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VOORWOORD

De kracht van onze stichting is dat onze vrijwilligers kennis en ervaring delen
op plaatsen waar dat nodig is. In 2021 lukte dat niet op de projectlocaties, door
coronamaatregelen en reisbeperkingen. De inzet van onze vrijwilligers was wel
op afstand mogelijk en natuurlijk deden de medewerkers op de projectlocaties
zelf hun uiterste best. Wij hebben hen waar we konden ondersteund met
materialen, online workshops en overleg en financiering van projecten. Maar
nagenoeg alle doelen voor 2021 moesten we noodgedwongen doorschuiven
naar 2022. Die doelen verwachten we in 2022 beter te kunnen realiseren. De
manier waarop we ons werk beogen te doen, op locatie, konden we gelukkig in
de eerste helft van 2022 weer oppakken. Ons eerste projectbezoek van het jaar
2022 hebben we erop zitten, van 24 april tot 7 mei 2022. Wat was het fijn – en
ook nodig – om weer op de projectlocaties in Mombasa, Kenia te werken, samen
met de leerkrachten en ouders
Wij willen een ieder die ons volgt of steunt bedanken voor zijn of haar inzet.
Bestuur Dutch Down Support Foundation
Sandra van Duijl
Antoinette van Gerven
Juni 2022

Kenia.  Mlaleo Special Unit. Wat een mooie les. Zij herkennen hun eigen naam op schrift.
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CHRONOLOGISCH
ACTIVITEITENOVERZICHT 2021
KWARTAAL 1
Op 4 januari gaan de Special Units weer open in Mombasa! De scholen waren
sinds april 2020 dicht. Mlaleo Special Unit berichtte na de eerste schooldag
dat van haar 65 leerlingen er maar zes verschenen. Ons hart gaat uit naar de
leerlingen en de leerkrachten. Zoals de directrice na deze eerste schooldag
zei: “Hopefully this number will increase in time.”
En gelukkig, na een paar weken zijn bijna alle leerlingen weer aanwezig
tijdens de lessen.
•••

1 februari start het nieuwe project ‘Thuisbegeleiding’ in samenwerking met
Nancy Kids Care Instituut (NKC) in Paramaribo, Suriname. Het NKC is een
particuliere school voor adaptief onderwijs. Deze school is in 2017 opgericht
door een moeder van een zoon die extra leerondersteuning nodig heeft. In
Paramaribo was er geen passende leerplek voor haar kind, dus nam zij zelf
het initiatief. Inmiddels telt het NKC 107 leerlingen. Alle leerlingen met een
speciale hulpvraag op het gebied van onderwijs zijn hier welkom. De school
heeft drie afdelingen: een kinderopvang, de basisschool onderbouw en de
bovenbouw.
Met dit pilotproject voor thuisbegeleiding maken we samen met het NKC een
begin om ouders te betrekken. Wij willen met dit project laten zien dat ouders
een belangrijk aandeel kunnen hebben in het welzijn en de ontwikkeling van
hun kind. Voorwaarde van deelname aan dit project is dan ook dat ouders
hebben aangegeven met de school te willen samenwerken. School en ouders
slaan de handen ineen.
Aan dit project zullen vijf gezinnen met een kind met het syndroom van Down
deelnemen. De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 9 jaar.
Vijf leerkrachten van het NKC hebben wekelijks contact met deze vijf gezinnen
voor training en begeleiding. Iedere leerkracht heeft haar ‘eigen’ gezin en
leert de ouders te werken met de oefeningen uit het vroeghulpprogramma
‘Kleine Stapjes’. Zo kunnen de ouders thuis met hun kind spelenderwijs
oefenen en de ontwikkeling van hun kind stimuleren.
Vrijwilliger Annette van Ojen begeleidt dit project online vanuit DDSF.
Annette is ambulant begeleider van zorgorganisatie Middin in Den Haag.
Vanuit haar werk in Den Haag begeleidt zij gezinnen met jonge kinderen
in de thuissituatie. Annette heeft vanuit Middin ook verschillende
Suriname  Boeken voor het NKC in Paramaribo.
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speelleergroepjes opgezet en begeleid. Zij heeft veel ervaring met het
vroeghulpprogramma Kleine Stapjes. Wij zijn verheugd dat Annette haar
jarenlange kennis en ervaring op dit gebied deelt voor dit project.
Wij bedanken hierbij de Nederlandse gezinnen die een Kleine Stapjes map
hebben gedoneerd. Hierdoor konden wij niet alleen het NKC, maar ook de vijf
deelnemende gezinnen een Kleine Stapjes map geven.
In het Surinaams Dagblad verschijnt een artikel over het project
‘Thuisbegeleiding’. Klik op deze link om het artikel te lezen.
•••

In onze 1e nieuwsbrief van 2021 plaatsen we een oproep voor een vrijwilliger:
wij zoeken een schrijftalent met hart voor onze missie. Wij ontvangen
een reactie van Naomi en na een fijne kennismaking neemt Naomi het
nieuwsbriefstokje voor een belangrijk deel over. Dit jaar zal onze nieuwsbrief
vijf keer verschijnen, in een nieuwe vorm. We ontvangen er mooie reacties op
en merken dat de nieuwsbrief vaste volgers aan ons blijft binden. Ook zien wij
een groeiend lezersaantal. We gaan nieuwe acties ontwikkelen om de groep
lezers nog meer te vergroten. Verder delen we het hele jaar door informatie en
verhalen op Facebook.
•••

KWARTAAL 2
DDSF ontvangt vanaf maart een maandelijkse rapportage van het NKC over
de voortgang van het project ‘Thuisbegeleiding’. Daarin staat per leerling
beschreven aan welke leerstapjes is gewerkt en welke zijn behaald. Bij de
rapportages ontvangen we ook foto’s. Daarop zien wij gemotiveerde kinderen
en leerkrachten, en mooie resultaten.
Naar aanleiding van de rapportage hebben we ook maandelijks een videocall
met de vijf leerkrachten van het NKC. Iedere leerkracht begeleidt één gezin.
Er komt veel aan de orde in deze videocalls: van werken met en creatieve
inzet van leermateriaal tot het motiveren van de ouders. Dit laatste blijkt in de
praktijk moeilijk te zijn.
•••

Naast onze steun aan het NKC Instituut met het project Thuisbegeleiding,
helpen wij het NKC met de aanschaf van schoolmeubilair. Een goede basis is
belangrijk voor een fijne leerplek. In het najaar van 2020 kregen wij van het
NKC te horen dat er 30 tafels en stoelen nodig waren voor nieuwe leerlingen.
Suriname  Online overleg met de leerkrachten van het NKC in Suriname voor het project ‘Thuisbegeleiding’.
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Het NKC doet deze bestelling bij de Kringloop in Paramaribo en DDSF maakt
hiervoor geld over naar het NKC. In dit tweede kwartaal kan het NKC haar
bestelling afhalen. Voor ieder kind is er nu een eigen tafel en stoel.
•••

In mei is de omheining klaar rondom Mlaleo Special Unit in Mombasa, Kenia.
Het hek rond de school was de wens van de leerkrachten, om een veilige
omgeving voor de leerlingen te creëren. Dit was dringend nodig. Mlaleo
Special Unit ligt op een groot terrein dat grenst aan een van de drukste
straten in Mombasa. Het kwam wel eens voor dat een leerling uit wandelen
ging en verdween in de drukke menigte rondom school, met alle gevaren van
dien. Vanaf nu kunnen de leerlingen rustig buiten spelen.
Het mooie van dit project is dat de ouders betrokken waren bij de realisatie
van het hek; zij hielpen mee met de constructie. Het hek biedt veiligheid, rust
en comfort. Een mooie bijkomstigheid is dat leerlingen, bij niet te warm weer,
nu ook buiten les kunnen krijgen.
•••

KWARTAAL 3
In juli versturen we leesboeken en logopediemateriaal naar het NKC Instituut
in Paramaribo met speciale dank aan Hanneke Nijdam van logopediepraktijk
TaalSpeciaal.
•••

In dit kwartaal komt uit de maandelijkse online bijeenkomsten met de NKC
leerkrachten naar voren dat het moeilijk is de ouders te betrekken bij het
project Thuisbegeleiding in Paramaribo. De leerkrachten geven ook zelf één
op één les met het ontwikkelingsprogramma Kleine Stapjes. Zij werken met
veel plezier met dit programma en zien zeker vorderingen bij hun leerlingen.
Het blijkt alleen lastig de ouders ertoe te zetten thuis spelenderwijs te
oefenen met hun kind. De vroeghulpmethode Kleine Stapjes leent zich hier
goed voor. Wij zien dit samen met het NKC als een proces dat meer tijd nodig
heeft.
•••

Kenia  Kenia. De omheining rondom Mlaleo Special Unit wordt samen met ouders gebouwd.

Het NKC vraagt hoe hun leerlingen kunnen worden geholpen bij de spraak- en
taalontwikkeling. Er is veel interesse in het leren communiceren met gebaren.
De motoriek van de handen ontwikkelt zich eerder dan de spraakmotoriek.
Hierdoor zorgt het communiceren met gebaren voor eerdere interactie en
communicatie met het kind.
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Hoi,
ik ben Jim!

Logopediste Hanneke Nijdam adviseert het gebruik van woordgebaren van
Lotte & Max. DDSF schaft deze gebarenmethode aan. Hanneke geeft in het 3e
en 4e kwartaal drie online lessen aan de leerkrachten van het NKC. Het zijn
vrolijke lessen waarbij de leerkrachten vooraf aangeven welke themawoorden
zij willen oefenen. In deze periode van oefenen met de woordgebaren kunnen
de leerkrachten contact opnemen met Hanneke voor vragen en advies. De
leerkrachten ervaren dat het goed werkt de gebaren te gebruiken tijdens de
lessen. Zoals de leerkrachten aangeven: “De lessen worden leuker. Wij krijgen
meer respons van de leerlingen en er zijn ook al leerlingen die zelf gebaren
gaan gebruiken.”
•••

KWARTAAL 4
In oktober ontvangen wij een vraag van de 9-jarige Jim en zijn moeder. De opa
van Jim heeft een appelboomgaard en Jim plukt graag de appels. Zijn moeder
maakt er appelmoes van. De vraag was wat wij ervan zouden vinden als de
appelmoes in mooie potjes met een verhaal worden verkocht, waarbij de
opbrengst voor DDSF is. Ons antwoord was natuurlijk: “Hartverwarmend en
mooi!”
In december krijgt deze appelmoesactie een eigen Facebook- &
Instagrampagina ‘Jims Appelmoes’. Prina Blankenberg Edenburg van Prima
Ontwerp ontwerpt de labels voor de potjes (zij is ook moeder van een tiener
met Downsyndroom). De eerste productie van 80 potjes appelmoes is binnen
24 uur uitverkocht. De inschrijflijst voor de oogst van 2022 is groot. Dat
betekent meer potjes en meer financiële steun voor onze activiteiten.
•••

Het Vocational Training Center ‘Hope Alive’ in Mombasa, Kenia vindt een
nieuwe locatie met meer ruimte. Vanaf december is de nieuwe locatie voor
het leer- en trainingscentrum een pand iets verderop in de straat in Mombasa.
Het gebouw biedt meer ruimte en heeft ook een veilige buitenruimte. In
dit centrum vinden leerlingen vanaf 12 jaar een uitdagende en liefdevolle
leerplek. Naast schoolse vaardigheden krijgen de leerlingen hier ook hulp om
hun zelfstandigheid te kunnen vergroten. Ze krijgen onder meer les in koken,
afwassen, je kamer schoonmaken. Ook voor jezelf leren zorgen krijgt de
aandacht tijdens het dagprogramma.
De leerlingen die hier interesse voor hebben, leren werken op een
naaimachine of in de groentetuin. Met een DDSF donatie kunnen de

Sponsoring  Jim plukt appels in zijn opa’s boomgaard en maakt er heerlijke appelmoes van.
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leerkrachten de vloer en de muren van dit nieuwe onderkomen opknappen en
zorgen zo voor een frisse start.
•••

Mariska van Woensel meldt ons dat zij per 1 januari 2022 haar taak als
bestuurder van DDSF neerlegt. Zij kan dit niet langer combineren met haar
werkzaamheden voor stichting Ons Tweede Thuis en haar jonge gezin. We
zullen Mariska met haar inspirerende visie, haar oprechte interesse in onze
doelgroep en haar fijne manier van samenwerken missen. Wij bedanken haar
met veel warmte voor alles wat zij voor DDSF heeft gedaan. Gelukkig blijft
Mariska vanaf de zijlijn voor ons actief.
•••

Aan het eind van het jaar krijgen we gunstigere berichten uit Mombasa
over de ontwikkelingen rondom corona. De leerkrachten en veel ouders
zijn inmiddels gevaccineerd. De onrust in de stad is wat minder, hoewel het
economisch nog erg slecht is. We hebben contact met een andere stichting
die ook plannen maakt voor een reis naar Mombasa. In december kondigen
we aan dat we in 2022 zo snel als mogelijk weer naar Kenia zullen vertrekken.
Een belangrijk moment voor DDSF omdat onze activiteiten vooral zitten in het
delen van kennis en ervaring op locatie. Vrijwilligers en bestuur kijken uit naar
het nieuwe jaar.
•••

We sluiten het jaar 2021 af op onze traditionele manier: oliebollen bakken en
verkopen. Naast het mooie bedrag van 570 euro dat we hiermee ophalen, is
het ook een moment om DDSF in het december zonnetje te zetten en met de
donateurs van de oliebollenactie te praten over de plannen voor het nieuwe
jaar.

Kenia  Mlaleo Special Unit. Op de eerste schooldag eerst alle tafels en stoelen schoonmaken.
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Kenia  Vocational Training Center ‘Hope Alive’ is blij met de nieuwe vloer.

19

DOELEN EN ACTIES VAN 2021
DOORGESCHOVEN NAAR 2022
COMMUNICATIE
• Voortzetten ‘Kleine verhalen’ op Facebook.
• Uitbreiden LinkedIn.
• Verbeteren website door toevoegen van een nieuwspagina met
actualiteiten en het plaatsen van Engelstalige informatie op de website.
• We willen de communicatie over onze projecten uitbreiden
met informatiefilmpjes. We denken aan filmpjes die een duidelijk beeld
geven van een schooldag in Mombasa, de ouderworkshops en een l
eerdag op het Vocational Training Center ‘Hope Alive’ (een leer- en
activiteitencentrum voor jongeren).
• Binding en ambassadeurschap versterken met onze vrijwilligers.
• Werving vrijwilligers voor bezoek projectlocaties.
PROJECTEN
Suriname
• Uitbreiding van onze steun aan het NKC instituut;
• Contact onderhouden met Stichting Downsyndroom Suriname.
Kenia
• Samenwerking met de vier scholen en andere stichtingen en initiatieven
in Mombasa;
• Samenwerking met Nederlandse zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg;
• Contacten uitbreiden Ministerie van Onderwijs in Kenia;
• Uitbreiden van ondersteuning en lesmateriaal in Kenia;
• Workshops, ouderparticipatie blijven ontwikkelen en steunen;
• Waar nodig facilitaire ondersteuning op de scholen zelf, zoals meubilair
en een veilige speelplek.

Suriname  NKC. De muur om de school is een heel groot schoolbord.
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FINANCIEEL
De coronacrisis heeft uiteraard ook gevolgen voor Dutch Down Support
Foundation en dat is zichtbaar in de financiën. Ook in 2021 was reizen naar
het buitenland niet mogelijk, waardoor we nauwelijks aan onze projectdoelen
konden werken: het delen van kennis en ervaring op locatie. Een aantal
activiteiten in Kenia en Suriname is online doorgegaan.
In 2021 heeft DDSF € 6.335 ontvangen aan giften van particulieren en
bedrijven; € 3.092 minder dan in 2020. Oorzaak: de coronacrisis. Vanaf april
2020 hebben er zeer beperkt activiteiten plaatsgevonden. Ditzelfde geldt ook
voor onze fondswervingsacties.
In totaal is € 6.693 uitgegeven aan projecten voor kinderen en jongeren met
het syndroom van Down. Ook dit is, door corona, minder dan gehoopt.
Gelukkig kunnen we bij het opstellen van dit jaarverslag melden dat onze
eerste werkweken in Kenia weer hebben plaatsgevonden. Een volgende reis
staat op de planning voor oktober.
In Kenia en Suriname is alle hulp nodig om onze doelgroep te ondersteunen.   
ORGANISATORISCHE KOSTEN
Ons financiële beleid is dat alle giften van donateurs voor 100% ten goede
komen aan onze doelgroep: kinderen en volwassenen met het syndroom van
Down. De organisatorische kosten voor DDSF zelf (zoals bankkosten, kosten
website, Kamer van Koophandel, portokosten, telefoonkosten) worden
betaald door giften van de bestuursleden. Vanaf het moment van oprichting in
2010 heeft DDSF dit kunnen waarmaken.

Kenia Kongowea Special Unit. Nuru oefent met veel geduld het aan- en uitkleden van haar poppenkind.
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JAARREKENING 2020
ALGEMEEN
ACTIVITEITEN
Dutch Down Support Foundation is statutair gevestigd op: Rijnpoort 75 in
Nieuw-Vennep.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING
VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag
voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
SCHULDEN
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is
bepaald.

Suriname NKC. Verven met je vingers is eigenlijk best leuk.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Giften worden genomen in het jaar van ontvangst.
Indien een gift een bestemming heeft en in het lopende jaar nog niet is
gerealiseerd, wordt een bestemmingsreserve gevormd zodat de gift op een
later tijdstip aan dit doel kan worden besteed.
PERSONEELSBESTAND
Dutch Down Support Foundation heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

Suriname NKC. Samen met ouders en kind oefenen met de methode Kleine Stapjes.
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EXPLOITATIE OVERZICHT
INKOMSTEN:
Giften particulieren en bedrijven
01
Giften van bestuur
02
Giften van vermogensfondsen
03
Totaal inkomsten 		

2021

2020

6.335
326
0
6.660

9.426
625
0
10.051

UITGAVEN:
Uitgaven aan projecten
04
Algemene kosten
05
Kosten fondswerving
Totaal uitgaven 		
Bedrijfsresultaat 		
Financiële baten en lasten
06

6.693
187
0
6.880
-220
142

12.433
625
0
13.058
-3.007
-128

-362

-3.135

0
1.800
1.800

0
-5.153
-5.153

1.438
positief

2.018
positief

RESULTAAT BOEKJAAR 		
MUTATIE RESERVES
Toevoeging bestemmingsreserve
Onttrekking bestemmingsreserve
Mutatie bestemmingsreserve

07
07

MUTATIE ALGEMENE RESERVE 		

BALANS PER 31 DECEMBER
Nog te vorderen

2021
515

2020
0

Liquide middelen               08 34.358 35.235

Totaal activa
Kenia Het projectteam voor de omheining rondom Mlaleo Special Unit.

34.873 35.235

2021
Algemene reserve
22.333
Toevoeging algemene reserve 1.438
Totaal algemene reserve
23.771

2020
20.315
2.018
22.333

09

Bestemmingsreserve

11.102

12.902

07

34.873

35.235

Totaal passiva
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TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIE OVERZICHT

05 ALGEMENE KOSTEN

01 GIFTEN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
De giften zijn ontvangen van:

Kosten hosting website
Kosten Mailchimp
Opleidingskosten
Totaal algemene kosten		

Vaste donateurs
Overige giften particulieren
Eigen bijdragen van vrijwilligers inclusief
bestuur project ‘Scholing en ontwikkeling Kenia’
Giften bedrijven
Overige acties
Totaal giften particulieren en bedrijven 		

2021
1.015
4.145

2020
1.050
5.915

0
0
1.175
6.335

833
0
1.628
9.426

02 GIFTEN VAN BESTUUR
Ons beleid is dat alle giften van donateurs voor 100% besteed worden aan de
projecten voor onze doelgroep (kinderen en volwassenen met het syndroom
van Down). De organisatorische kosten voor DDSF zelf (zoals bankkosten,
kosten website, Kamer van Koophandel, verzendkosten, telefoonkosten etc.)
worden betaald door giften van de bestuursleden. Vanaf het moment van de
oprichting in 2010 heeft DDSF dit kunnen waarmaken.
In 2020 is een van de bestuursleden eveneens als vrijwilliger mee geweest
voor het project ‘Scholing en ontwikkeling Kenia’. De eigen bijdrage van het
bestuurslid zijn meegenomen als eigen bijdrage van een vrijwilliger.
03 GIFTEN VAN FONDSEN
In 2018 en 2019 hebben wij geld ontvangen van een aantal fondsen voor
ons project ‘Scholing en ontwikkeling Kenia’. In 2021 hebben wij geen
fondsaanvragen gedaan.
04 UITGAVEN AAN PROJECTEN
Kenia project Scholing en ontwikkeling
Kenia vooronderzoek scholing en ontwikkeling
Kenia ‘Toekomst voor jongeren in Kenia’
Kenia eten in corona periode
Kenia hek
Suriname project ‘Thuisbegeleiding’
Suriname NKC tafels en stoelen
Totaal uitgaven aan projecten		

20210
0
0
1.800
0
2.439
2.454
0
6.693

2020
3.643
2.239
1.510
6.829
0
0
451
12.433

2021
66
121
0
187

2020
0
0
625
625

Toekomst voor
Jongeren
3.434

totaal
12.902

0
0

0
1.800

0
1.800

9.468

1.634

11.102

06 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Dit betreft rente baten en kosten van de bank.
07 MUTATIE BESTEMMINGSRESERVE
Kenia projecten:
Scholing &
		
Ontwikkeling
eindsaldo 31-12-2020
9.468
Toevoeging
Onttrekking
eindsaldo 31-12-2021

Bestemmingsreserve Toekomst voor Jongeren in Kenia
In 2016 heeft DDSF aan het eind van het jaar een donatie ontvangen om
jongeren in Kenia voor te bereiden op een zinvolle toekomst. Dit project
‘Toekomst voor jongeren in Kenia’ is gestart in 2017. De donatie is toegevoegd
aan een bestemmingsreserve, zodat het geld gereserveerd blijft voor dit
project. In 2019 en 2020 hebben we de opstart van een werk-/leerproject
in Mombasa financieel gesteund. In 2020 is het centrum mede dankzij
onze steun geopend. Een maand nadat het centrum werd geopend, werd
de lockdown afgekondigd in Mombasa, Kenia. De startfase van dit centrum
verliep hierdoor erg moeizaam.
Bestemmingsreserve Scholing & Ontwikkeling in Kenia
In 2018 zijn we gestart met het benaderen van een aantal vermogensfondsen
voor een nieuw project ‘Scholing en ontwikkeling in Kenia’. In samenwerking
met leerkrachten, zorgverleners en ouders gaan we op vier scholen de
leerlingen trainen en begeleiden met behulp van Nederlandse leermethodes.
De looptijd van het project is twee jaar en is in oktober 2020 gestart. De reeds
verkregen fondsen zijn toegevoegd aan een bestemmingsreserve zodat het
geld in latere jaren beschikbaar is. In 2021 konden we door corona niet naar
Kenia reizen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de projecten verwijzen we naar onze website: www.dutchdownsupport.nl
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TOELICHTING BIJ DE BALANS
08 LIQUIDE MIDDELEN
Rekening courant bank
Spaarrekening
Totaal liquide middelen		

2021
20.332
14.026
34.358

2020
21.209
14.026
35.235

09 ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve van Dutch Down Support Foundation is positief.

Kenia Kadzandani Special Unit.
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