kerst Ins te Leiden vraagt een bijdrage voor de
Senioren Kerst Ins op 26 december 2012. Door het bestuur is een bijdrage van € 2.500,=
toegezegd.
Project 2012 – 009 : Buurtvereniging Tussen de Rijnen / Mevrouw Wil Pet vraagt voor
haar laatste ( door haar hoge leeftijd ) 4 daags verwen weekend in de zomer van 2013 met
senioren buurtbewoners een bijdrage. Aan hen is door het bestuur een bedrag van € 2.500,=
toegezegd.
Project 2012 – 010 : Stichting Kind in Oost – Europa uit Valkenburg Z.H. vraagt een
bijdrage aan het bouwen van opslag- en logeerruimte in de nabijheid van Boekarest in
Roemenie. Het bestuur heeft een bedrag van € 10.000,= toegezegd.
Project 2012 – 011 : De Bewonerscommissie en de medewerkers van Rosenburch uit
Leiden vragen een bijdrage voor Lustrumfeestweek in 2013. (40 jaar Rosenburch) Het
bestuur besluit door de bijzondere band die er is met Rosenburch om de gehele Lustrumfeestweek in oktober 2013 te betalen. Het bestuur heeft hiervoor € 6.000,= begroot.
Project 2012 – 012 : De stichting SCOL uit Leiden vraagt een bijdrage aan mindervaliden
toilet unit in het oude Sijthoff drukkerij gebouw aan de Douzastraat te Leiden. Omdat er een
aantal commerciële activiteiten zullen plaatsvinden in het gebouw, besluit het bestuur de
aanvraag te moeten afwijzen.
----------

De volgende projecten zijn in de maand december 2012 bij het bestuur binnengekomen. De
eerste besluitvorming is op de eerste vergadering van 2013 aan de orde geweest.
Project 2012 – 013 : Stichting Oud in Afrika uit Dordrecht vraagt een bijdrage voor
oogoperaties – thuiszorg en Pico ( kleine ) pensioenen voor senioren in lopende projecten van
hen in Kenya en Ethiopie .
Project 2012 – 014 : Stichting Steunfonds Kenia project van Etten- Leur vraagt een
bijdrage voor de reparatie van woonhuisjes de regio West – Kenia.
Project 2012 – 015 : Voedselbank Leiden / Gerard Slakhorst vraagt een bijdrage voor de
bestelbus onkosten in 2013.
Project 2012 – 016 : Stichting Help Floris in Indonesië uit Dronten vraagt een bijdrage van
een tandartsbehandelstoel.
Project 2012 – 017 : Libertas Leiden –De Parelvissers vraagt een bijdrage voor de aankoop
van een zestal computers e.d. voor hun Internetcafé.
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Project 2012 – 018 : Stichting Present uit Leiden vraagt een bijdrage voor hun
vrijwilligersklussen voor Leidse bewoners zonder sociaal vangnet.
Project 2012 – 019 : Stichting SVHO uit Den Haag en Mevrouw Reina Ten Bruggencate
uit Leiden vragen een bijdrage voor in Sri Lanka
A) General Hospital te Kandy voor de aanleg van zuurstof- en elektranetwerk.
B) B ) Woon-Zorg - Centrum in Sri Sambodi voor de aankoop van een wasmachine en
beddengoed e.d.

------------

Vooruitblik op het jaar 2013
Project 2013 – 001 : Alex Ramakers, bestuurslid, gaat vanaf 1 mei 2013 een lange afstand
fietstocht ( de Limes fietsroute ) maken van Katwijk naar Constanta in Roemenie en ook een
meer zuidelijker route terug. Totaal een afstand van 7.500 // 8000 kilometer fietsen.
Tijdens zijn tocht bezoekt Alex namens onze stichting een tweetal projecten in Roemenie.
Te weten in Salonta (project 2010 –012) en in Targu Mures ( project 2012 - 001). Zijn
bezoeken zijn in de laatste week van mei en/of juni van 2013.

Project 2013 – 002 : De dames Hannie Huisman en Elly Visser van ons bestuur, gaan in
begin maart 2013 op werkbezoek in Targu Mures in Roemenie. Zij bezoeken de uitbreiding
van het Woon- Zorgcentrum en andere werkprojecten van de Fundatie in en om Targu Mures.
( project 2012 – 001)
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Bestuursbesluit uit de notulen van 24 april 2013
Het bestuur van de Stichting De Carolusgulden heeft tijdens haar vergadering van 24 april 2013 het
Jaarverslag over het jaar 2012, inclusief de bijlagen van de balans en de winst en de verlies rekening
besproken. Het bestuur heeft ook kennis genomen van het verslag en de goedkeuring van de
Accountant de heer R. Wassing RA, van het kantoor CAPACC te Oegstgeest.
Het bestuur heeft tenslotte het Jaarverslag 2012, inclusief alle bijlagen, GOEDGEKEURD.
Het bestuur van de Stichting De Carolusgulden heeft tevens de penningmeester
de heer Alex Ramakers, decharge verleend over het gevoerde financieel beleid van het jaar 2012.
Leiden 24 april 2013
Ondertekening:
Voorzitter

Vicevoorzitter

De heer G. A. H. Slakhorst

Leiden

Mevr. N. Visser -van den Oever

Leiden

Secretaris

Mevr. drs. J. Nieuwland-Huisman

Penningmeester

De heer A.C. Ramakers

Katwijk

Bestuurder

De heer L. J. Salman

Sassenheim
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