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1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening van Stichting ICFON te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over
2021 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. Wij hebben u ondersteund bij het
opstellen en presenteren 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 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 ICFON.
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.
Aalsmeer, 7 juni 2022
Davvero Accountants

Drs. C. Mekke RA
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2. BESTUURSVERSLAG
Corona
Ook in 2021 waren de gevolgen van de wereldwijde coronapandemie duidelijk merkbaar in de activiteiten van
ICFON in Nepal. Door diverse momenten waarop er sprake was van een lockdownsituatie moest er door ISARD,
GFN en NTS creatief worden gehandeld om zo goed en volledig mogelijk de geplande activiteiten te kunnen
uitvoeren. In het ISARD gebied waren healthposts ingericht waar de mogelijkheid bestond voor bewoners om
zich te laten vaccineren, dan wel zich te laten behandelen bij een daadwerkelijke besmetting. Medewerkers van
ISARD zijn op verschillende manieren bijgesprongen bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen die
healthposts. Ondanks alle beschermingsmaatregelen die waren genomen om de medewerkers van ISARD en GFN
te beschermen bleek een aantal medewerkers toch te zijn besmet geraakt, gelukkig zonder al te ernstige
gevolgen. Met enige vertraging hebben zowel ISARD als GFN uiteindelijk toch nog bijna alle projectonderdelen
kunnen uitvoeren.
Ook de New Tulips’ School (NTS) ondervond weer diverse keren ernstige problemen als gevolg van
lockdownperiodes. Met de ervaringen uit 2020 op zak konden de lesprogramma’s ook in 2021 redelijk doorgang
vinden, mede door het gebruik van voorhanden zijnde apparatuur om afstandsonderwijs te kunnen verzorgen.
ICFON had per eind 2020 nog gelden geparkeerd om schrijnende situaties in 2021 te kunnen verlichten. Tijdens
de eerste periode van lockdown 2021 hebben wij daarmee daadwerkelijk kunnen helpen toen de nood opnieuw
groot was.
Inmiddels is de pandemie sterk verminderd mede omdat er meer vaccins ter beschikking kwamen.

Projecten in hoofdlijnen
Ook in 2021 konden de programma’s voor dat jaar ondanks alle problemen met corona toch in belangrijke mate
worden uitgevoerd. Een aantal centrale trainingsactiviteiten kon niet plaats vinden. Doordat de landbouwexperts
ook tijdens (beperkte) lockdownperioden in de dorpen verbleven kon via trainingen on the spot toch zoveel
mogelijk kennis worden overgedragen.
ISARD was in 2021 in belangrijke mate bezig om lopende projecten af te sluiten en veelal aansluitend op die
werkgebieden nieuwe projecten te beginnen. Het oudste werkgebied TripuraSundari en Barhabise met dorpen
als Dushkun, Chokati, Piskar en Ghortali konden worden afgesloten. ISARD zal met inschakeling van
ondersteuning door onder meer het lokale bestuur de bereikte resultaten verder helpen uitbouwen.
In het dorp Bwase in het gebied Mankha werd het vierde jaar afgerond. Ook daar worden de activiteiten met
overheidssteun onderhouden. Nieuw is het project in Badarpa (ook in Mankha) en in in Chimling.
Een stuk naar het noorden, vlak bij de Chinese grens, is een nieuw project gestart in Marming en Ghumtang. De
dorpen liggen tamelijk afgelegen in een niet gemakkelijke omgeving met smalle terrassen en een steenachtige
grond. Dankzij ondersteuning van Himalaya Resources zijn er in de dorpen waterprojecten uitgevoerd waardoor
hierna de focus kan komen op landbouw.

In 2021 werd het eerste project van GFN in Darbung afgerond. Tegelijk werd er een begin gemaakt met de
voorbereidingen voor het starten van een nieuw project in dezelfde omgeving in Tanglinchowk. Hierbij is
gebleken dat er de nodige aandacht is vereist voor de watervoorziening. Een van de problemen in dit nieuwe
gebied is dat in de armste dorpen de huizen, niet zoals in de meeste dorpen, dichtbij elkaar liggen, maar nogal
verspreid over de berghellingen. Dat maakt de watervoorziening extra complex. In 2022 zal er daarom contact
worden gezocht met deskundigen om ICFON en GFN daarover te adviseren. Ook zal worden gezocht naar
mogelijkheden om voor de watervoorziening financiële steun te krijgen. Inmiddels heeft Wilde Ganzen
toegezegd het dorpsontwikkelingsproject in 2022 te helpen door middel van een co-financieringsconstructie
waarbij zij een derde van de projectkosten bijdragen.
Evenals in 2020 had de NTS in 2021 te lijden onder de coronaperikelen. Door spontane giften van donateurs naar
aanleiding van berichten in de Samachar kon NTS met wat geld of goederen hulp bieden aan de meest
schrijnende gevallen. De lesprogramma’s op de NTS werden in de lockdownperioden weer on line gegeven.
Ondanks al deze problemen waren de resultaten van de met vertraging uitgevoerde eindexamens weer erg fraai:
opnieuw zijn alle leerlingen geslaagd!
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Bestuurszaken
Zoals gebruikelijk worden de projecten nauwlettend gevolgd in het bestuur. Corona was, net als in 2020, ook in
2021 een beperkende factor om bij elkaar te komen. Dat is in 2021 maar één keer gelukt. Alle overige
vergaderingen en overlegbesprekingen gingen via beeldverbinding. Omdat het niet mogelijk was om vanuit het
bestuur een bezoek te brengen aan de projecten liepen de contacten met de projectleiders en hun directe
medewerkers via (beeld)telefoon of email. Er was ook regelmatig contact met Ashok Sapkota, de projectleider
van GFN, en de externe Nepalese accountant over de uitvoering en afronding van de controles vanaf 2018. De
werkzaamheden van de accountant zijn in de laatste twee jaren regelmatig vertraagd door coronaproblemen.
Inmiddels ligt er een rapport over de periode waarin het project Darbung werd opgestart en afgerond.
Er is diverse keren gesproken over het benaderen van fondsen, stichtingen en dergelijke die mogelijk een
financiële bijdrage zouden kunnen leveren. De pogingen om die instellingen daarvoor te benaderen hebben
helaas geen resultaat opgeleverd. De situatie met corona maakte in het algemeen de mogelijkheid om
aanvullende sponsorgelden binnen te halen weinig kansrijk. We hopen dat 2022 ons weer nieuwe kansen biedt.

Samenwerking/contacten
De contacten met stichting Tashi Delek, waaraan Bivas Neupane advies heeft gegeven over invoering van de
werkwijze van ISARD in hun project in Solo Khumbu, zijn in 2021 niet verder uitgediept. Met de zustervereniging
Chautaara in België is een aantal keren contact geweest over hun bijdrage aan het ISARD-project via een subsidie
van een deelgemeente van Antwerpen.
Met de Stichting Himalaya Resources is in 2021 contact onderhouden omdat deze stichting ISARD door een
bijdrage in staat heeft gesteld twee waterprojecten af te ronden.
ICFON heeft in zomer van 2021 besloten om, samen met enkele andere stichtingen die zich bezig houden met
hulpverlening aan Nepal, het lidmaatschap van de Nepal Federatie Nederland (NFN) te beëindigen. De
verwachtingen van deze stichtingen over de activiteiten van NFN liepen niet meer in de pas met de door NFN
gepresenteerde plannen.
De evaluatie over 2020 van de samenwerking met sponsor Inproba was zodanig positief dat de sponsoring
gericht op het ISARD-project ook voor 2021 werd voortgezet. Het realiseren van de door ISARD ingediende
plannen zou zonder deze ondersteuning niet in volle omvang mogelijk zijn.

Kwartaalblad Samachar/Website
In 2020 is door het bestuur kritisch gekeken naar de verhouding tussen de kosten en de financiële armslag nu en
in de toekomst. Op grond van de discussies daarover is besloten om de Samachar in 2021 nog in een “light” vorm
van 8 pagina’s uit brengen en voorbereidingen te treffen om in 2022 over te stappen op een elektronische
nieuwsbrief. Om dat goed te kunnen laten functioneren was het tevens nodig om de website van ICFON grondig
te renoveren, mede om het mogelijk te maken de nieuwbrief en website aan elkaar te kunnen koppelen. In 2021
is daar een flinke hoeveelheid energie in gestopt. Dankzij heel veel support van Bureau Erkwerk uit Utrecht kon
begin 2022 de geheel vernieuwde website live en kon ook de eerste nieuwsbrief worden verstuurd.
Door het uitbrengen van een nieuwsbrief zijn er meer mogelijkheden om ook de informatie op de website beter
actueel te houden. Omdat de website tevens een doorklik bevat naar de Facebookpagina van ICFON is de
informatie op Facebook en de website ook beter op elkaar af te stemmen.
Voor enkele donateurs die niet in staat zijn de elektronische nieuwsbrief te ontvangen is een regeling getroffen
om hen toch zoveel mogelijk te voorzien van de informatie die in de nieuwsbrief wordt opgenomen.

Financieel resultaat/Reservepositie
Door een aantal factoren is het exploitatieresultaat over 2021 gunstig beïnvloed. Het batig saldo bedroeg
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€ 18.318, terwijl er een tekort was begroot van € 22.300. Dit gerealiseerde saldo bestaat uit een negatief
resultaat op de NTS van € 5.700 en een overschot op de overige exploitatie van € 24.018. In de toelichting op de
jaarrekening is een uitgebreide analyse van de verschillen tussen de begroting en de werkelijke uitkomst
opgenomen.
Per eind 2021 bedroeg de algemene reserve € 81.387 en de bestemmingsreserve NTS € 15.492.
Amsterdam, 07 juni 2022
de heer W.F.A.R. Verbakel
Voorzitter

mevrouw A.F.G. Rutten-Kroot
Secretaris

de heer H.E. Rüger
Penningmeester

mevrouw S.K.L. Degenhart
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3. JAARREKENING
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

25.000
-

25.000
1.283
25.000

Liquide middelen
ABN AMRO
Diverse banken

Totaal activazijde
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31.997

26.283

31.503
32.002
80.105

63.505

105.105

89.788
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€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves (publiek)
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

Realisatie
2021

Budget
2021

Realisatie
2020

€

€

€

85.427

70.300

92.417

85.427

70.300

92.417

(4.458)

(5.000)

(5.781)

80.969

65.300

86.636

Lasten
Besteed aan de doelstelling
Kosten accountantsonderzoek Nepal
Overige bedrijfskosten

67.128
(5.850)
1.373

82.600
2.500
2.500

89.780
2.400
1.548

Totaal van som der kosten

62.651

87.600

93.728

Totaal van netto resultaat

18.318

(22.300)

(7.092)

Kosten van verwerving baten

RESULTAATBESTEMMING

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve NTS
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(5.700)
18.318

-

(43.315)
(5.500)
(48.815)

11

Stichting ICFON
Amsterdam

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting ICFON is feitelijk en statutair gevestigd op Lobo-Braakensiekstraat 156, 1065 HR te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41156774.

Algemene toelichting
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting ICFON bestaan voornamelijk uit het bieden van humanitaire hulp aan het land en
volk van Nepal en het verschaffen van informatie over land en bevolking van Nepal.
Schattingen
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
ICFON 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
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn 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.
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Grondslagen
De waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is
van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
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.
Bestemmingsreserves
Een continuïteitsreserve is gevormd om er zeker van te zijn dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen. Bij liquidatie van de stichting dient een resterend saldo aangewend te worden voor
een doel dat zo dicht mogelijk bij dat van de stichting ligt.
Naast een continuïteitsreserve heeft een stichting bestemmingsreserves. Dit deel van het vermogen heeft een
bestuur afgezonderd voor een speciaal doel. Ultimo 2021 heeft het bestuur alleen nog voor NTS een specifieke
bestemmingsreserve gevormd.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
De waardering van de staat van baten en lasten
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2021
€

31-12-2020
€

Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren

25.000
31-12-2021
€

25.000
31-12-2020
€

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

-

1.283

De vorderingen en overlopende activa waren eind april 2022 geheel afgewikkeld
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PASSIVA

Bestemmingsreserves (publiek)
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve NTS

81.387
15.492

57.369
21.192

96.879

78.561

2021
€

2020
€

CONTINUÏTEITSRESERVE
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

57.369
24.018

59.246
(1.877)

Stand per 31 december

81.387

57.369

2021
€

2020
€

BESTEMMINGSRESERVE NTS
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

21.192
(5.700)

26.406
(5.214)

Stand per 31 december

15.492

21.192

New Tulips’ School (NTS)
De NTS in Kathmandu is opgericht om kinderen uit zeer arme families een kans op goed onderwijs te geven.
Door acties van sponsoren werden tot en met 2017 jaarlijks donaties ontvangen specifiek voor NTS. Op basis van
een meerjarenplan wordt hieruit jaarlijks een bedrag aan de NTS overgemaakt. De overschotten zijn
gereserveerd in de bestemmingsreserve.
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2021
€

31-12-2020
€

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen accountantskosten Nepal (2020, 2019 en deel 2018)
Post NL, porti Samachar december
NTS, tweede termijn coronahulp
GFN, afrekening 2021
Coronagelden, overloop naar 2021
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2021
€

Budget
2021
€

Realisatie
2020
€

85.427

70.300

92.417

33.452
50.000
300
1.675

25.000
45.000
300
-

28.502
60.050
300
3.565

85.427

70.300

92.417

4.458

5.000

5.781

4.279
179

5.000
-

5.781
-

4.458

5.000

5.781

45.500
5.700
15.928
-

56.900
5.700
20.000
-

61.000
5.215
20.000
3.565

67.128

82.600

89.780

(5.850)

2.500

2.400

BATEN
Giften en baten uit fondsenwerving
GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENWERVING
Donaties algemeen
Donaties ISARD
Donaties noodfonds
Extra donaties Coronahulp

KOSTEN VAN VERWERVING BATEN
Kosten van werving baten en informatieverstrekking over
Nepal
Kosten van werving baten en informatieverstrekking over Nepal
Opmaak, drukken en verzenden Samachar
Overige kosten

BESTEED AAN DE DOELSTELLING
Uitgaven ISARD
Uitgaven NTS
Uitgaven GFN
NTS, Coronahulp

Kosten accountantsonderzoek Nepal
Kosten uitbesteed werk
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Realisatie
2021
€

Budget
2021
€

Realisatie
2020
€

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Algemene kosten

1.373

2.500

1.548

537
265
490
81

1.200
250
500
550

654
263
366
265

1.373

2.500

1.548

Algemene kosten
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
Rentmeesterkosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
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Realisatie
2021
€
%

€

Budget
2021
%

€

Mutatie
%

Analyse verschil uitkomst met budget
Baten

85.427

105,5

70.300

107,7

15.127

21,5

Kosten van verwerving baten

(4.458)

(5,5)

(5.000)

(7,7)

542

10,8

80.969

100,0

65.300

100,0

15.669

24,0

Besteed aan de doelstelling
Kosten accountantsonderzoek
Nepal
Overige bedrijfskosten

67.128

82,9

82.600

126,5

(15.472)

(18,7)

(5.850)
1.373

(7,2)
1,7

2.500
2.500

3,8
3,8

(8.350)
(1.127)

(334,0)
(45,1)

Totaal van som der kosten

62.651

77,4

87.600

134,1

(24.949)

(28,5)

Totaal van netto resultaat

18.318

22,6

(22.300)

(34,1)

40.618

182,1
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Het resultaat 2021 is een overschot van € 18.317. In de begroting 2021 was rekening gehouden met een tekort
van € 22.300.
Het verschil tussen de begrote en werkelijke uitkomst bedroeg ruim € 40.000
De donaties/sponsorbijdragen waren ruim € 15.000 hoger dan begroot. Daarnaast droegen Chautaara België en
Himalayan Resources bij in de begrote kosten voor het project van ISARD, die daardoor ongeveer € 11.000 lager
uitvielen. Het project van GFN in Darbung werd in 2021 afgerond. Uiteindelijk vielen de kosten ongeveer € 4.000
mee ten opzichte van het laatste deel van de projectbegroting.
Van de in eerdere jaren geraamde kosten voor de accountantscontrole in Nepal vanaf 2018 viel in 2021 € 5.850
vrij. Door diverse lockdowns vanwege corona konden de controles over de afgelopen jaren pas recent worden
afgewikkeld. Daarbij is gebleken dat ISARD en GFN de controlekosten betalen uit de in deze jaren door ICFON ter
beschikking gestelde jaarbijdragen. De over die jaren opgenomen ramingen van de controlekosten behoeven dus
niet apart te worden voldaan en konden vrijvallen ten gunste van de exploitatie 2021. Dit leverde ten opzichte
van het voor 2021 begrote bedrag een batig verschil op van ruim € 8.000.
De hiervoor genoemde posten maken in totaal ongeveer € 38.000 uit van het hiervoor genoemde verschil tussen
begroting en realisatie van € 40.000.
Analyse van de verschillen tussen de werkelijke uitkomsten 2021 en 2020.
Het batig saldo in 2021 was € 18.318. Het nadelig saldo 2020 bedroeg € 7.092. Een verschil van ruim € 25.000.
De kosten besteed aan de projecten waren in 2021 ruim € 22.000 minder dan in 2020. Een belangrijk deel van de
oorzaak hiervan betrof de afronding van de lopende projecten, waarvoor minder kosten behoefden te worden
gemaakt dan voorzien. Daarnaast werden konden de programma’s als gevolg van lockdowns niet geheel conform
de planning worden uitgevoerd.
De afgelopen jaren waren er telkens bedragen opgenomen voor de nog uit te voeren accountantscontroles in
Nepal. Doordat de voorgang hiervan door coronaproblemen ernstig vertraging opliep werd pas in 2021 duidelijk
dat de accountantskosten door ISARD en GFN worden betaald uit het door ICFON overgemaakte reguliere
jaarlijkse budget. De als nog te betalen opgenomen bedragen konden daarom in 2021 vrijvallen. Hierdoor
ontstond er in 2021 een aanzienlijke eenmalige bate. Ten opzichte van 2020 waren de kosten daardoor ruim €
8.000 lager. Het totaal aan baten wegens giften en bijdragen was in 2021 ongeveer € 7.000 lager dan in 2020,
voornamelijk als gevolg van in 2020 ontvangen extra bijdragen.
De overige verschillen ten opzichte van 2020 betreffen relatief kleine afwijkingen.
Vermogenspositie.
Eind 2021 bedroegen de Algemene reserve en de Reserve NTS tezamen € 96.879. Hiervan betrof bijna € 15.500
de specifieke reserve voor NTS.
Amsterdam, 7 juni 2022
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de heer W.F.A.R. Verbakel
Voorzitter

mevrouw A.F.G. Rutten-Kroot
Secretaris

de heer H.E. Rüger
Penningmeester

mevrouw S.K.L. Degenhart
Algemeen bestuurslid

Samenstellingsverklaring afgegeven

19

