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1 Stichting	Leergeld	Walcheren	
1.1 Inleiding	
	
Het initiatief voor het opzetten van een lokale Stichting Leergeld in Zeeland is in 1998 genomen. Er is 
toen voor de gemeente Vlissingen als vestigingsplaats gekozen, omdat hier de meeste gezinnen met 
kinderen én een laag inkomen op Walcheren wonen; de doelgroep van de stichting. Stichting Leergeld 
Vlissingen is in december 1999 opgericht. In 2000 is gewerkt aan fondsenwerving en inrichting van de 
organisatie, waaronder de inrichting van een klein kantoor het organiseren van verstrekkingen aan de 
doelgroep. In 2001 is feitelijk gestart met de hulpverlening en waren er 21 gezinnen ingeschreven. In 
dat jaar zijn er aanvragen voor 43 kinderen behandeld.  
 
Het werkgebied van de stichting is in mei 2006 uitgebreid met de gemeenten Veere en Middelburg. 
Toen is ook de naam gewijzigd in Stichting Leergeld Walcheren (hierna: SLW).  

SLW is lid van de vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland en onderschrijft de visie en missie 
van Leergeld Nederland. Zoals elke Stichting Leergeld heeft ook SLW eigen statuten, een eigen 
bestuur en is daarmee een onafhankelijke entiteit.  

In dit inhoudelijk jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van de stichting in 
2021 en wordt vooruitgekeken naar 2022. Naast dit inhoudelijke verslag is er het financieel 
jaarverslag, waarin de financiële resultaten zijn vastgelegd en waarin verantwoording over de bestede 
gelden wordt afgelegd. 

1.2 Doelstelling		
	
De primaire doelstelling van SLW is het voorkomen van sociaal isolement of sociale uitsluiting van 
jongeren in ontwikkeling en schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het werkgebied 
Walcheren. De doelgroep zijn kinderen uit minimagezinnen voor wie overheidsvoorzieningen zijn 
uitgeput, niet toereikend of niet beschikbaar zijn, terwijl de gezinnen niet in staat zijn hiervoor eigen 
middelen in te zetten.  

1.3 Organisatie	
	
1.3.1 Bestuur  
SLW heeft een stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de activiteiten die de stichting onderneemt, zowel op het gebied van het 
verwerven van de nodige financiële middelen als de besteding daarvan ten behoeve van de 
doelgroep.  
 
Het bestuur bestond in 2021 uit vijf personen: 
 
Voorzitter T.C. Pop 
Penningmeester L. Cantrijn 
Secretaris  W.R.F. van Dijken 
Lid  P.W.L. van der Meer 
Lid  G.A. Gabrielse 
 
Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, en tenminste 6 keer per jaar. De bestuursleden vervullen 
hun taken als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen vergoeding. 
	  



Inhoudelijk Jaarverslag 2021 

Stichting Leergeld Walcheren 4	

1.3.2 Kantoor 
De werkzaamheden voor de SLW worden uitgevoerd door 1 bezoldigde medewerker (0,4 FTE). Vanuit 
kantoor worden de volgende taken uitgevoerd: 

• het organiseren van het proces van de behandeling en toekenning van aanvragen 
• behandeling en toekenning van aanvragen 
• correcte administratieve afhandeling  
• het engageren en regelen van afspraken met instellingen en organisaties die de kinderen 

concreet in hun ontwikkeling helpen 
• uit de praktijk ervaringen, knelpunten en trends signaleren die in overleg met het bestuur tot  

aanpassingen van beleid of uitvoeringskader moeten leiden of elders bij andere organisaties 
geadresseerd dienen te worden 

• rapporteren over de operationele activiteiten aan het bestuur 
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2 Terugblik:	wat	waren	we	van	plan	in	2021	
In	dit	hoofdstuk	zijn	de	beleidsdoelen	van	SLW	voor	het	jaar	2021	beschreven.	Deze	doelen	zijn	in	2020	door	
het	bestuur	vastgesteld	en	zijn	gebaseerd	op	het	meerjarenbeleidsplan	2018-2022.	

2.1 Doelstelling	2021	
Doelstelling is om in 2021 weer tenminste hetzelfde aantal kinderen/jongeren te kunnen te 
ondersteunen als in 2019, het jaar voordat de Covid-19 crisis uitbrak.  
 
Volgens het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 is de strategische doelstelling van SLW om uiteindelijk 
in 2022 meer kinderen uit de doelgroep te bereiken en hen met een bijdrage te kunnen helpen. Deze 
doelstelling is door de Covid-19 crisis onder druk komen te staan. 

2.2 Speerpunten	2021	
Het bestuur van SLW heeft de volgende speerpunten benoemd voor 2021:  

1. Meer kinderen bereiken 
2. Financieel en organisatorisch een gezonde basis behouden 

2.2.1 Meer kinderen bereiken 
In 2021 wordt ingezet op het verder vergroten van het aantal kinderen dat ondersteund kan worden. 
Dit wordt bereikt door verder in te zetten op communicatie en samenwerking.  

Op de volgende wijze wordt ingezet op communicatie in 2021: 

• (opnieuw) bezoeken van scholen. Gezien het positieve effect daarvan in voorgaande 
jaren, is deze persoonlijke benadering van grote meerwaarde 

• uitvoeren van huisbezoeken (zodra het weer veilig kan) door de inzet van 
intermediairs  

• bijwonen van diverse netwerkbijeenkomsten  
• er komt een nieuw ontwerp van poster, flyers, kaarten en die worden verspreid 
• uitbrengen van persberichten op een aantal vaste momenten en als daarvoor 

aanleiding is 
• (her)intensiveren van de contacten met sociale dienst, schuldhulpverlening, 

jeugdfonds sport en cultuur, wijkteams, onderwijs, maatschappelijk werk, voedsel-, 
kleding-, speelgoedbank 

 
In 2021 zet het bestuur zich in om verder vorm te geven aan een structurele samenwerking met de 3 
Zeeuwse leergelden. SLW sluit actief aan bij de gezamenlijke campagnes in het kader van SAM& met 
vernieuwd campagne materiaal en een gezamenlijke boodschap.  
 
Daarnaast blijft SLW ook in 2021 inzetten op samenwerking met charitatieve instellingen (zoals 
voedsel- en kledingbank, Leger des Heils), gemeenten en het sociaal maatschappelijk werk. 

2.2.2 Financiële en organisatorisch een gezonde basis behouden 
Het is noodzakelijk om structurele dekking te vinden voor organisatiekosten. Dat wordt ook in 2021 
een belangrijk doel. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van donaties en giften van fondsen, 
particulieren, charitatieve instellingen en met name ook van bedrijven.  
 
Verwacht wordt echter wel dat het in 2021 noodzakelijk is om reserves aan te spreken om tekorten te 
kunnen opvangen. 
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2.3 Interne	organisatie	
In  2021 wordt het nieuwe administratie systeem Lisy geïmplementeerd.  
 
In 2021 wordt ingezet op kennisontwikkeling en uitwisseling voor en door de intermediairs. Deze 
mensen vormen een onmisbare schakel in het ‘Leergeld-proces’. 
 
De coördinator heeft vanaf maart 2021 minder uren tot haar beschikking, omdat het project “Meer 
Kinderen bereiken” afloopt. De werkbelasting zal door het wegvallen van deze extra uren toenemen, 
omdat het takenpakket niet is afgenomen. Het bestuur zal zo nodig op zoek gaan naar vrijwilligers die 
de coördinator in haar werkzaamheden  kunnen ondersteunen. 
 
In 2021 wordt ingezet op het werven van nieuwe bestuursleden ter aanvulling van het huidige bestuur. 
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3 Maatschappelijke	ontwikkelingen	in	2021	

3.1 Ontwikkelingen	bij	gemeenten	
	
Het werkgebied van SLW omvat de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. 
 
De gemeenten ontvangen extra gelden van het Rijk om armoede bij kinderen tegen te gaan. Ook voor 
de aanpak van schulden ontvangen gemeenten financiële middelen.    
 
Mede als gevolg van de decentralisaties van het sociaal domein hebben de gemeenten Middelburg en 
Vlissingen financiële problemen met hun gemeentelijke begroting.    
 
De gemeente Middelburg heeft met het financieel Herstelplan de financiële positie verbeterd. Het 
preventief toezicht van de provincie lijkt vanaf 2022 niet meer van toepassing en het financieel herstel 
krijgt een vervolg.    
 
De gemeente Vlissingen staat nog wel onder financieel toezicht en krijgt noodsteun van het Rijk 
(artikel12) . Met het Plan van Aanpak en de Ontwikkelagenda sociaal domein is het terugdringen van 
het tekort nog steeds van toepassing. Het gevolg hiervan is dat beperkingen ten aanzien van de 
uitgaven sociaal domein nog van kracht zijn.  

3.2 Gemeentelijk	beleid		

De gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere hebben een gezamenlijk beleidsplan 
‘Armoedebeleid Walcheren 2015-2018’. Nadien is er geen nieuw gezamenlijk of individueel beleid 
gepubliceerd, behalve de vaststelling van de nieuwe Beleidsregels bijzondere bijstand door de 
gemeente Middelburg.    

Uitgangspunt van het beleidsplan 2015-2018 is dat mensen in beginsel zelf verantwoordelijk zijn 
om hun eigen kracht in te zetten voor groei in zelfredzaamheid en participatie. Burgers doen 
zoveel mogelijk zelf en proberen met familie, vrienden en buren zo lang mogelijk zelfredzaam te 
zijn. Niet iedereen kan echter naar eigen vermogen volwaardig meedoen aan de samenleving. 
Voor deze groep wordt zorg en ondersteuning geleverd. Dat gebeurt dicht bij de burgers en er 
wordt gestreefd naar maatwerk.   

Van de rijksoverheid ontvangen de gemeenten extra financiële middelen voor bestrijding armoede 
onder kinderen. Het Rijk wil dat ieder kind in een gezin met een laag inkomen maatschappelijk kan 
meedoen. Dus ook de Zeeuwse gemeenten ontvangen jaarlijks extra gelden van het Rijk om 
kwetsbare kinderen gelijke kansen te geven. De gemeenteraden besluiten, middels de begroting, 
hoeveel financiële middelen uiteindelijk beschikbaar worden gesteld voor het armoedebeleid, 
ongeacht de middelen die zij van het Rijk ontvangen. Dat geldt dus ook voor bestrijding armoede 
onder kinderen van gezinnen met een laag inkomen.  

3.3 Armoede	op	Walcheren	

In heel Zeeland wonen naar schatting 3.640 kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar in een 
bijstandsgezin. Op Walcheren groeien naar schatting ruim 1.520 kinderen in de leeftijd van 0 – 18 
jaar op in bijstandsgezinnen. In Middelburg en Vlissingen zijn dat er per gemeente rond de 700 
kinderen. In gemeente Veere circa 80.  

Binnen de groep van uitkeringsgerechtigden leven er in Vlissingen 10% kinderen waarvan de 
ouders in de bijstand zitten, terwijl dat in Middelburg en Veere respectievelijk 8% en 2% is. 

Ook zijn  er kinderen wiens ouders zelfstandigen zijn maar wel een inkomen hebben op- of onder 
het bijstandsniveau.  
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3.4 Covid-19	
Ook voor SLW wordt het jaar 2021 wederom gekenmerkt door de gevolgen van de COVID-19 crisis. 
Het bestuur van SLW heeft alle huisbezoeken en schoolbezoeken stopgezet om mogelijke 
besmettingen met het COVID-19 virus te voorkomen.  
 
De gevolgen van COVID-19 en van de genomen maatregelen, zoals sluiting van scholen, winkels en 
horeca zullen ook terug te zien zijn in de armoedecijfers. De economische, sociale en 
gezondheidsgevolgen worden meer en meer zichtbaar en voelbaar. Maar de gevolgen zijn niet voor 
iedereen gelijk. Vooral kwetsbare groepen worden hard geraakt op het terrein van werk, inkomen en 
participatie mogelijkheden. 

3.5 Landelijke	ontwikkelingen	
Soms vindt het landelijk beleid zijn weg naar de praktijk van SLW doordat het Rijk aanvullende 
budgetten aan de gemeenten beschikbaar heeft gesteld voor bestrijding van armoede.  
 
Met ingang van 1 augustus 2021 is de nieuwe “Wet Voorkomen uitsluiting bij niet betalen 
ouderbijdrage “. Deze wet, kortweg “Wet Vrijwillige Ouderbijdrage”, stelt met ingang van het schooljaar 
2021-2022 paal en perk aan de “vrijwillige ouderbijdrage en schoolreizen OCW. Dit heeft gevolgen 
voor SLW omdat scholen nu zelf moeten zorgen dat leerlingen mee kunnen doen met activiteiten die 
de school organiseert, ook als de ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.   
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4 Resultaten	2021	

4.1 Aantal	kinderen	en	aard	van	ondersteuning	
 
SLW heeft in 2021 aan 633 kinderen uit 376 gezinnen ondersteuning geboden. In 2020 waren dat 
er  668 kinderen uit 404 gezinnen.  
 
Het doel om in 2021 meer kinderen te bereiken is helaas niet gehaald: er zijn 35 kinderen minder 
ondersteund dan in 2020. 
 
Dit is een gevolg van de Covid-19 crisis. Zowel leerlingen in het PO, VO als het Beroepsonderwijs 
kwamen in bepaalde perioden van het jaar noodgedwongen thuis te zitten en kregen te maken met 
online onderwijs. Schoolreizen, excursies of buitenlandse reizen werden geannuleerd. Daar komt bij 
dat per 1 augustus 2021 de “Wet Vrijwillige Ouderbijdrage” is ingevoerd (zie 3.5). Hierdoor kwamen in 
2021 geen aanvragen meer binnen voor de extra activiteiten die een school organiseert maar ook niet 
voor speciale vormen van onderwijs zoals het tweetalig onderwijs.  
 
In 2021 is er wel ruim aandacht geweest voor het verstrekken van digitale middelen en fietsen. 
 

4.2 Overzicht	aanvragen	

4.2.1 Toegewezen aanvragen  
Het aantal toegewezen aanvragen is in 2021 ten opzichte van 2020 sterk gedaald, van 1464 naar 
994.  Dit is een daling van 32% (470 minder). Deze daling is  het gevolg van het feit dat door Covid-19 
er vrijwel geen excursies, schoolreizen of buitenland reizen hebben plaatsgevonden. Ook de nieuwe 
Wet Vrijwillige Ouderbijdrage heeft hieraan bijgedragen. Daarnaast zijn er door de crisis geen 
schoolbezoeken en huisbezoeken afgelegd, waardoor de gewenste vergroting van de bekendheid van 
SLW wellicht minder is geweest dan het bestuur graag had gewild. 
 

 
 
Figuur	1:	bovenstaande	grafiek	geeft	de	ontwikkeling	van	het	aantal	toegewezen	aanvragen	in	de	afgelopen	
tien	jaar	weer	
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4.2.2 Toegewezen aanvragen per categorie  

Het aantal toegewezen aanvragen voor de categorie Onderwijs is in  2021 wederom aanzienlijk 
afgenomen, van 1381 naar 505. Bijna een halvering. Als mogelijke oorzaken voor deze aanzienlijke 
daling kunnen we noemen:  vanwege Covid-19 en de nieuwe Wet Vrijwillige Ouderbijdrage zijn er 
(nagenoeg) geen aanvragen ontvangen voor schoolreizen, excursies e.d. Veel toegewezen 
aanvragen hebben betrekking op laptops en bijlessen en fietsen.  
 

 
Figuur	2:	Bovenstaande	grafiek	geeft	de	ontwikkeling	van	het	aantal	toegewezen	aanvragen		per	categorie	
weer.	

Verklaring categorieën: 
Onderwijs Schoolreis en schoolkamp basisschool, tegemoetkoming schoolkosten,  excursies 

voortgezet onderwijs, laptops en bijles. 
Sport Aanvragen via Jeugdfonds  sport & cultuur, en overige aanvragen voor sport, 

waaronder registratiekosten zwemles, kosten wedstrijdjudo etc. 
Welzijn  Fietsenproject, Humanitaskamp. 
Cultuur Aanvragen van Jeugdfonds sport & cultuur. Zoals aanvragen voor scouting, ballet, en 

muziekles. 
MBO  Vanaf 2021 is deze categorie geïntroduceerd 
 

Ook bij de categorie Welzijn is de vraag teruggelopen. 

Een kleinere terugloop in het aantal aanvragen is te zien bij de categorieën Cultuur en Sport (Ook dit 
heeft te maken met de (gedeeltelijke) stopzettingen van allerlei sport- en culturele activiteiten voor 
kinderen en jongeren. 
 
4.2.3 Aanvragen per gemeente  

De meeste aanvragen komen uit Middelburg en Vlissingen. In 2021 is Middelburg verantwoordelijk 
voor 51% van de aanvragen en Vlissingen voor 44% (respectievelijk 506 en 436). Gemeente Veere is 
verantwoordelijk voor 5% van de aanvragen (dit zijn er 52). 

In absolute aantallen zijn er aanzienlijke verschillen. Voor Vlissingen bedraagt de afname 353 (van 
789 naar 436). En voor Middelburg is de afname 91 (van 597 naar 506). Voor Veere is de afname 13 
(van 65 naar 52).  
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Figuur	3:	Bovenstaande	grafiek	geeft	het	aantal	toegewezen	aanvragen	weer	per	gemeente,	zowel	in	aantallen	
als	in	percentages.	

4.3 Samenwerking	met	andere	organisaties	
SLW werkt samen met andere organisatie en behandelt ook aanvragen voor andere organisaties. In 
2021 is daarbij inzet gepleegd voor Stichting Jarige Job, Actie Pepernoot, de schoolspullenpas van 
het Armoedefonds en op aanvragen vanuit het MBO.  
 
In totaal gaat het om 732 aanvragen, bovenop de toegewezen aanvragen die vermeld zijn in de 
voorgaande paragrafen.  
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Figuur	4:	Aantal	behandelde	aanvragen	voor	andere	organisatie	

4.4 Subsidie	van	gemeenten		
In 2021 verstrekte de gemeente Middelburg subsidie voor de organisatiekosten. Veere droeg bij aan 
de projectkosten voor kinderen uit de gemeente Veere.  
 
Ondanks inspanningen vanuit het bestuur van SLW heeft gemeente Vlissingen geen subsidie 
verstrekt voor de projecten voor kinderen, noch voor organisatiekosten.  

4.5 Sponsoren	en	fondsen	

In 2021 heeft SLW financiële middelen ontvangen van onder andere de volgende sponsoren en 
fondsen:  

• Stichting van de Sande 
• Share4Chances 
• Donatie kledingbank Middelburg 
• Dorodarte 2021 via Leergeld Nederland 
• Kattendijke/Drucker Stichting 
• StichtingTheodora Boasson 
• Haella Stichting 
• Dow International 
• DRV Accountants & Adviseurs 
• WEA Zeeland 
• Stichting Maan 
• Oud-Katholiek Zeeland 
• Diaconie Protestantse Gemeente Kleverskerke 
• Deel opbrengst Kleverskerkedag 
• Diakonie Protestantse Gemeente Zoutelande 
• Diaconie Protesttantse Gemeente Ritthem 
• Diaconie Protestantse Gemeente Oost Souburg 
• Nieuwe Kerk Middelburg 
• Diaconie PKN-gemeente Biggekerke-Meliskerke 
• Diaconie Protestantse Gemeente Vlissingen 
• Subsidie gemeente Middelburg 
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• Subsidie gemeente Veere 

• Bijdragen van particulieren 

4.6 Communicatie	
Onder het motto ‘onbekend maakt onbemind’ is in 2019 ingezet op fysieke bezoeken aan scholen. 
Daaruit bleek dat dit niet alleen leidt tot vergroting van de bekendheid van SLW en de mogelijkheden 
die de stichting biedt, het levert concreet resultaat op wat betreft het bereik van de doelgroep. 

De intentie was dan ook om in 2021 weer in te zetten op het bezoeken van alle Walcherse scholen in 
het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Mede als gevolg van Covid-19 crisis, is dat echter 
dit jaar geheel gestopt.  

Er zijn in 2021 geen posters en flyers verspreid. In verband met Covid-19 zijn er geen contacten 
geweest met MWW ( Maatschappelijk Werk Walcheren), Orionis en overige organisaties.  

In 2021 is Stichting Leergeld 2 x in de media verschenen.  

4.7 Interne	organisatie	
In 2021 is  het nieuwe systeem Lisy 2021 in gebruik genomen. Hierdoor sluit de administratie beter 
aan bij de standaard die door Vereniging Leergeld Nederland wordt gehanteerd.  
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5 Vooruitblik:	jaarplan	2022	

5.1 Doelstelling		
Doelstelling is om in 2022 weer tenminste hetzelfde aantal kinderen/jongeren te kunnen te 
ondersteunen als in 2019, het jaar voordat de Covid-19 crisis uitbrak.  

5.2 Speerpunten	2022	
Het bestuur van SLW heeft de volgende speerpunten benoemd voor 2022:  

1. Meer kinderen bereiken 
2. Financieel en organisatorisch een gezonde basis behouden 
3. Mogelijkheid onderzoeken van uitbreiding vergoedingen 
4. Onderzoek naar de effecten van de nieuwe wet Ouderbijdrage die sinds augustus 

2021 van kracht is.  

5.2.1 Meer kinderen bereiken 
In 2022 wordt ingezet op het verder vergroten van het aantal kinderen dat ondersteund kan worden. 
Dit wordt bereikt door verder in te zetten op communicatie en samenwerking.  

Op de volgende wijze wordt ingezet op communicatie in 2022: 

• (opnieuw) bezoeken van scholen. Gezien het positieve effect daarvan in voorgaande 
jaren, is deze persoonlijke benadering van grote meerwaarde 

• uitvoeren van huisbezoeken (zodra het weer veilig kan) door de inzet van 
intermediairs  

• bijwonen van diverse netwerkbijeenkomsten  
• er komt een nieuw ontwerp van poster, flyers, kaarten en die worden verspreid 
• uitbrengen van persberichten op een aantal vaste momenten en als daarvoor 

aanleiding is 
• (her)intensiveren van de contacten met sociale dienst, schuldhulpverlening, 

jeugdfonds sport en cultuur, wijkteams, onderwijs, maatschappelijk werk, voedsel-, 
kleding-, speelgoedbank 

 
In 2022 zet het bestuur zich in om verder vorm te geven aan een structurele samenwerking met de 3 
Zeeuwse leergelden. SLW sluit actief aan bij de gezamenlijke campagnes in het kader van SAM& met 
vernieuwd campagne materiaal en een gezamenlijke boodschap.  
 
Daarnaast blijft SLW ook in 2022 inzetten op samenwerking met charitatieve instellingen (zoals 
voedsel- en kledingbank, Leger des Heils), gemeenten en het sociaal maatschappelijk werk. 

5.2.2 Financieel en organisatorisch een gezonde basis behouden 
Het is noodzakelijk om structurele dekking te vinden voor organisatiekosten. Dat wordt ook in 2022 
een belangrijk doel. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van donaties en giften van fondsen, 
particulieren, charitatieve instellingen en met name ook van bedrijven.  

5.2.3 Uitbreiden vergoedingen 
In 2022 zal het bestuur onderzoeken of het mogelijk is om type vergoedingen aan kinderen uit de 
doelgroep uit te breiden. Onderzocht wordt of het bijvoorbeeld haalbaar is om smartphones te 
verstrekken. Hiervoor wordt een projectvoorstel uitgewerkt en worden mogelijkheden van financiering 
uitgezocht.		
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5.3 Interne	organisatie	
In 2020 en 2021 is de inzet van intermediairs gestopt omdat huisbezoeken minder gewenst waren. In 
plaats daarvan was er vooral telefonisch contact met de gezinnen. In 2022 evalueren we deze 
werkwijze. 
 
De coördinator heeft sinds maart 2021 minder uren tot haar beschikking, omdat het project “Meer 
Kinderen bereiken” afloopt. De werkbelasting zal door het wegvallen van deze extra uren toenemen, 
omdat het takenpakket niet is afgenomen. Het bestuur zal zo nodig op zoek gaan naar vrijwilligers die 
de coördinator in haar werkzaamheden  kunnen ondersteunen. 
 

 
 

 

	

	


