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VOORWOORD
In 1992 vluchtte ik wegens de oorlog vanuit het voormalige Joegoslavië zonder geld en plan naar
Nederland.
Illegaal en ontheemd was ik op zoek naar een manier om te overleven en om dat leven weer zin te
geven. Het antwoord vond ik in een asielzoekerscentrum, toen ik andere vluchtelingen en hun
kinderen tegenkwam. Ik heb een aantal artistieke mensen om mij heen verzameld en met elkaar
hebben we een theatervoorstelling voor kinderen gemaakt, met thema’s als angst, hoop en
verzoening. Met deze voorstelling reisden we vervolgens alle asielzoekerscentra af. Zo is stichting
WOLKENTHEATER ontstaan.
Het WOLKENTHEATER heeft een droom! We willen vluchtelingenkinderen een mooie onbezorgde
dag bezorgen vol theater, muziek, creativiteit en feest! Omdat ook die kinderen recht hebben op een
onbezorgde lach, om weer even echt kind te kunnen zijn.

Adrijan Siniša Rakić
directeur

BESTUURSVERSLAG
1. BELEIDSPLAN
1.1. Oprichting
Stichting WOLKENTHEATER werd op Valentijnsdag 1993 opgericht door een aantal naar Nederland
gevluchte kunstenaars afkomstig uit verschillende delen van het (toen brandende) voormalige
Joegoslavië. Sommigen van hen verbleven tijdens hun eerste periode in Nederland in
asielzoekerscentra (AZC) en werden daar geconfronteerd met de leefsituatie van jonge
vluchtelingenkinderen die met of zonder ouders wachtten op een verblijfsvergunning. Zij besloten
met de middelen die ze hadden iets positiefs te ondernemen voor deze kwetsbare groep kinderen.
Met zelfgemaakte poppen speelden zij theatervoorstellingen voor de jonge kinderen in AZC. Dit was
zo’n succes en de reacties waren zo lovend en dankbaar, dat een nieuwe stichting werd opgericht.
Adrijan Siniša Rakić, theaterregisseur en zelf naar Nederland gekomen als vluchteling is directeur
daarvan geworden.
1.2. Visie, missie, doel
Wij geloven dat een mens in zijn jonge ontwikkelingsjaren zoveel mogelijk moet worden geprikkeld
om te dromen over de toekomst. Het belagrijkste dat je van een kind mag eisen is dat hij of zij zijn
eigen dromen maakt voor de toekomst. Helaas is het zo dat veel jonge vluchtelingenkinderen al een
veel bewogen verleden meedragen: zij hebben noodgedwongen hun thuis, familie en vriendjes
achterlaten. Hoe kan je van kinderen met zulke verledens, nog verwachten dat ze ruimte hebben om
na te denken over de mogelijkheden van de toekomst?
Wij geloven in het de kracht van kunst en dat dat theater op een pedagogisch verantwoorde wijze en
in een speelse omgeving de fantasie van kinderen zo kan prikkelen dat het heelzaam kan zijn.
WOLKENTHEATER wil een plek zijn waar een gevlucht kind door de magie van spel het leven van
alledag even kan vergeten, zich kan laten meevoeren in de meest spannende verhalen en avonturen,
en weer gewoon kind kan zijn.

De voorstellingen van het WOLKENTHEATER zijn gebaseerd op sprookjes uit verschillende culturen en
behandelen universele thema’s als hoop, liefde en vriendschap. Zij zijn met zorg en aandacht
gemaakt speciaal voor deze groep kinderen en er wordt rekening gehouden met taal‐ en
cultuurbarrières. Het WOLKENTHEATER treed op in tientallen asielzoekerscentra en locaties van
VluchtelingenWerk. Het WOLKENTHEATER is, als enige organisatie die professioneel theater maakt
dat speciaal voor vluchtelingenkinderen is bedoeld, uniek in Nederland.
1.3. Bestuur
De stichting wordt bestuurd door het bestuur die volgende documenten vaststelt:
‐ een beleidsplan,
‐ het jaarplan met een begroting voor het volgende boekjaar en
‐ een jaarverslag met de jaarrekening na afloop van het boekjaar.

Het beleidspalan wordt jaarlijks geëvolueerd en op basis van de nieuwe inzichten aangepast. Op
basis van het beleidsplan wordt voor elk komend jaar een concreet jaarplan ontwikkeld.
Alle andere bepalingen ontremt het funcioneren van het bestuur zijn opgenomen in de statuten van
de stichting en in het huishoudelijk reglement.
1.4. Personeel
Bij uitvoerende werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door de directeur die leiding geeft
aan een team van medewerkers. Voor bezoldiging van betaalde krachten is CAO theater van
toepassing. De vrijwilligers hebben recht op een wettelijke vrijwilligersvergoeding.
1.5. Huisvesting
De stichting huurt een kein kantoor in Amsterdam waar alle voorbereidende activiteiten van het
WOLKENTHEATER plaats vinden.

1.6. Fondsenwerving
Asielzoekerscentra en locaties van VluchtelingenWerk hebben geen middelen om de activiteiten van
het WOLKENTHEATER te bekostigen. De stichting verzorgd daarom de voorstelingen gratis en moet
de financiëring zelf rond zien te krijgen. De stichting ontvangt geen structurele subsidies.
Voor de ondersteuning is het WOLKENTHATER voornamelijk aangewezen tot landelijke
vermogenfondsen, subsidies van gemeenten, sponsorgelden van locale bedrijfsleven en
particulieren.
De kosten voor eigen fondsenwerving mogen jaarlijks niet groter zijn dan 10 procent van de baten uit
eigen fondsenwerving.
1.7. Het beheer van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt, gezien de beperkte omvang van de stichting, uitsluitend in
liquide vorm aangehouden op een rekening courant en op een spaarrekening bij de ING Bank te
Amsterdam.
De stichting voert financiele administratie uit met duidelijke en conroleerbare informatie over zowel
de aard en omvang van de inkomsten en de reserves als de kosten.
De stichting streeft een continuïteitsreserve op te bouwen om in de toekomst een buffer te hebben
bij tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring.
1.8. Bestedingen
Het WOLKENTHEATER gebruikt financiële middelen voornamelijk voor het dekken van
huisvestingskosten, theatermateriaal, vervoer‐ , verblijfs‐ en personeelskosten.
De bestedingen dienen in overeenstemming te zijn met de doelstelling van de stichting en conform
de begroting. De afwijkingen van de begroting moeten worden gedekt door een bestuursbesluit.
1.9. Publiciteit
De website van de stichting is de voornaamste bron van informatie over het gezelschap en wordt
regelmatig geupdate. Het WOLKENTHEATER onderhoudt contacten met de pers door het hele land.
Speciale aandacht wordt geschonken aan de lokale media.

2. VERSLAG 2014
2.1. Uitbreiding activiteiten
Wij merken al jaren dat er een grote vraag is naar onze voorstellingen. Om aan deze vraag te voldoen
en om continuïteit te bieden, hebben we vanaf 2014 onze activiteiten uitgebreid van één naar twee
theatertournees per jaar. Dat is goed gelukt! Het WOLKENTHEATER heeft in 2014 twee
voorstellingen gemaakt en gespeeld: in de zomer ‘PAPERUDO!’ en in de winter ‘PIET, ZOALS JE
WILT!’
2.2. Doelstelling 1: PAPARUDO!
De theatervoorstelling PAPARUDO! is speciaal ontwikkeld voor het spelen voor
vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra in Nederland. De eigen gecreëerde taal die de spelers
gebruikte, zorgde ervoor dat iedereen (ook diegene die nog geen Nederlands spraken) de
voorstelling kon begrijpen. PAPERUDO! was zo gemaakt dat hij op allerlei manieren heel flexibel
inzetbaar was. De voorstelling heeft een vorm van een ‘reizende circus’ van twee acteurs met
gebruik van veel poppenspelelementen. PAPERUDO! is een interactieve voorstelling en tijdens de
voorstelling wordt dus telkens directe participatie van kinderen gestimuleerd. Dankzij het mooie
weer kon er ook vaak buiten worden gespeeld. Dit buiten spelen voegde een extra dimensie toe aan
de voorstelling, waardoor het vaak een kleine parade werd op de AZC en iedere voorbijganger – jong
en oud – konden meegenieten. Dit maakte het op allerlei fronten een heel dankbaar project. De
kinderen reageerde vanaf het begin heel goed. Er werd aandachtig en met veel enthousiasme
gekeken. Daarbij heeft de voorstellingen veel ruimte voor ontwikkeling, waardoor niet een
voorstelling hetzelfde was en de voorstelling in kwaliteit bleef groeien gedurende de tour.
Er zijn 18 voorstellingen gespeeld bij AZC's door het hele land:
Maandag 28 juli
13:00 AZC Den Helder
16:00 AZC Alkmaar

Dinsdag 5 augustus
13:00 AZC Sweikhuizen
16:00 AZC Heerlen

Dinsdag 29 juli
13:00 AZC Luttelgeest
16:00 AZC Dronten

Woensdag 6 augustus
13:00 AZC Nijmegen
16:00 AZC Wageningen

Woensdag 30 juli
12:00 AZC Delfzijl
16:00 AZC Zweeloo

Donderdag 7 augustus
13:00 AZC Zeist
16:00 AZC Leersum

Donderdag 31 juli
12:00 AZC Ter Apel (POL)
16:00 AZC Winterswijk

Vrijdag 8 augustus
12:00 AZC Goes
16:00 AZC Katwijk

Maandag 4 augustus
13:00 AZC Baexem
16:00 AZC Venlo
Op basis van het affiche voor de voorstelling is een kleurplaat gemaakt die honderden kinderen
hebben ingekleurd. We hebben een aantal daaruit gekozen de kleurplaten van Arman uit Iran, David
uit Rusland, Hayk uit Syrië, Jowahir uit Somalië, Safa uit Irak en Selina uit Eritrea. We hopen hiermee
u een heel goed beeld te geven van hoe bijzonder ons publiek is! Bij PAPERUDO! zijn er ongeveer
2000 vluchtellingenkinderen van 4 tot 12 jaar aanwezig geweest.

2.3. Doelstelling 2: SINTTOUR
Hoe moet Piet er uit zien? Die discussie loopt al lang en vaak ook hoog op. Ook het WOLKENTHEATER
wilde iets mee doen. Hoe kan het beter dan het aan de kinderen zelf te vragen? In de voorstelling
PIET, ZOALS JE WILT konden kinderen, in een komische samenspel met de acteurs, zelf bepalen hoe
Pieten eruit komen te zien. Als grote finale kwam Sinterklaas zelf. Hij maakt graag kennis met de
kinderen, leest uit het grote boek en besteedt veel aandacht aan hun kleurplaten en verhalen. Ten
sloten krijgt ieder kind van Sinterklaas een cadeau. Want Sinterklaas heeft alle kinderen lief!
Bij PIET, ZOALS JE WILT zijn er ongeveer 2000 vluchtellingenkinderen van 4 tot 12 jaar aanwezig
geweest. Het WOLKENTHEATER heeft Sint‐evenemet achtien keer organiseerd:
Vrijdag 28 november
16:00 AZC Alkmaar
19:00 AZC Katwijk

Dinsdag 2 december
15:30 AZC Winterswijk
19:00 AZC Schalkhaar

Zaterdag 29 november
12:00 AZC Breda
15:00 AZC Gilze
19:00 VW Heerlen

Woensdag 3 december
13:30 AZC Heerlen
16:00 AZC Baexem
19:00 AZC Oisterwijk

Zondag 30 november
12:00 VW Beuningen
15:30 VW Zaandam

Donderdag 4 december
15:30 POL Doetinchem

Maandag 1 december
15:30 AZC Oude Pekela
19:30 AZC Luttelgeest

Vrijdag 5 d december
13:00 AZC Nijmegen
16:00 AZC Arnhem‐Zuid
18:30 POL Wageningen

2.4. Terugblik op de tournees
In het algemeen kunnen we zeggen dat geen cruciale dingen mis gingen. Onze voonamelijke doel
was de vluchtelingenkinderen afleiding bieden in onzekere en moeilijke tijden, hun isolement
doorbreken en kans geven om weer kind te kunnen zijn. Deze doelen zijn goed en in hoge maten
bereikt.
Het WOLKENTHEATER heeft veel positieve reacties op de vorstelling ontvangen. Er zijn meerdere
artikelen verschenen over in lokale/regionale dagbladen en tijdschriften en RTV Noord heeft een
prachtige rapportage gemaakt van voorstelling PAPERUDO! in AZC Delfzijl.

Naast het maken en spelen van de voorstelling heeft er veel werk gezeten in de fondsenwerving en
het contact leggen en onderhouden met de medewerkers van de AZC's. We zijn heel trots op de
stijgende inkomsten die we zien als vertrouwen van onze donateurs in onze plannen en onze kunde
om die plannen te realiseren. We zijn ook trots op de soepele samenwerking met de medewerkers
van de AZC’s. Mede dankzij hun inzet en goede wil zijn de optredens van het WOLKENTHEATER
mogelijk gemaakt en een succes geworden.
Voorstellingen zijn gemaakt en gespeeld door een team van onze vaste acteurs versterkt met onze
nieuwe collega Michel Hormes.

Spelers: Tobias Verhagen, Luc Theeboom, Michel Hormes & Arthur Geesing

2.4. Doelstelling 3: OMTOVERING Deel 2
Deze doelstelling is een voortzetting van de met in 2013 ingezette reorganisatie. Om verder
de functionering van de stichting te verbeteren wilden het WOLKENTHEATER organisatorisch zo
inrichten dat zij aan alle eisen van Centraal Bureau Fondsenwerving en Code Cultural Governance
voldoet. Dat is in 2014 goed gelukt en is de stichting als gevolg daarvan erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dan onze donateurs zijn giften in uw aangifte
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken.
Vanaf augustus 2014 is het WOLKENTHEATER actief ook op sociale media (Facebook & Twitter).
2.5. Begroting en realisatie
Om dit alles te realiseren moet het productieteam van het WOLKENTHEATER het budget te
verhogen, ten opzichte van het budget dat beschikbaar was voor 2013 en op zoek gaan naar nieuwe
vormen van inkomsten.
2.5. Het bestuur en de directeur
In 2014 bestond het bestuur uit volgende personen: voorzitter ‐ Erik van Rossem, secretaris ‐ Nenad
Martinović tot 30 oktober 2014 en daarna Vlatka Šimac, penningmeester ‐ Minja Pandurov. Directeur
was Adrijan Siniša Rakić. Noch directeur, noch bestuursleden hadden in 2014 relevante
nevenfuncties.

3. JAARPLAN 2015
3.1. Doelstelling 1: ZOMERFESTIVAL
Tijdens de zomertour 2014 ligt onze focus op een
ontmoeting tussen vluchtelingengezinnen in
asielzoekerscentra (AZC) en lokale bewoners. Wij helpen
graag om vooroordelen tegen te gaan, het sociaal
isolement te doorbreken en leven van iedereen iets
prettiger te maken. Dit willen wij bereiken door een
rondreizende artistieke karavaan te organiseren dat in
de zomervakantie 2015 neerstrijkt bij 20 verschillende
AZC’s door het hele land. Eenmaal aangekomen wordt in
een mum van tijd een festivalterrein gecreëerd. Daar, in
een veilige en kunstzinnige sfeer, krijgen kinderen en
gezinnen van binnen en buiten de AZC’s een
mogelijkheid om een aantal culturele evenementen bij
te wonen en aan diverse activiteiten deel te nemen. Het
ZOMERFESTIVAL van het WOLKENTEHATER staat dit jaar
in het teken van “Circus”, een vrolijk onderwerp dat alle
kinderen
aanspreekt.
Op eigen houtje kunnen kinderen gebruik maken van
verschillende spelmogelijkheden. Daarnaast wordt er een
aantal workshops gegeven en er wordt een nieuwe
voorstelling van het WOLKENTHEATER gespeeld. Om de
festivalvreugde compleet te maken is er de mogelijkheid
om te genieten van allerlei hapjes uit alle windstreken. Om
een zo breed mogelijk publiek te trekken zullen de
festivalactiviteiten kosteloos toegankelijk zijn.
3.2. Doelstelling 2: SINTERKLAASTOUR
In november en december 2015 wil het WOLKENTHEATER de kinderen van 30 diverse azc's en
locaties van Vluchtelingenwerk blij maken met een evenement rond de Goedheiligman. Het
programma zal beginnen met een creatief atelier, waarbij de kinderen geschminkt zullen worden en
worden er pietenmutsen gemaakt. Daarna wordt een poppentheatervoorstelling gespeeld. Als grote
finale komt Sinterklaas met zijn Pieten. Sinterklaas maakt graag kennis met de kinderen en besteedt
veel aandacht aan hun kleurplaten, verhalen, dansoptredens, liedjes, etc. Ieder kind krijgt ook een
cadeau. Want Sinterklaas heeft alle kinderen lief!
3.3. Doelstelling 3: Activiteiten door het jaar heen
a. Incidentele en gelegenheidsoptredens en workshops bij azs's en Vluchtlintenwerk, maar ook bij
kerken en andere instellingen die uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunen.
b. Publiciteits‐, netwerk‐ en fondsenwervingsevenementen.
3.4. Begroting 2015
Om dit alles te realiseren moet het productieteam van het WOLKENTHEATER het budget te
verhogen, ten opzichte van het budget dat beschikbaar was voor 2014 en op zoek gaan naar nieuwe
vormen van inkomsten.

Begroting 2015 (€)

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Som der baten

60.000,00
30.000,00
90.000,00

LASTEN

Doelstelling 1 ‐ ZOMERFESTIVAL
Doelstelling 2 ‐ SINTERKLAASTOUR
Doelstelling 3 ‐ Activiteiten door het jaar heen
Beheer en administratie
Som der lasten

40.000,00
30.000,00
7.5000,00
2.500,00
80.000,00

RESULTAAT

Resultaat
Resultaatbestemming: continuïteitsreserve

10.000,00
10.000,00

De groei van de externe activiteiten is alleen mogelijk door permanente veranderingen van de
stichting. In het jaar 2015 willen we ons team uitbreiden met vooral vrijwilligers. Er wordt
momenteel gezocht naar hoe de directie een meer coördinerende en minder uitvoerende rol kan
krijgen binnen de stichting. Het bestuur gaat de statuten onder de loep nemen. Er wordt gewerkt aan
een grotere naamsbekendheid en een groter netwerk, uitbreiding van activiteiten en vergroten van
de inkomsten.
Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en wij hopen daarin samen met u nieuwe projecten
tot stand te brengen. Dank voor uw aandacht.

Namens het bestuur
Erik van Rossem – voorzitter

JAARREKENING 2014
(alle bedragen zijn in euro's)

Balans
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Totaal passiva

31 dec 2014

31 dec 13

1.040,30

0,00

29.214,20
‐78,40
30.176,10

8.848,05
7.388,50
16.236,55

5.213,62
24.000,00
962,48
30.176,10

4.236,55
12.000,00
0,00
16.236,55

Staat van baten en lasten
Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

BATEN:
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Overige baten
Som der baten

27.445,00
12.950,00
0,09
40.395,09

45.000,00
20.000,00
0,00
65.000,00

24.215,00
8.500,00
3.824,00
36.539,00

LASTEN:
Doelstelling PAPARUDO!
Doelstelling PIET, ZOALS JE WILT
Doelstelling OMTOVERING 2
Doelstelling WAAR IS SINTERKLAAS
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Som der lasten

11.943,95
12.737,87
425,60
0,00
0,00
2.310,60
27.418,02

22.500,00
22.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00
20.050,00
0,00
3.287,26
23.337,26

Resultaat

12.977,07

5.000,00

13.201,74

Resultaatbestemming
Toevoeging aan continuïteitsreserve
Toevoeging aan bestemingsreserve

977,07
12.000,00

0,00
5.000,00

0,00
12.000,00

Toelichting op Balans
Materiële vaste activa
Computers
Apparatuur
Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen ‐ BTW
Te ontvangen ‐ Vermogenfondsen
Te ontvangen ‐ Rabobanken
Te ontvangen ‐ Gemeenten
Liquide middelen
ING Bank Betaalrekening
ING Bank Plusrekening
Kas
Kortlopende schulden
Te betalen personeelskosten

830,39
209,91

4.114,20
21.150,00
1.650,00
2.300,00

‐ 119,51
2,30
38,81

962,48

Toelichting op Staat van baten en lasten
Baten uit eigen fondsenweving
Vermogenfondsen
Rabobanken
Overige sponsoring
Particulren

25.300,00
1.900,00
245,00

Subsidies overheiden
Gemeenten

12.950,00

Kosten doelstellingen
Onderzoekskosten
Theatermateriaal
Uitbesteed werk
Advertentiekosten
Fotokopieren
Fotokosten
Portokosten
Vervoerkosten
Verblijfskosten
Vergaderingskosten
Honoraria
Vrijwilligersvergoeding
Kantoorbenodigheiden
Onderhoud apparatuur
Updating website en huisstijl

494,84
263,32
74,38
325,84
99,16
2,30
51,04
1.241,68
429,24
310,76
16.814,56
3.400,00
348,88
73,49
1.072,50

Kosten beheer en administratie
Huisvestingskosten
Internetkosten
Kantoorbenodigheiden
Administratiekosten
Onderhoud apparatuur
Huisstijl en website
Onverrekenbare winsten/verliezen

1.577,08
485,37
118,85
68,00
48,90
12,40

Percentage uitgaven van de totale baten
Uitbesteed aan de Doelstellingen
Uitbesteed aan de Beheer en administratie

62,15%
5,72%

Het bezoldigings‐ en vergoedingenbeleid
Zowel de leden van het bestuur hebben als directeur hebben volledig onbezoldigd gewerkt. De
betaalde krachten hebben honorraria in overeenstemmig met CAO Theater ontvangen en de
vrijwilligers wettelijke vrijwilliersvergoeding.

Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de Richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen uitgaande van
een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar
valt samen met het kalenderjaar.
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op
historische kosten. Voorzover niet anders is
vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking hebben.
In de staat van baten en lasten is naast de
gerealiseerde cijfers van 2013 ook de door het
bestuur vastgestelde begroting voor het
lopend boekjaar (2014) opgenomen. Ter
vergelijking zijn de gerealiseerde cijfers
opgenomen van het jaar 2012.
Balans
De materiële vaste activa bestaan uit
inventaris en computers inclusief software.
Deze worden over meerdere jaren lineair

afgeschreven en via een verdeelsleutel
doorbelast aan de doelstelling en aan beheer
en administratie. De gehanteerde
afschrijvingspercentages zijn 33,33% voor
computers en software en 20% voor
inventaris.
De vorderingen en overlopende activa zijn
gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor
zover nodig onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden
en middelen in kas. De stichting heeft een
betaal en een plusrekening bij de ING Bank.
Staat van baten en lasten
De baten worden verantwoordin het jaar
waarin ze zijn gerealiseerd en de lasten zodra
ze te voorzien zijn.
De huisvestings‐, kantoor‐ personeelskosten
worden aan de hand van de urenregistratie
verdeeld naar de projecten.
Het resultaat is het verschil tussen de totale
baten en de totale lasten.

mede mogelijk gemaakt door:

Dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

