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Stichting Sytske Foundation

Stichting Sytske Foundation
Ter attentie van A.M. Schaap-Warmink
Langeweg 2D
1261 EL  Blaricum

Amsterdam, 3 december 2021 

Geachte mevrouw Schaap-Warmink,

Opdracht 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstel-
lingsverklaring.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Sytske Foundation te Blaricum is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van
baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de door de entiteit gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling,
zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Sytske
Foundation.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.



Stichting Sytske Foundation

Algemeen

Oprichting

De Stichting Sytske Foundation is opgericht op 18 januari 2018 ten overstaan van Michiel Paul Oortman
Geerlings, notaris te Huizen.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Sytske Foundation, statutair gevestigd te Blaricum, Langeweg 2 D, 1261EL
Blaricum bestaan voornamelijk uit: actviteiten te verrichten die uitlsuitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beogen in de zin van artikel 5B AWR, onder meer door oo korte termijn maimale fondsen te
werven om bij te dragen aan de ontwikkeling en de productie van de implanteerbare insulinepomp DiaLin
en positief bij te dragen aan onderzoek, ontwikkeling, kennis en beeldvorming van Diabetes type 1 en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het
doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uit maken van organen van de stichting.
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Stichting Sytske Foundation

Bestuursverslag

Bestuursverslag
Bestuursverslag 2020 Sytske Foundation

Introductie 

Op 19 januari 2018 is de stichting opgericht. De eerste verslagperiode betreft derhalve de periode van 19
januari 2018 tot 31 december 2018. De tweede verslagperiode betrof het jaar 2019. Dit verslag betreft de
periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Na 6 maanden brainstormen met elkaar en met externe deskundigen over de aanpak van de campagne
zijn we actief van start gegaan eind maart 2018 met als lancering van de stichting, een reportage in Hart
van Nederland. Daarna ging het snel. Donateurs doneerden via het doneer platform Whydonate en ook
via de bankrekening van de stichting stroomden de donaties binnen. In totaal circa 5000 donateurs die
met elkaar ruim € 560.000 bijeen brachten in 9 maanden. De kleinste donateur € 5 en de grootste
donateur € 100.000. 

Doelstelling
De stichting heeft als doel activiteiten te verrichten die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beogen in de zin van artikel 5B AWR, onder meer door fondsen te werven om bij te dragen aan de
ontwikkeling en productie van de implanteerbare insulinepomp DiaLin door Ipadic en daarnaast om op de
lange termijn en in brede zin bij te dragen aan onderzoek, ontwikkeling, kennis en beeldvorming van
Diabetes type 1.

Visie
De Sytske Foundation droomt van een wereld zonder Diabetes mellitus type 1 . Een wereld waarin alle
baby's, kinderen en volwassenen met type Diabetes 1  toegang krijgen tot de beste medicijnen en
hulpmiddelen waardoor zij zo gezond, zelfstandig en zo plezierig mogelijk kunnen leven, net zoals
gezonde mensen.
Een wereld waarin Diabetes type 1– een tot nu toe ongeneeslijke ziekte - baby's, kinderen en
volwassenen niet meer vitale functies ontneemt. Een wereld waarin Diabetes 1 tot een te genezen ziekte
wordt verklaard. De  Sytske Foundation wil bijdragen om deze droom, deze ster aan de horizon,
werkelijkheid maken.

Informatie over de risico’s en onzekerheden
Met het opgehaalde geld is door Sytske Foundation een (eerste) geldlening van EUR 400.000 verstrekt
aan Ipadic B.V. De lening is uitkeerbaar in tranches die gekoppeld zijn aan bepaalde door Ipadic te
realiseren milestones. De geldleningsovereenkomst is bij de notaris gepasseerd op 20 juni 2018. Als
zekerheid voor de lening is het intellectueel eigendom van Ipadic aan de stichting verpand. De door Ipadic
verschuldigde rente ad 5,5% per jaar over deze lening wordt jaarlijks bijgeschreven bij de hoofdsom. 
Ipadic B.V. is een initiatief van Prof Dr. Gerrit Stam, Prof Dr. Henk Bilo en Prof. Dr. Jos Spaan – is een
Nederlandse startup die zich al lange tijd bezighoudt met de ontwikkeling van de innovatieve insulinepomp
Dialin. Deze ontwikkeling bevindt zich nu in het stadium van het prototype en het testen in dieren. Voor
deze laatste fase is nog geld nodig. 

2020 was een roerig jaar. Gedurende dit verslagjaar is gebleken dat Ipadic problemen had om voldoende,
aanvullende fondsen aan te trekken om de ontwikkeling van de Dialin pomp te kunnen voortzetten. De
continuïteit van Ipadic en de DiaLin pomp zouden hierdoor in gevaar kunnen komen. In mei 2020 is mede
op instigatie van de Sytske Foundation een reddingsoperatie opgezet. Ook heeft dit jaar een
bestuurswisseling plaatsgevonden bij Ipadic, zijn er nieuwe bestuursleden aangetrokken om de
financiering vlot te trekken en wordt na een geschil met enkele samenwerkingspartners gesproken met
nieuwe samenwerkingspartners. Gerrit Stam is als bestuurslid terug getreden per 1 juli 2020.
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Stichting Sytske Foundation

Vanwege de tijd die de bestuurswisseling van Ipadic in beslag nam en de deadline om pand- en
octrooirechten juridisch nationaal en internationaal veilig te stellen, heeft de Sytske Foundation als
pandhouder van die patentrechten het initiatief genomen de kosten hiervoor namens Ipadic voor te
financieren. 

De prototypes bevinden zich nog in de proeffase en zijn daarom vooralsnog niet gecertificeerd. 
Ipadic rapporteert tenminste viermaal per jaar aan alle betrokkenen (leningverstrekkers waaronder de
stichting, lead investors en aandeelhouders). 
In augustus 2021 bereikte het bestuur het positieve nieuws dat Medtronic zich gaat toeleggen op de
ontwikkeling van een nieuwe implanteerbare insulinepomp. De volgende tekst is op de website geplaatst.

Verheugd hebben we kennis genomen van het besluit van Medtronic om een nieuwe inwendige pomp te
gaan ontwikkelen. Medtronic heeft daartoe recent het intellectueel eigendom van deze technologie
verworven van de Albert Mann Foundation, een Amerikaanse ontwikkelaar van medische hulpmiddelen
zonder winstoogmerk.

Afgelopen jaren heeft de Sytske Foundation op alle mogelijke manieren getracht bij te dragen aan de
ontwikkeling van een nieuwe inwendige insulinepomp voor patiënten die lijden aan Diabetes 1 en zijn
aangewezen op een inwendige insuline pomp.

Door de recente beslissing van Medtronic hebben Sytske en haar lotgenoten nu weer concreet uitzicht om
op termijn van twee tot drie jaar over een nieuwe inwendige insulinepomp te kunnen beschikken. Op dit
moment belangrijk om te vermelden dat Medtronic heeft toegezegd in de tussenliggende periode de
huidige MIP-patiënten te ondersteunen met de voorraad van de huidige pomp.

Michael Allewelt van Medtronic zegt: ‘De Sytske Foundation heeft met haar niet aflatende inzet afgelopen
4 jaar zich sterk gemaakt voor diabetes I patiënten.
We hebben hierover veelvuldig overleg gehad met de Sytske Foundation en we zijn blij dat wij met ons
besluit de diabetes patiënten waar de Sytske Foundation zich sterk voor heeft gemaakt, nu weer zicht
kunnen geven op een nieuwe inwendige pomp.’

Graag wil het bestuur van de Sytske Foundation langs deze weg nog een keer haar dank uitspreken aan
Ipadic, die zich ondanks veel tegenwind de afgelopen jaren is blijven sterk maken voor de ontwikkeling
van een nieuwe inwendige pomp. We zullen voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt Ipadic blijven
ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de Dialin pomp.

Voor Sytske en haar lotgenoten wereldwijd is uiteraard het belangrijkste dat een nieuwe pomp
beschikbaar komt, ongeacht welke partij de productie hiervan ten uitvoer brengt.
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Stichting Sytske Foundation

Hieronder treft u de brief aan die de Sytske Foundation van Medtronic ontving.
___________________________________________________________________

Medtronic Trading NL BV.
Larixplein4
5616 VB Eindhoven
Postbus 4148
5604 EC Eindhoven
The Netherlands
Tel. 31(0)407117555
Fax 31(0)407117522
www.medtronic.nl

Augustus 2021

Geachte relatie,

Medtronic heeft het intellectueel eigendom verworven van nieuwe implanteerbare infuuspomp
technologie. Op basis van deze technologie ontwikkelt Medtronic een platform ter ondersteuning van
patiënten met extreem instabiele type 1-diabetes die niet in staat zijn de traditionele insulinepomptherapie
te gebruiken om hun aandoening onder controle te houden.

Medtronic heeft het intellectuele eigendom verworven van de Alfred Mann Foundation (AMF), een
ontwikkelaar van medische hulpmiddelen zonder winstoogmerk. Onze verwachting is dat het zo’n twee tot
drie jaar duurt voordat de eerste patiënten in een klinische trial voor de nieuwe pomp in aanmerking
kunnen komen. Medtronic zal de huidige MIP-patiënten blijven ondersteunen met de voorraad die wij
hebben en prioriteit geven aan de beschikbare voorraad voor de patiënten die deze het meest nodig
hebben.

De afgelopen jaren heeft Medtronic zich gericht op het vinden van manieren om patiënten te
ondersteunen die het huidige model van de Medtronic implanteerbare insulinepompen gebruiken om hun
diabetes onder controle te houden. Sinds het voornemen om dit apparaat uit te faseren, is Medtronic
blijven zoeken naar manieren om patiënten die momenteel MIP gebruiken te helpen – waaronder
technologische partnerschappen die een nieuw duurzaam pompplatform zouden kunnen creëren.

Medtronic dankt de professionals in de gezondheidszorg en belangenorganisaties van patiënten voor hun
betrokkenheid en inspanningen in de loop der jaren bij het zoeken naar oplossingen.

Informatie over doelrealisatie
Met de ontwikkelingen en het uiteindelijk gereed zijn van de Dialin pomp zal een kleine groep insuline
afhankelijke patiënten direct geholpen worden. In Nederland zijn dit ca. 70 patiënten waaronder Sytske.
De nieuwe pomp is kleiner, innovatiever en behoeft minder frequente insuline bijvulling (en dus minder
kansen op complicaties en ziekenhuisopnamen). De leverancier van de huidige pomp (Medtronics) heeft
in oktober 2018 toegezegd, indien mogelijk,  een zeer beperkt aantal pompen te zullen blijven leveren in
2019. 

Een grotere groep van ca. 350 mensen zullen ook direct baat hebben bij de Dialin pomp en een groep van
650 patiënten zit op deze pomp te wachten omdat het hun leven minder zwaar zal maken. De cijfers over
patiënten in West Europa en de wereld zijn ons niet exact bekend maar de aantallen in West Europa
zullen beduidend hoger zijn dan de tot nu vastgestelde 1.000 patiënten in Nederland.

Informatie over het financieel beleid
De totale financiële baten over 2020 zijn € 19.686 (rente lening). De lasten in 2020 zijn € 1.910  (de kosten
voor beheer en administratie). 
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Stichting Sytske Foundation

De bestemmingsreserve projecten is het vermogen dat beschikbaar is voor toekenningen aan diabetes
gerelateerde projecten in de volgende jaren. In sommige gevallen vergt een zorgvuldige voorbereiding
van financieringen echter veel tijd en kan niet voorkomen worden dat bedragen niet geheel voor het eind
van het jaar zijn besteed. 

Governance
Sytske Foundation is een stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en niet het maken van winst. De
bestuurders zijn:
Marquiette Schaap-Warmink, voorzitter
Carola Schothorst-Bloemen, secretaris
Helen Nederlof-van Gelderen, penningmeester
Ambassadeur is Jeroen van der Boom, Zanger/Artiest
De Raad van Advies bestaat uit
Ellen Damsma, adviseur strategie, marketing & communicatie
Dany de Wit, adviseur televisie & events
Annelies van der Vorm, sociaal ondernemer
Prof. Dr. J.J. (Jan) Piek, interventiecardioloog

Beloningsbeleid bestuurders
De bestuurders van Stichting Sytske Foundation verrichten met passie en vanuit persoonlijke
betrokkenheid hun werkzaamheden. Ze doen dit onbezoldigd en declareren geen onkosten. 

Werknemers
De Stichting heeft geen werknemers in dienst. De stichting doet een beroep op vrijwilligers die
onbezoldigd hun werk verrichten.
De jaarrekening wordt opgesteld door IJburg Accountants, Amsterdam.

Informatie over communicatie
De stichting communiceert de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de pomp en de
hoogte van de donaties naar de belanghebbenden (de ca. 5000 donateurs) via de website
www.sytskefoundation.nl. Er wordt gestreefd naar vier updates per jaar.

Verwachte gang van zaken
De Sytske Foundation blijft de ontwikkeling van Ipadic en de Dialin pomp de komende tijd nauwgezet
volgen en zal Ipadic zo mogelijk ondersteunen met aanvullende middelen indien dit uitzicht geeft op het
realiseren van de Dialin pomp. 
Alles wat we tot nu toe bereikt hebben, was niet mogelijk geweest zonder vrijwilligers, donateurs,
sponsors, supporters, actie nemers, onze Raad van Advies, ambassadeur en natuurlijk Sytske en haar
lotgenoten. We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor alle gulle giften en het warme hart dat de stichting
en haar doelstellingen door zovelen wordt toegedragen. 

________________________________
Marquiette Schaap-Warmink, voorzitter 
namens Stichting Sytske Foundation

Datum: 3 december 2021
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds gaarne bereid.

Amsterdam, 3 december 2021

Hoogachtend,

M. van Giessen
Accountant-Administratieconsulent
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Jaarrekening
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Stichting Sytske Foundation

Balans  per 31 december 2020 

Activa
31 december 2020 31 december 2019

€ € € €
Vaste activa
Financiële vaste activa
Overige vorderingen 386.451 345.761

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 248 -

Liquide middelen 192.294 215.364

578.993 561.125

Passiva
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve 578.900 561.124

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 93 1

578.993 561.125
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Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten - 3.138
Lasten - -77

Saldo voor kosten beheer en
administratie - 3.061
Kosten beheer en administratie 1.910 1.464

Totaal van bedrijfsresultaat -1.910 1.597
Financiële baten en lasten 19.686 16.563

Totaal van resultaat 17.776 18.160

De bestemming van het saldo van baten en lasten is in de toelichting op de staat van baten en lasten
opgenomen.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Sytske Foundation is feitelijk gevestigd op Langeweg 2D, 1261 EL te Blaricum en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 70674485.

Algemene toelichting

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Sytske Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De  jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 'Fondsenwervende organisaties', die
uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
 

Grondslagen

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

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.

Ten behoeve van de leesbaarheid heeft het bestuur besloten de begroting niet toe te voegen aan de staat
van baten en lasten.
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Omzetverantwoording

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde bijdrage van fondsen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen
Lening IPaDiC B.V. 386.451 345.761

2020 2019
€ €

Lening IPaDiC B.V.
Stand per 1 januari
Hoofdbedrag 325.000 225.000
Cumulatieve rente 20.761 4.198

Boekwaarde per 1 januari 345.761 229.198

Mutaties
Verstrekking in boekjaar 21.005 100.000
Bijgeschreven rente 19.685 16.563

Saldo mutaties 40.690 116.563

Stand per 31 december
Hoofdbedrag 346.005 325.000
Cumulatieve rente 40.446 20.761

Boekwaarde per 31 december 386.451 345.761

Dit betreft een lening aan IPaDiC B.V. ter financiering van de DiaLin insulinepomp. De hoofdsom van de
lening bedraagt maximaal € 400.000, en heeft een looptijd tot 20 juni 2023, er zal worden afgelost in drie
jaarlijkse termijnen voor het eerst op 20 juni 2021.
Er is een rente verschuldigd van 5.5% per jaar en voor het eerste maal betaalbaar op 20 juni 2021 over
het verstreken tijdvak.

Vlottende activa
Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 248 -

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Liquide middelen
Triodos rekening-courant 192.294 215.364
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Passiva 

Reserves en fondsen
De post reserves en fondsen heeft een bijzonder karakter. De organisatie is gehouden dit vermogen
slechts aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. 

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen vinden plaats uit de bestemming van het
saldo van baten en lasten. 
Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, verwerkt de
organisatie daarom eerst als last in de staat van baten en lasten.

In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves weergegeven.
Bestemmings

reserve
€

Stand per 1 januari 2020 561.124
Aandeel in resultaat boekjaar 17.776

Stand per 31 december 2020 578.900

Bestemmingsreserve projecten
De bestemmingsreserve projecten is het vermogen dat beschikbaar is voor toekenningen aan
projecten in volgende jaren.
In sommige gevallen vergt een zorgvuldige voorbereiding van financieringen echter veel tijd en kan niet
voorkomen worden dat bedragen niet geheel voor het eind van het jaar zijn besteed.
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor de ontwikkeling van de DiaLin insulinepomp.

Bestemmingsfonds
Een bestemmingsfonds projecten zal worden gevormd voor die projecten waarvan de besteding
door de donateur is aangegeven.

Kortlopende schulden
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten - 1
Te betalen kosten 93 -

93 1
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2020 2019

€ €
Baten
Donaties via Whydonate platform - 720
Donaties via georganiseerde inzamelingsacties - 818
Directe donaties - 1.600

- 3.138

Directe donaties
Donaties van bedrijven - 1.000
Donaties van particulieren - 600

- -

- 1.600

Lasten
Besteed aan doelstellingen - 77

Besteed aan doelstellingen
Transactiekosten Whydonate platform - 77

Kosten beheer en administratie
Kantoorkosten 93 93
Algemene kosten 1.817 1.371

1.910 1.464

Kantoorkosten
Kosten automatisering 93 93

Algemene kosten
Assurantiepremie 1.202 1.200
Bankkosten 615 171

1.817 1.371

Financiële baten en lasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 19.686 16.563

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa b ehoren en van effecten
Rente lening IPaDiC B.V. 19.686 16.563
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31-12-2020
€

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan: -
Continuïteitsreserve -
Bestemmingsreserve 17.776
Bestemmingsfonds -
Overige reserves -

-

17.776

Blaricum, 3 december 2021
Stichting Sytske Foundation

A.M. Schaap - Warmink C.C.M. Schothorst - Bloemen H. Nederlof - van Gelderen
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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