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Nieuws van de vereniging:
Jaarboek Hutgheest 2010
De uitreiking van ons
jaarboek 2010, op 23
november jl. vond
wederom plaats in het
Gemeentehuis aan de
Middelweg te
Uitgeest.
Wethouder Arnold
Sely opende de fotoexpositie ‘Land en
water’, die door de
Vereniging was
ingericht. Aansluitend hierop overhandigde onze
voorzitter Theo van Duivenvoorden het eerste
exemplaar van de ‘Huthgeest 2010’ aan de heer
Frans van Goethem, die medeauteur was van de
nieuwe Hutgheest met een verhaal over zijn
familie.

Fort Krommeniedijk
Sinds maart dit jaar beschikt onze vereniging over
een tentoonstelling ruimte in het Fort
Krommeniedijk. Diverse foto’s over Uitgeest en
zaken aangaande de inundatie in de Eerste
Wereldoorlog zijn er tentoongesteld.
Het Fort Krommeniedijk is alleen op speciale
dagen open voor publiek.
Zie hiervoor de
website:www.fortkrommeniedijk.nl

Vereniging Oud Uitgeest dertig jaar
Ter gelegenheid
van het dertigjarig
bestaan van onze
Vereniging in
2010, werd het
bestuur
getrakteerd op
deze fraai
uitziende taart.
E-mailadres
De vereniging heeft sinds begin dit jaar een eigen
e-mail adres: oud.uitgeest@hotmail.com
(HIP) Historisch Informatie Punt
Vanaf woensdag 16 maart ligt er op de
verhalentafel in de bibliotheek aan de Dokter
Brugmanstraat, een boek waarin ‘de geschiedenis
van Uitgeest voor en door Uitgeesters’,
opgetekend kan worden. Dit boek komt ter inzage
te liggen op de stamtafel in de bibliotheek.
Voor verdere informatie kunt u mailen naar :
uitgeest@obijmond.nl
Tel: 0251-313082
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Schenkingen aan de Vereniging
Regelmatig worden oude voorwerpen, kaarten,
foto’s etc. aan de vereniging afgestaan.
Ook in de afgelopen periode was dit weer het
geval.
Mevrouw A. Heijne schonk ons diverse foto’s van
Uitgeest.
Mevrouw F.M. Slecht gaf een map met foto’s van
Uitgeest van Jan Slecht.
Van de heer M. Admiraal mochten wij diverse
ansichtkaarten van Uitgeest in ontvangst nemen.
De heer G. de Vries schonk de vereniging enige
land- en polderkaarten en oude krantenknipsels
over Uitgeest
Mevrouw A.M. Gilissen-Tijsen schonk ons diverse
foto’s, emblemen en stickers van motorclub de
Pul.
De heer T.J. de Goede gaf ons een hele stapel oude
Uitgeesters die een periode beslaan van 1910 tot
1946.
De heer J.C. Winkelman heeft het boekje ‘Uit het
bezit van Jan Planteyt (1874-1954)’ geschonken.
Onze vereniging bedankt de gevers voor hun
schenkingen. Deze krijgen een plaats in onze
beeldbank en in onze verzameling van historische
objecten.

Oorkonde Arthur Groen
Op de laatste bestuursvergadering werd door
voorzitter Theo
Duivenvoorden aan Arthur
Groen, bestuurslid van het
eerste uur, een oorkonde
overhandigd voor zijn
jarenlange verdienste voor de
vereniging. Tevens werd hij
benoemd tot erelid.
Koninginnedag 2011
Op 30 april is het Regthuys geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Er is een tentoonstelling genaamd
‘Fleurig Uitgeest’. Deze is samengesteld met
foto’s uit ons eigen archief welke afkomstig zijn
uit de collectie van Jan Schermer.
25 jaar Open Monumentendag 2011
De Open Monumentendag heeft als landelijk
thema: Nieuw gebruik - Oud gebouw. Dit geldt
ook voor ons Regthuys dat nu bij ons in gebruik is
als verenigingsgebouw en de onderverdieping als
trouwlocatie. Maar dit oude gebouw uit 1684 heeft
al diverse bestemmingen gehad. Indertijd werd het,
zoals de naam al zegt, gebruikt voor de lagere
rechtspraak. Daarnaast zetelden er de schout
schepenen en de vroedschap. Er was een waag. De
brandweer had er de spuitwagen staan en er waren
cellen voor arrestanten. In de jaren zestig van de
twintigste eeuw was het woonhuis en toen is er
zelfs een kind geboren.
Aansluitend op dit thema, zullen wij in het
Regthuys enkele foto’s over dit onderwerp
tentoonstellen welke u kunt bezichtigen op
zaterdag 10 september. Wij zijn open van 10.00
uur-16.00 uur. Sommige monumenten zullen ook
op zondag 11 september geopend zijn.
Erfgoedpark De Hoop
Het Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeester
Meer (RAUM) is de nieuwe eigenaar van
erfgoedpark de Hoop.
Beide partijen zijn dat overeengekomen omdat de
Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop er niet
in slaagde voldoende geld bijeen te brengen voor
een gezonde financiële situatie.
Werkgroepactiviteiten
De beeldbank
De beeldbank van onze vereniging krijgt steeds
meer vorm. Op dit moment zijn er 8700 foto’s in
opgenomen. Daarnaast hebben we de beschikking
gekregen over 8000 dia’s die Jan Schermer in de
loop van de tijd heeft gemaakt. Deze foto’s en
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dia’s zijn en worden gescand. Daardoor worden ze
als beeldmateriaal opgenomen in de computer.
Uiteindelijk zal de beeldbank de digitale bron
worden van al het papieren materiaal, foto’s en
dia’s. Ook krijgt de vereniging van tijd tot tijd
fotoalbums aangeboden waarvan families zeggen
dat deze beter bij onze vereniging kunnen worden
ondergebracht. Er zijn ook families waarvan wij
tijdelijk albums mogen lenen om daar foto’s die
betrekking hebben op Uitgeest en zijn
geschiedenis, uit te scannen.
Zo zijn foto’s van de families Bouhof, Deijle,
Vreeburg, Waardijk en Zonjee in de beeldbank
opgenomen.
Een willekeurige greep uit de rubrieken in de
beeldbank is bijvoorbeeld:
- Affiches, tekeningen en schilderijen
- Allerhande papieren, diploma’s en
certificaten
- Gebeurtenissen, evenementen, jubilea en
feesten
- De HMS
- Kerken
Nederlands Hervormde kerk
Katholieke kerk

-

Luchtfoto’s
Personen
Scholen
Dillenburgschool
Katholieke scholen
Openbare scholen

-

Station
Straten, wegen, lanen en dijken
Toneelverenigingen
Winkels en bedrijven

Iedere foto en dia wordt geadministreerd. De
numerieke volgorde en het jaartal worden
genoteerd. Daarnaast wordt het antwoord gezocht
op de vragen wie, wat en waar?
Over enige tijd zal de beeldbank zodoende
eenvoudig en snel toegankelijk zijn maar we zijn
nog in de opbouwfase dus u zult nog wel even
geduld moeten hebben voordat alles goed te
raadplegen is.
Heeft u nog materiaal dat geschikt is voor de
beeldbank, neem dan contact op met de vereniging
via de e-mail: admin@oud-uitgeest.nl of bel met
H. Tervoort tel: 313196.
Cursussen
Enkele leden van de Vereniging hebben in het
cursusjaar 2010/2011 deelgenomen aan meerdere
cursussen, die georganiseerd zijn door het NoordHollands Archief te Haarlem.

Monumenten:
In de afgelopen periode heeft de
Monumentencommissie veel aandacht besteed aan
het Kooghuis. Na vele jaren overleggen en een
periode van stagnatie kwam er begin 2010 bericht
van het rijk en de Provincie dat er een behoorlijk
bedrag aan subsidie beschikbaar was voor het
Kooghuis. De gemeente had een goed technisch
onderzoek laten doen, zodat er na de
subsidietoezegging direct kon worden begonnen.

Eind 2010 vond de oplevering plaats.
Hierbij een foto van de noordkant buiten. De
zijkant, waar de kleur van de verf is aangebracht
zoals het vroeger was. (foto Jos v.d. Walle).
Ook kleine monumenten stonden op de agenda,
zoals de poort aan de Meldijk behorende bij het
pand Bonkenburg 2.
Nieuws uit de regio
Het rijke verleden van de provincie is nu online.
De provincie heeft de nieuwe website
www.oneindignoordholland.nl gelanceerd en het is
zeker de moeite waard om deze nieuwe website te
bekijken.
Op deze site worden verhalen over Noord-Holland
verteld en verzameld.
Het zijn feiten en verhalen van vroeger en nu over
interessante mensen, opmerkelijke gebeurtenissen,
gebouwen en monumenten.
Zie website: www.oneindignoordholland.nl
Nieuws van de archieven
Noord-Hollands Archief te Haarlem
In verband met de verbouwing is vanaf 4 januari
2011 de dienstverlening van het Noord-Hollands
Archief op de locatie aan
de Kleine Houtweg →
veranderd.
Bezoekers kunnen van
dinsdag t/m vrijdag tussen
9.00 tot 17.00 uur alleen
nog op afspraak gebruik
maken van de studiezaal op
de locatie Kleine Houtweg.
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De afspraak kan zowel telefonisch (023-5172700)
als per e-mail (info@noord-hollandsarchief.nl)
worden gemaakt. Dit moet mimimaal één werkdag
voor het geplande bezoek gebeuren.
De studiezaal op de locatie Kleine Houtweg biedt
gedurende de verbouwing ruimte aan maximaal
vier bezoekers.
De studiezaal locatie aan de Jansstraat 40 is
gewoon geopend van dinsdag t/m vrijdag 9.0017.00 uur en zaterdag 9.00-14.00 uur. (in de
maanden juli en augustus op zaterdag gesloten).
Regionaal archief te Alkmaar
Vanaf dinsdag 4 januari 2011is het Regionaal
archief Alkmaar te Alkmaar-Noord van de Hertog
Aalbrechtweg verhuist naar de Bergerweg nr. 1 te
Alkmaar alwaar de bezoekers worden ontvangen in
de nieuwe studiezaal.
De openingstijden van de studiezaal aan de
Bergerweg nr.1 te Alkmaar zijn:
van woensdag t/m vrijdag van 9.00 uur -tot 17.00
uur en op dinsdag van 9.00 tot 21.00 uur (met
uitzondering van de zomermaanden juni, juli en
augustus).
Voor verdere informatie kunt u raadplegen het
algemeen e-mailadres:
regionaal@archiefalkmaar.nl
CBG Den Haag (centraal Bureau voor Genealogie)
Vanaf dinsdag 15 februari t/m eind mei dit jaar zal
de dienstverlening aan de bezoekers van het CBG
tijdelijk in de genealogische studiezaal van het
Nationaal Archief plaatsvinden.
In die periode worden in de studiezaal van het
CBG ondermeer de plafonds gerenoveerd. De
bezoekers van het CBG worden dan ontvangen bij
de receptie van het Nationaal Archief in de hal. Bij
inschrijving moet een legitimatiebewijs getoond
worden.
De toegang in de periode van de tijdelijke
inhuizing bij het Nationaal Archief is gratis.
Oude Hutgheesten
Mocht u door verhuizen of opruiming oude
jaargangen van onze ‘Hutgheesten’ tegenkomen,
doe ze dan niet weg maar breng ze naar de
vereniging Oud-Uitgeest omdat daar altijd wel
liefhebbers voor zijn. Vooral de eerste uitgaven
zijn welkom want die zijn inmiddels schaars goed
geworden. Eventueel willen wij ze ook komen
ophalen.
Bel naar: J. van Baar tel: 314290. E-mail:
terpdier@planet.nl

Boeken/tentoonstellingen
Brouwen, branden en bedienen van Marjolein
van Dekken gaat over de werkende vrouwen in de
Nederlandse dranknijverheid, 1500-1800.
Een aanzienlijk deel van de brouwers, branders en
drankverkopers in de vroegmoderne tijd bestond
uit vrouwen. Het benodigde kapitaal blijkt in de
Nederlandse dranknijverheid doorslaggevend
geweest te zijn geweest voor de arbeidsdeelname
van vrouwen.
Jaar van uitgave: 2010
ISBN: 978-90-5260361-2 Prijs: € 29,90
Uitgever Amsterdam
University Press
Afbeelding van een
zoetelaarster; een
ambulante brandewijn
verkoopster

Hollandse Polders
door Willem van der Ham
‘De eerste vond er subiet de dood
De tweede leed er grote nood
De derde pas had er zijn brood’
Een verhaal van de
scheppers van Nederland en
van het lot van de vele
duizenden pioniers die
modderig onland tot een
mooi en welvarend
landschap maakten. Het is
het verhaal van molens,
stoomgemalen en andere
hightech toepassingen, van
de zestiende eeuw tot nu.
ISBN: 9789085068129
€ 29,95 Uitgeverij Boom
Waterwolven
geschreven door Cordula Rooijendijk
Een geschiedenis van stormvloeden,
dijkenbouwers en droogmakers. Mensen die al
eeuwenlang proberen te
voorkomen dat Nederland
door het water wordt
opgeslokt.
ISBN:
978-90-450-0481-5
Verkrijgbaar in uw
boekwinkel.
Prijs €34,90
Uitgeverij, Atlas
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Tentoonstelling in het Teylers Museum
‘Gisteren gebruikt’
In een nostalgische tentoonstelling onderzoekt het
Teylers Museum, Spaarne 16 te Haarlem de
technische snufjes van gisteren. Apparaten, die
vroeger als het toppunt van technologische
ontwikkeling werden beschouwd vinden we nu
primitief. Veel van deze
prototypen van het
technisch vernuft uit
voorbije tijden staan in
Teylers Museum.
Van 26 mei t/m 10
september 2011.
Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van
10- 17 uur.
Zon en Feestdagen van 1217 uur.
KH elektriseer machine

Kranten digitaal raadpleegbaar
Op de website van de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag is vanaf 28 mei 2010 de eerste lichting
kranten digitaal en online raadpleegbaar.
De verzameling kranten die u vindt op deze
website wordt in de komende periode steeds
aangevuld.
Vanaf het voorjaar van 2010 tot eind 2011 worden
regelmatig nieuwe pagina’s toegevoegd.
Aan het eind van dit traject zal de website het
totaal van acht miljoen krantenpagina’s bereiken
uit de periode 1618-1995
Website: http:/kranten.kb.nl

Contributie 2011
Bij deze nieuwsbrief treft u een formulier aan,
voor het afgeven van een automatische machtiging
voor de betaling van uw lidmaatschap.
Indien u daar geen gebruik van maakt wilt u dan
het lidmaatschap voor 2011 van € 17.50
(sponsors minimaal € 30.-) vóór 15 mei 2011
overmaken op rek. nr. 36.34.60.780 van de
Rabobank IJmond Noord ten name van de
Vereniging Oud Uitgeest te Uitgeest onder
vermelding van: contributie 2011 en de naam
waaronder het lidmaatschap staat geregistreerd.
Nieuwe Website: www.WieWaswie.nl
In het Najaar van 2011 wordt de website
WieWaswie.nl gelanceerd.
De website ‘wie was wie’ wordt een landelijk
platform voor historisch onderzoek naar familie en
personen. Meer dan twintig erfgoedinstellingen
werken in dit project samen.

Algemene Ledenvergadering 2011
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene
ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal
plaatsvinden op dinsdag 17 mei 2011 om 19.30
uur in het Regthuys, Kerkbuurt 3 te Uitgeest.
Agenda:
1. opening.
2. bestuursverkiezing:
Het bestuur draagt de heer J. van Baar voor als
nieuwe secretaris van de vereniging.
3. mededelingen
4. goedkeuring notulen Algemene
Ledenvergadering van 18 mei 2010
5. goedkeuring jaarverslag 2010
6. financieel jaarverslag 2010 en begroting 2012
7. kascommissieverslag en benoeming nieuwe
kascontrolecommissie
8. rondvraag
9. sluiting.

Notulen Algemene Ledenvergadering
Oud Uitgeest op 18 mei 2010
Aanwezig: F.A. Zonneveld, A. Zonjee, A. van de Ven,
J. Metselaar, R .v.d.Eng, G. Enkt, B. Beentjes, T.
Duivenvoorden, E. Zweeris , G. Plaisier, E. Horsman,
M. v.d. Meijs-Willemse, G. v.d. Meijs en A. Groen .
Afberichten: H. Rasch en R. Jaape
1.
2.
3.

4.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en
heet de aanwezigen hartelijk welkom.
Agenda: De agenda wordt goedgekeurd.
Bestuursverkiezing: Voorzitter A. Groen treedt
statutair af en heeft te kennen gegeven zich niet als
voorzitter herkiesbaar te stellen. Het bestuur draagt
als kandidaat voor de heer T. Duivenvoorden. Er
zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De
vergadering besluit unaniem om dhr.
Duivenvoorden te benoemen tot de nieuwe
voorzitter. De aftredend voorzitter feliciteert de
nieuwe voorzitter met zijn benoeming.
Aftredend zijn voorts E. Ghezzi-Zweeris, R.
Berger-v.d.Eng en G. Plaisier-Wartenhorst. Allen
hebben zich herkiesbaar gesteld. De
ledenvergadering besluit om naast A. Groen, de
drie aftredende bestuursleden als lid van het bestuur
te herkiezen.
Mededelingen: De voorzitter legt uiteen dat het
bestuur voornemens is om de statuten van de
vereniging dusdanig te wijzigen dat hiermee de
ANBI status wordt verkregen. Deze afkorting staat
voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Instellingen die aan deze voorwaarden voldoen
worden niet fiscaal belast wanneer zij een
schenking ontvangen.
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5.

Notulen van de Algemene ledenvergadering 2009:
Worden goedgekeurd
6. Jaarverslag 2009: Wordt goedgekeurd.
7. Financieel jaarverslag 2009:
De rekening over 2009 is gecontroleerd door de
kascommissie en in orde bevonden. Het jaarverslag
van de penningmeester wordt goedgekeurd. De
penningmeester meldt voorts dat het
Ranonkelfonds een toezegging heeft gedaan van
500 euro t.b.v. de aanschaf van een labtop.
8. Verkiezing kascommissie: De kascommissie voor
het boekjaar 2010 zal bestaan uit J. Metselaar (2e
jaar) en A. Zonjee (1e jaar).
9. Contributie: De penningmeester stelt de
vergadering voor om het innen van de contributies
door middel van automatische incasso in te voeren.
Reden hiervoor is dat er jaarlijks zeer veel tijd gaat
zitten om alle contributies te ontvangen. Het
voorstel wordt aangenomen.
10. Rondvraag:
- Frits Zonneveld vraagt of het bestuur reeds een
besluit heeft genomen met betrekking tot het al dan
niet publiceren van bijnamen van Uitgeesters. De
voorzitter antwoordt dat dit binnenkort gaat
gebeuren.
- Dhr. v.d.Ven meldt dat het hem opvalt dat de
ledenvergadering maar matig bezocht wordt, dit in
tegenstelling tot die van Oud-Bergen waar hij ook
komt. De voorzitter heeft hier geen sluitende
verklaring voor en stelt voor het onderwerp binnen
het bestuur te bespreken.
- Hr. Metselaar vraagt of er nog ontwikkelingen
zijn met betrekking tot het publiceren van de
krantenartikelen van Deckwitz in een boekje. De
voorzitter antwoordt dat, voor zover hem bekend,
hierover nog geen besluiten zijn gevallen. De
publicatie ligt overigens niet bij Oud Uitgeest.

Jaarverslag 2010
Het bestuur bestond in 2010 uit de leden: B. Beentjes,
Th. Duivenvoorden (voorzitter), R. van der Eng (tevens
contactpersoon werkgroep genealogie en
archiefonderzoek), G. Enkt-Mors (tevens
contactpersoon redactie Hutgheest) , A. Groen,
E.Ghezzi-Zweeris en G. Plaisier-Wartenhorst
(penningmeester en wnd.secretaris).
Het bestuur vergaderde acht maal. Belangrijkste
agendapunten waren:
• de uit te werken onderwerpen voor het jaarboek
• de nieuwsbrief en voorjaarsprent
• de activiteiten van de werkgroepen genealogie,
archiefonderzoek en beeldbank
• Diverse presentaties en tentoonstellingen.
• De website.
• Het verkrijgen van de ANBI status.
• De vacature van het secretariaat

Begroting 2012 Hist. Ver. Oud-Uitgeest
De ALV vond plaats op 18 mei.
In verband met de voorgenomen wijziging van de
statuten in verband met het verkrijgen van de ANBIstatus, werden op 30/11 en 14/12 extra ALV’s ingelast.
De vereniging telde op 31-12-2010 - 379 leden.
- Namens de vereniging namen B. Beentjes en A.
Zonjee deel aan de Werkgroep Oer-IJ en G. PlaisierWartenhorst had zitting in de gemeentelijk
Monumentencommissie.
- Ons jaarboek Hutgheest bevatte in 2010 naast de
jaarlijks terugkerende kroniek, artikelen over veertig
jaar Unitas (gymnastiekvereniging), Jacob
Waagmeester, de familie van Goethem-Commadeur, de
familie Visser van de stremselfabriek, herinneringen
aan buurman Fortuin en tachtig jaar gas te Uitgeest.
De redactie bestond uit G. Enkt-Mors en A. Groen.
- De nieuwsbrief verscheen tweemaal. In het voorjaar
ging deze vergezeld met de jaarlijkse voorjaarsprent.
Dit maal was het thema 65 jaar bevrijding Uitgeest.
- De rubriek Uitgeester bronnen van onze website werd
uitgebreid met de transcripties van de gereformeerde
Huwelijken 1668-1690, 1704-1752 en de lidmaten van
de gereformeerde kerk 1672-1760, 1784-1804.
Webmaster was W. van Vliet
- De werkgroep genealogie en archiefonderzoek hield
zich dit jaar onder meer bezig met het inventariseren
van ons archief. Contactpersoon van de werkgroep was
R. v.d. Eng
- In 2010 werd de werkgroep Uitgeesterbeeldbank
geformeerd. Onder leiding van H. Tervoort werd de
verouderde databank opnieuw ingericht en nieuw
beeldmateriaal toegevoegd. De beeldbank telt nu zo’n
kleine 9.000 afbeeldingen. Daarnaast zijn er nog 4.000
dia’s uit de collectie van Jan Schermer. .
Er werden dit jaar diverse exposities ingericht.
- Op 30 april in het Regthuys was er een
fototentoonstelling over 65-jaar bevrijding Uitgeest.
- Het thema van Open Monumenten Dag 2010 (11/9)
was gebouwen uit de 19e eeuw. Tijdens de openstelling
van het Regthuys kon men diverse oude foto’s
bewonderen.
- Voorts verzorgden wij de inrichting van het Historisch
Informatie Punt in de bibliotheek en de inrichting van
de vitrine in de hal van het gemeentehuis en was er eind
van het jaar een tentoonstelling in de hal van het
gemeentehuis.
B. Beentjes verzorgde op Bevrijdingsdag in het
Regthuys en op 6 mei in het Dorpshuis de Zwaan
wederom diavoorstellingen met dia’s van Jan Schermer.
Andere presentaties die hij dit jaar verzorgde waren
voor de Binnenmeerschool en de Katholieke Vrouwen
Beweging (KVB).

Inkomsten
Contributie/sponsors
Rente
Boeken/prenten
Expositie
Te kort

6.400,00
300,00
400,00
200,00
650,00
Totaal

Uitgaven
Jaarboek/Nieuwsbrieven
Digitaliseren/secretariaat
Aanschaf historisch materiaal
Assurantie Premie/kosten bank
Lidmaatschappen/bestuurskosten
Onderhoud archief/inventaris
Diversen

5.000,00
1.000,00
500,00
350,00
500,00
500,00
100,00
Totaal

7.950,00

Jaarrekening 2010
Inkomsten
Saldo 2009
Rente
Boeken/prenten
Contributie
Sponsors
Schenkingen
Kas

17.136,70
337,92
413,70
5.834,90
470,00
1.750,00
100,30
Totaal 26.043,52

Uitgaven
Assurantiepremie
Kosten bank
Lidmaatschap KvK
Copieren/Nieuwsbrief
Jaarboek inclusief prent
Voice recorder
Laptop/KPN
Porto
Bestuur

158,75
68,18
26,14
239,73
4.473,20
59,95
1.055,77
136,51
249,50
-6.467,73 6.467,73

Saldi
Kas
Rabobetaalrekening
Rabotelerekening/reserve
Totaal 19.575,79
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7.950,00

192,77
2.493,37
16.889,65
19.575,79

