JAARVERSLAG 2019

Inspiratienetwerk TijdVoorActie

Inleiding

2019 was een bijzonder jaar. TijdVoorActie bestond 15 jaar!
Wat is er veel gebeurd sinds de oprichting in 2003. Wat startte met een groep jongeren die
zich wilde inzetten voor kwetsbare mensen in hun stad, is nu uitgegroeid tot een landelijke
beweging. Intussen zijn er verspreid door het hele land jongeren vrijwilligersnetwerken actief
en zetten duizenden jongeren zich in voor hun eenzame en kwetsbare stadsgenoten.
In dit jaarverslag blikken we terug op 2019. Een jaar waarin er veel ontmoetingen hebben
plaatsgevonden, plannen zijn uitgedacht, hard is gewerkt, nieuwe samenwerkingen zijn
aangegaan, feest is gevierd en waarin veel is geleerd.
We zien dat de groei van de jongeren vrijwilligersbeweging vraagt om een verdere
professionalisering en verduurzaming. Het verschilt sterk per stad hoe een netwerk zich
ontwikkelt. Er zijn verschillende factoren waar je als netwerk in opbouw rekening mee moet
houden. Dat vraagt om een vervolgstap als het gaat om sociaal ondernemerschap. We zien en
ervaren de uitdaging om hierin met alle netwerken verdere stappen te zetten om de netwerken
te bestendigen. Met het grotere perspectief: de dagelijkse inzet van jongeren voor mensen in
een kwetsbare situatie.
We hebben daar in 2019 belangrijk voorbereidend werk in gedaan met de plannen voor de
ontwikkeling van het XpertiseCentrum en uitbreiding van het aantal deelnemende netwerken
aan de maatschappelijke diensttijd (MDT). Een groei van 9 naar in totaal 20 steden. Na een
succesvolle proeftuinfase zijn in totaal drie programma’s van TijdVoorActie geselecteerd als
officieel MDT-programma voor de komende twee jaar. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling, continuïteit en verduurzaming van het jongeren vrijwilligerswerk van TijdVoorActie.
Veel leesplezier,
Namens team TijdVoorActie,
Eelke Dekens, directeur
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Pionier

Een enthousiaste jongere die in zijn/haar eigen stad een jongeren vrijwilligersnetwerk wil
starten. Deze pionier leidt het netwerk.

Bestuur

Een jongeren vrijwilligersnetwerk is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Zij zijn de
werkgever voor de pioniers.

Jongeren

Jongeren die zich via een jongeren vrijwilligersnetwerk inzetten. Zij zijn meestal tussen de 15-30
jaar.

Kwetsbare mensen

In dit plan gaat het een aantal keer over kwetsbare jongeren of kwetsbare mensen. Hiermee
bedoelen we mensen die niet zonder hulp mee kunnen draaien in de maatschappij.

Netwerk/initiatief

Andere bewoording voor het jongeren vrijwilligersnetwerk.

Inspiratienetwerk
TijdVoorActie

De ‘moederorganisatie’ die zich bezig houdt met het ondersteunen van de lokale netwerken.

Beweging TijdVoorActie

Dit is het Inspiratienetwerk + alle lokale netwerken. Samen vormen zij een beweging die jongeren
laat zien hoe je van betekenis kunt zijn voor een ander.

Hulpontvangers

Dit zijn de mensen die via een netwerk hulp ontvangen van een jongere.
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Visie
en missie

Achtergrond
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een landelijke jongerenbeweging. Het Inspiratienetwerk is in mei
2013 begonnen als initiatief vanuit Stichting TijdVoorActie. De stichting is ontstaan vanuit jongeren die
zich in hun eigen omgeving vrijwillig inzetten voor mensen in een kwetsbare situatie. In 2009 ontstond
ook het eerste jongeren vrijwilligersnetwerk: Netwerk Dien je Stad in Ede. Vanaf 2013 leidt TijdVoorActie jonge pioniers op om in hun eigen stad een jongeren vrijwilligersnetwerk op te zetten.

Via lokale jongeren vrijwilligersnet
werken worden jongeren enthousiast gemaakt om hulp en netwerk te
bieden aan mensen die weinig of geen
netwerk hebben. Iedereen kan meedoen en geholpen worden. Inmiddels is

er veel ervaring en kennis opgebouwd

ook naar om in 2022 in 50 steden actief

met het organiseren, ondersteunen en
bieden van lokale hulp door jongeren.
Dit is nog maar het begin, wij dromen
van jongeren vrijwilligersnetwerken
door heel Nederland en streven er dan

te zijn. Daarbij is de continuering en
verduurzaming van lokale jongeren
vrijwilligersnetwerken essentieel.
Samenwerking met lokale partners is
hierbij een belangrijk onderdeel.

De dromen van het werk van TijdVoorActie zijn als volgt geformuleerd:

Visie

Missie

Doel

Een samenleving waarin mensen naar
elkaar omzien en waarin iedereen mee
kan doen. Jongeren bieden hulp en
netwerk aan mensen die weinig of geen
netwerk hebben. Jongeren geven het
samenleven vorm en staan in verbinding met verschillende doelgroepen en
generaties.

Wij faciliteren pioniers om een jong
eren vrijwilligersnetwerk te starten.
Dat doen we door ze te inspireren en te
coachen zodat zij jongeren kunnen motiveren om goed te doen. Jongeren gaan
zich inzetten voor kwetsbare mensen in
hun omgeving.

Jongeren van waarde en betekenis laten
zijn door bij te dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar om
zien.

Dit doel is onderverdeeld in een aantal subdoelen:
jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun medemens
	jongeren leren op jonge leeftijd wat het betekent zich voor (kwetsbare)
mensen in te zetten
jongeren inspireren tot het helpen van anderen
jongeren ontmoeten doelgroepen (die ze anders niet tegenkomen)
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Bron:

De inspiratiebron voor het werk van
TijdVoorActie is Jezus Christus. Hij
kwam op aarde om andere mensen te
dienen en liet op inspirerende wijze
zien hoe je van betekenis kunt zijn voor
je medemens.
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Jongeren
vrijwilligersnetwerken

Een jongeren vrijwilligersnetwerk is een zelfstandige stichting, opgezet door lokale pioniers.
Een netwerk biedt lokale jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich in te zetten voor (kwetsbare) mensen in hun eigen stad. Dit kan individueel, samen met anderen of als groep. Projecten
die worden gedaan zijn eenmalig, tijdelijk of structureel.
De pioniers zijn continu bezig om jongeren enthousiast te maken om zich in te zetten voor een ander.
Daarnaast benaderen zij (maatschappelijke) organisaties en halen ze hulpvragen op. Vrijwilliger en
hulpontvanger worden zo goed mogelijk gematcht zodat het voor beiden een prettige ontmoeting en
ervaring is. TijdVoorActie ondersteunt de pioniers hierin door te inspireren, coachen, begeleiden en
faciliteren.

Ondersteuning vanuit TijdVoorActie
De begeleiding vanuit TijdVoorActie richting de pioniers en besturen van de lokale stichtingen is
vormgegeven volgens de pijlers ‘inspireren, faciliteren, coachen en begeleiden’. Dit is het laatste jaar
dat de ondersteuning op deze manier wordt vormgegeven. Vanaf volgend jaar wordt dit georganiseerd
vanuit het XpertiseCentrum van TijdVoorActie, zoals verderop in het jaarverslag beschreven staat.
Inspireren
Het runnen van een jongeren vrijwilligersnetwerk vraagt veel van de pioniers. Om het werk in het juiste
perspectief te blijven zien, inspireert TijdVoorActie de pioniers op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door het organiseren van een pioniersweekend en informele ontmoetingen. Hier spreken
de pioniers uit de verschillende steden elkaar, wisselen ervaringen uit en krijgen training en scholing.
TijdVoorActie stuurt de pioniers regelmatig nieuwsbrieven met inspirerende verhalen uit het land.
Faciliteren
Op het gebied van praktische zaken, faciliteert TijdVoorActie de pioniers door materiaal en programma’s beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan een registratiesysteem voor het verwerken van contactgegevens en een systeem om de (sociale) impact van het netwerk te meten. Daarnaast ondersteunt
TijdVoorActie de lokale netwerken in de opbouw van lokale financiering. Bijvoorbeeld door het samenwerken met fondsen die hier specifiek budget voor vrijmaken (Maatschappij van Welstand) en door te
adviseren hoe de netwerken grote partijen aan zich kunnen binden.
TijdVoorActie nam in 2018 het initiatief om met 8 lokale netwerken deel te nemen aan de proeftuin
maatschappelijke diensttijd (MDT) en ontwikkelde het project YourCube. Inmiddels is YourCube geselecteerd als officieel programma van de maatschappelijke diensttijd in de periode 2020-2022. Dit
wordt samen met een door TijdVoorActie nieuw ontwikkeld programma; MDT Onderwijs, in 20 steden
uitgevoerd. Hierdoor kunnen lokale netwerken een extra projectcoördinator aannemen, worden er
meer jongeren ingezet en bouwen we met elkaar aan een structurele vorm van MDT. Deze ontwikkeling
draagt direct bij aan de verduurzaming van lokale netwerken.
TijdVoorActie is ook betrokken bij een derde MDT-programma: MDT Missie. Dit is een samenwerking
tussen het Ministerie van Defensie en YourCube waarbij jongeren deelnemen aan een Impact Bivak en
een sociale missie uitvoeren. Hierbij zijn ook lokale netwerken en hun jongeren betrokken.
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Coachen en begeleiden
Vanaf het moment dat een pionier zich aanmeldt bij TijdVoorActie, wordt de coaching en werkbegeleiding opgestart. Allereerst om te onderzoeken of het opzetten van en leiding geven aan een jongeren vrijwilligersnetwerk aansluit bij de kandidaat pionier. Hierbij wordt onder andere gekeken naar iemands
kwaliteiten, kernwaarden, drijfveren en dromen. Vervolgens wordt de pionier begeleid en gecoacht
richting het eerste projectjaar. In deze fase faciliteren we de pionier(s) en denken we mee in het vinden
van een medepionier en stichtingsbestuur. Daarna wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling, continuering
en bestendiging van het initiatief in de eigen stad.
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Resultaten 2019

Aantal ingezette vrijwilligers: 9.028
Aantal gemaakte vrijwilligersuren: 81.661
Aantal hulpontvangers: 13.426
Aantal projecten: 2.863
Aantal hulpactiviteiten: 18.931
Aantal bereikte jongeren: 49.595
Aantal jongeren vrijwilligersnetwerken in steden en dorpen: 30
Waarvan 23 actieve netwerken en 7 in ontwikkeling

In verschillende andere steden en dorpen zijn nieuwe contacten gelegd
voor de verdere groei van het aantal jongeren vrijwilligersnetwerken
in 2020. Ook zijn er in steden ontwikkelingen gestopt en veranderd in
samenwerkingen zoals in Lelystad met ‘Jongeren maken de stad’.
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Terugblik

15 jaar TijdVoorActie
In 2019 is uitgebreid stilgestaan bij het jubileum van TijdVoorActie. In januari werd dit intern
gevierd, samen met alle lokale pioniers en de besturen. Met elkaar is teruggeblikt op de afgelopen
15 jaar en vooruitgekeken.
In oktober vond een bijeenkomst plaats voor betrokken fondsen en partners. Hier kwam Lucas
Meijs (hoogleraar Strategic Philanthropy and Volunteering aan de Erasmus Universiteit) spreken
over de vrijwilliger van de toekomst. Waar is deze
te vinden en hoe moet deze worden benaderd.
Ter ere van het jubileum is ook een eenmalig magazine uitgebracht met hierin aan aantal verhalen
over ontmoetingen tussen vrijwilligers en hulpontvangers.
Maatschappelijke diensttijd
Eind 2018 is in acht steden gestart met het project YourCube (van TijdVoorActie), één van de 41
landelijke proeftuinen die mochten experimenteren met de maatschappelijke diensttijd (MDT).
Op basis van deze resultaten en ervaringen zijn
in november 2019 drie nieuwe subsidieaanvragen
ingediend. Deze aanvragen zijn alle drie geselecteerd en daarmee als officieel MDT-programma
2020-2022 gehonoreerd. Een positieve en belangrijke ontwikkeling voor de beweging van TijdVoorActie.

YourCube
Het project YourCube is een sterke aanvulling op
het reguliere werk van de jongeren vrijwilligersnetwerken. Het biedt kansen om meer en andere
jongeren, waaronder jongeren vanuit een kwetsbare
positie, als vrijwilliger in te zetten. Het verstevigt de
positie lokaal richting gemeentes en (nieuwe) samenwerkingspartners omdat het een initiatief is vanuit
de ministeries van VWS, OCW en SZW.
Het verschil met het reguliere werk is dat de deelnemers aan YourCube starten vanuit een ontwikkelvraag. Maatschappelijke diensttijd heeft namelijk als
doel om jongeren hun talenten te laten ontdekken,
van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten
en keuzes te maken voor de toekomst. Deze vraag
vormt het uitgangspunt bij het zoeken naar een geschikt project. Daarnaast duurt een MDT-traject langer
(80 uur) en is er meer en intensievere begeleiding.
3 projecten officieel MDT-programma 2020-2022
Vanuit de proeftuinfase is er door het landelijke
kernteam MDT een ontwerpschets gemaakt voor
de officiële invoering van MDT vanaf maart 2020,
waarvoor in november 2019 een projectvoorstel kon
worden ingediend. Vanuit YourCube is er onder andere geëxperimenteerd met samenwerkingen met andere partijen, waaronder het ministerie van Defensie
en het onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk drie subsidieaanvragen zijn
ingediend. Eén voor TijdVoorActie, één voor een
samenwerking met scholen en één voor een samenwerking met het ministerie van Defensie. De lokale
jongeren vrijwilligersnetwerken spelen daarin een
belangrijke rol. Verder gaat Stichting Present met
TijdVoorActie samenwerken met de uitvoering van
YourCube in twee nieuwe steden.
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Samen Ouder Worden
Begin 2019 is het programma Samen Ouder Worden
gelanceerd door Vereniging NOV (koepelorganisatie voor vrijwilligersorganisaties) en het ministerie van VWS. Binnen dit programma zijn tien
landelijke vrijwilligersorganisaties samen aan de
slag gegaan om beter in te spelen op de wensen
en behoeften van ouderen, zodat zij op een goede
en zingevende manier oud kunnen worden. De rol
van vrijwilligers en de toenemende vraag daarnaar, staat tevens centraal. Eén van deze vrijwilligersorganisaties is TijdVoorActie.
Het programma wordt in 40 steden uitgerold. TijdVoorActie is betrokken bij de ontwikkelingen in
Gouda, Amersfoort, Rotterdam, Utrecht en Middelburg.
Als jongerenorganisatie besteden we binnen het
programma vooral aandacht aan het intergenerationeel werken. In deze steden waar we actief zijn,
investeren we in relaties met organisaties. We adviseren hen hoe ze op duurzame wijze jongeren
kunnen betrekken bij ouderen. Bijvoorbeeld een
vrijwilligersorganisatie, een middelbare school
en een bureninitiatief die gaan samenwerken
om de ouderen van de wijk sociaal en praktisch
te ondersteunen. Maar ook worden de mogelijkheden bekeken om, bijvoorbeeld in samenwerking met het plaatselijke jongerenwerk, jongeren
beter te betrekken. We sluiten daarbij aan bij de
wensen en behoeften van ouderen en creëren
kansen om juist daar met jongerenorganisaties
bij betrokken te raken.
Ontwikkeling XpertiseCentrum
In 2019 is gestart met de ontwikkeling van een
XpertiseCentrum (XC). Dit initiatief is ontstaan
vanuit de behoefte van pioniers om de lokale jongeren vrijwilligersnetwerken verder te verduurzamen, te laten groeien in professionaliteit en sociale impact. Daarnaast wordt de beweging, met
het aantal netwerken steeds groter en vraagt dit
om een meer centrale aanpak, waarbij een aantal
werkzaamheden ook collectief aangepakt gaan
worden. Binnen het XC, waar medio 2020 mee gestart zal worden, zal opgedane kennis en expertise worden gedeeld. Dit wordt gedaan door zowel
interne personen (pioniers) als externe partijen.
Binnen het XC zullen de pioniers inhoudelijk met
programma’s en trainingen aan de slag gaan op

de gebieden van persoonlijke effectiviteit, impactmeten, marketing & sales en een toekomstbestendige organisatie. Het XC zal ook de plek
zijn waar verschillende andere projecten en programma’s, zoals de maatschappelijke diensttijd
en Samen Ouder Worden, gekoppeld worden aan
het reguliere werk van TijdVoorActie.
Jongeren vrijwilligersnetwerken
In 2019 zijn nieuwe jongeren vrijwilligersnetwerken gestart in o.a. Apeldoorn, Eindhoven,
West-Friesland, Haarlem en Leeuwarden. Ook
zijn er nieuwe steden in ontwikkeling zoals in
Barneveld, waar Welzijn Barneveld een samenwerkingsovereenkomst met TijdVoorActie heeft.
Daarnaast zijn er gesprekken met potentiële
pioniers in steden als Alkmaar, Almere, Breda,
Maastricht en Middelburg. We zien dat een deel
van de netwerken hun initiatief financieel weten
te verduurzamen en zich weten te professionaliseren. Tegelijkertijd zien we ook dat er meerdere netwerken zijn die het financieel moeilijk
hebben. Twee netwerken is het in 2019 niet gelukt
om financieel onafhankelijk te worden. Dat zijn de
jongeren vrijwilligersnetwerken Samen in Actie
(Houten) en Jouw Nijmegen. In Houten en Nijmegen zijn de werkzaamheden eind 2019 afgerond.
Daarnaast zijn we dankbaar voor de ontwikkelingen die er zijn bij netwerken die een verhoogde
structurele gemeentesubsidie ontvangen. Dat zijn
belangrijke voorbeelden van netwerken die vaak
door strijd en weerstand heen hun meerwaarde en
toekomstperspectief hebben bewezen. In 2019 is
in samenwerking met het Oranje Fonds, geëxperimenteerd met fulltime pionieren. Dit heeft goede
resultaten en inzichten opgeleverd bij Netwerk
Sociale Gasten (Amersfoort) en Netwerk Nieuw
Rotterdam op het gebied van financiële opbouw,
continuïteit en verduurzaming. Deze ontwikkeling, de financiële verduurzaming, is een belangrijke aanleiding geweest voor de ontwikkeling van
het XpertiseCentum, zoals eerder beschreven.
Ook deelname aan de maatschappelijke diensttijd in de periode 2020-2022 is een belangrijke
ontwikkelingsstrategie voor de verduurzaming
van lokale jongeren vrijwilligersnetwerken. In 20
steden zullen MDT-programma’s van
TijdVoorActie worden uitgevoerd.

SESAM academie
In 2019 is in samenwerking met de SESAM academie veel aandacht besteed aan de ondersteuning van
netwerken. Doelstelling was om op maatschappelijk en financieel gebied het draagvlak te vergroten voor
de lokale netwerken. Samen met pioniers, bestuurders en financiële teams hebben adviseurs van SESAM
meegedacht, plannen voor funding ontwikkeld en uitgevoerd en er zijn lokale ondernemers betrokken. Dit
heeft tot uiteenlopende resultaten en inzichten geleid bij de deelnemende netwerken. Deze leerervaringen
worden meegenomen in het XpertiseCentrum.
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Vooruitblik

Uitrol XpertiseCentrum

van Netwerk Dien je Stad. Daarom is
het tijd voor een verzelfstandigingsstap
per 1 januari 2020. Hiervoor is Stichting Netwerk Dien je Stad opgericht.
Stichting Netwerk Dien je Stad behoudt
wel dezelfde Raad van Toezicht en directeur-bestuurder als Stichting TijdVoorActie.

nieuwe projecten en samenwerkingen
worden gestart. De nieuwe en bestaande jongeren vrijwilligersnetwerken blijven ondersteuning ontvangen vanuit
Stichting TijdVoorActie.
Het werk van Stichting TijdVoorActie
wordt ondergebracht in drie stichtingen:

Met ingang van 1 januari 2020 zal er een

Daarnaast is er vanwege de groei en
ontwikkeling van het landelijke werk

Landelijk
Stichting TijdVoorActie

aantal wijzigingen plaats vinden in de
formele organisatie van Stichting TijdVoorActie. Tot op heden was het lokale jongeren vrijwilligersnetwerk Dien
je Stad in Ede onderdeel van Stichting
TijdVoorActie. Na tien jaar zijn er 6 lokale projecten in Ede, als onderdeel

van Inspiratienetwerk TijdVoorActie nog
een nieuwe stichting opgericht: Stichting Ontwikkeling TijdVoorActie. Zo kunnen de groei, omvang en risico’s worden
verspreid. Vanuit de ontwikkelingsstichting neemt TijdVoorActie deel aan
samenwerkingsprogramma’s en kunnen

Stichting Ontwikkeling TijdVoorActie

In 2020 zal officieel gestart worden
met het XpertiseCentrum. De inhoudelijke programma’s gaan van
start en daarmee zal ook de coaching
en groeiplaatsen in de huidige vorm
worden opgeheven.

Organisatiewijzigingen

Lokaal in Ede
Stichting Netwerk Dien je Stad
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Samenwerkingspartners

Samen Ouder Worden

Landelijk zijn binnen dit programma belangrijke partners
Vereniging NOV, ministerie van VWS, IPSO, KBO-PCOB, Handje
Helpen, NPV, Vier het leven, Stichting Present, Mantelzorg NL,
Rode Kruis en Humanitas.
Lokaal zijn medewerkers van TijdVoorActie actief in Gouda,
Amersfoort, Rotterdam, Middelburg en Utrecht. Lokaal wordt
met allerlei partijen samengewerkt.

Maatschappelijke diensttijd

In het lopende project YourCube, de proeftuinfase, zijn belangrijke landelijke partners Deedmob (technisch platform)
en Guido Arnhem. Op de middelbare school Guido in Arnhem
werd in een aparte proeftuin geëxperimenteerd met MDT op
school, waarbij de projectleider in dienst is bij TijdVoorActie
en onderdeel van het YourCube team. Met Present Nederland en Young Impact, beiden met een eigen proeftuin-project, werd samengewerkt rond workshops en trainingen voor
deelnemende jongeren. Op lokaal niveau heeft het project
YourCube bijgedragen aan een toename van lokale samenwerkingspartners voor zowel de werving van jongeren (scholen, jongerenwerk, gemeente), als de plaatsing van vrijwilligers.
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Ontwikkeling XperticeCentrum

In de voorbereiding van het XpertiseCentrum wordt er samen
gewerkt met verschillende bedrijven die zich bezig houden
met HRM vraagstukken, persoonlijke ontwikkeling, financiële
vraagstukken en ICT. Daarnaast zijn er ook fondsen (Oranje
Fonds en Eleven Floawers Foundation), vrijwilligersorganisaties en overheid betrokken. Door specialistische kennis te
verbinden aan doelstellingen van het XpertiseCentrum wordt
het mogelijk om de pioniers en bestuurders te laten groeien
in kennis, vaardigheden en attitude.

Groeiprogramma Oranje Fonds

TijdVoorActie neemt deel aan de vierde editie van het Groeiprogramma, in de periode 2017 t/m 2021. Binnen het programma wordt aandacht besteed aan het verduurzamen van
de jongeren vrijwilligersnetwerken en wordt nagedacht over
de groeistrategie en uitvoering.

LOVZ

Het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg
(LOVZ) bestaat uit zo’n 16 landelijke vrijwilligersorganisaties
in zorg en welzijn. TijdVoorActie vertegenwoordigt hier de
jongeren in het vrijwilligerswerk. Vanuit dit overleg worden
samenwerkingen gestimuleerd.
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Financieel resultaat 2019
Kosten

Inkomsten
Fondsen

€ 116.750

Personeel

Lokale Netwerken

€ 49.000

Communicatie

€ 23.276

Kantoorkosten

€ 10.167

Partners
Bedrijven
Kerken
Eigen bijdrage / acties
Giften

€ 2.750
€0
€ 375
€ 23.500
€ 1.207

Reiskosten

€ 5.949

Inspiratiekosten

€ 6.565

Vrijwilligersbudget
Huisvesting
Pioniersweekend

Totaal inkomsten
Resultaat

€ 193.582

€ 140.248

Totaal kosten

€ 158
€ 2.581
€ 4.345
€ 193.289

€ 293

Voorlopig financieel resultaat 2019. De cijfers worden door de accountant gecontroleerd. De jaarrekening met de definitieve
cijfers volgen in juni 2020.
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