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BESTUURSVERSLAG
Stichting De Groene Belevenis
OprichEngsdatum: 24 oktober 2014
Handelsregister: KvK-nummer 61749028
Het boekjaar van de sEchEng is gelijk aan het kalenderjaar.
Doelstelling en activiteiten
Doelstelling van de sEchEng is om mensen te sEmuleren duurzaam om te gaan met hun leefomgeving. Dit doel
wordt nagestreefd door het verzorgen van natuur- en techniekeducaEe aan kinderen en volwassen, door het
aanbieden van vrijeEjdsacEviteiten en het realiseren van projecten rondom de thema’s natuur en duurzaamheid.
Een overzicht van de acEviteiten die in 2019 zijn verricht, zijn weergegeven op de infographic.
Het jaar 2020 staat inmiddels in het teken van verdere samenwerking met kinderopvang De Wiebelwagen en het
werven en uitvoeren van projecten. De corona-maatregelen verhinderen de uitvoering van veel acEviteiten; gezocht
wordt naar zoveel mogelijk alternaEeven.
Het beleid van de sEchEng is om het vrij besteedbare vermogen volledig in te ze<en voor de doelstelling van de
sEchEng, waarbij voldoende reserve wordt aangehouden om de conEnuïteit van de sEchEng te waarborgen.
Personele bezetting
De acEviteiten van de sEchEng worden mede verzorgd door een acEeve groep van 54 vrijwilligers die in 2019 samen
ruim 6.000 werkuren hebben geleverd. Daarnaast zijn enkele betaalde werknemers in dienst van de sEchEng (2,8
[e). De salariëring is overeenkomsEg de CAO Sociaal Werk. De dagelijkse leiding is in handen van een algemeen
coördinator.
Bestuur
H.F.T. (Harry) Se<els, voorzi<er
J. (Jan) Je<en, secretaris
W. (Willem) van Dalen, penningmeester
C.J. (Simone) van de Pol
J.A. (Jeannet) Koopman-Aalberts
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Administratieve organisatie
De algemeen coördinator en de oﬃcemanager zijn bevoegd om, binnen grenzen van begroEng en beleid,
verplichEngen aan te gaan. De bevoegdheid van de oﬃcemanager is hierbij gelimiteerd tot een maximum van
€5.000 per verplichEng en tot betalingen van maximaal €10.000.
De ﬁnanciële administraEe wordt door de oﬃcemanager van de sEchEng verzorgd. Eén van de bestuursleden
accordeert de facturen. De salarisadministraEe wordt door een terzake kundig administraEekantoor verzorgd. De
penningmeester stelt de jaarrekening op en de accountant controleert de jaarrekening.
Vaststelling bijdrage
Gemeente Leusden hee[ over het jaar 2018 een prestaEesubsidie toegekend van E 261.151. Deze subsidie is
deﬁniEef vastgesteld en verleend op 16 juli 2019.
Toekomst en risico’s
De ﬁnanciële conEnuïteit van de sEchEng is hoofdzakelijk ajankelijk van bijdragen van gemeente Leusden. Deze
bijdragen zijn gebaseerd op een meerjarige relaEe. Daarnaast komen bijdragen binnen van andere organisaEes en
parEculieren. Hoewel veel acEviteiten door de corona-crisis niet of beperkt doorgang vinden, hee[ dit tot nog toe
niet geleid tot substanEële vermindering van de bijdragen. Gemeente Leusden hee[ aangegeven niets terug te
vorderen als door de crisis prestaEes niet geleverd zijn. De bijdragen zijn daarom op dit moment voldoende om de
aangegane verplichEngen van de sEchEng te dekken. Vanaf 2021 zal ingegrepen moeten worden in kosten en
verplichEngen indien de bijdragen voor 2021 fors lager zullen zijn dan in 2020. Om voldoende ﬁnanciële weerstand
te hebben stree[ de sEchEng naar het vormen van een conEnuïteitsreserve van tenminste €100.000.
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TOELICHTING OP DE ACTIVITEITEN
Als het natuur- en duurzaamheidscentrum van Leusden en omstreken zet De Groene Belevenis zich in voor
een groene gezonde en duurzame leefomgeving. In al onze acEviteiten staat het beleven van die omgeving
centraal. Onze organisaEe werkt met educaEe, communicaEe en parEcipaEe aan een duurzame basishouding
bij kinderen en sEmuleert een duurzame leefsEjl bij volwassenen.
In 2019 schreven wij een beleidsplan 2020-2025 met daarin de volgende doelstellingen: begripsontwikkeling,
vergroEng duurzaam gedrag, zichtbaar maken van iniEaEeven en sEmuleren brede parEcipaEe. In 2019 gaven
wij hier invulling aan met 6 medewerkers (2,8 FTE) , 5 vrijwillige bestuursleden en ± 6.000 uur aan
vrijwilligersondersteuning. Afgelopen jaar wisten we circa 15.000 contactmomenten te realiseren met onze
doelgroepen.
Begin 2019 gaf de gemeenteraad unaniem steun met de toezegging ook na 2020 de prestaEesubsidie te
willen verlengen. Dit jaar hebben wij ervaren dat de opgebouwde koers haar vruchten begint af te werpen,
de organisaEe stabiliseert zich, het vertrouwen groeit en dat wordt bevesEgd in de cijfers. Een indruk van
onze acEviteiten hebben wij beschreven in 5 thema’s.
Ecologische basisvorming
Kinderen (0 – 12 jaar) kwamen 8.931 keer via lessen, leskisten, techniekdozen en materiaalzendingen in
contact met ons aanbod. Samen met scholen, partners en collega NME-centra ontwikkelden we ook nieuw
aanbod zoals oa het pakket “Hamburger of Vegaburger” (landelijk) en de excursie “Bezoek de
Milieustraat” (lokaal). Ook star<en 3 scholen wekelijkse moestuinlessen op onze locaEe. Hiervoor zijn
speciale moestuinbakken aangelegd die via sponsoring, gi[en en fondsen gerealiseerd werden. Het RTV
Utrecht programma “keuken van Utrecht” ﬁlmde een enthousiasmerend item met de aanwezige schoolklas.
Enthousiasme voor levende dieren, levend materiaal en buitenlessen is alEjd groot. Groot Zandbrink ontving
weer 16 klassen voor Jonge dierenlessen, 300 kinderen gingen kno<en, er werden 8 sloot-en plaslessen
gegeven langs de Heiligenbergerbeek en 5 Grebbelinielessen. Uiteraard werd weer kikkerdril gebracht bij de
scholen en werden vlinderpakke<en verstrekt. Ook kwamen 6 klassen langs voor de bijenles, de imker liet
kinderen honing uit de raat proeven met een kijkje in de bijentuin.
We zijn gestart met het digitaliseren van ons lesmateriaal omdat scholen aangaven dat leerkrachten dit
eenvoudig willen downloaden. Schooldirecteuren zijn geïnterviewd over de voortgang van afvalvrije scholen
en we werken samen met collega NME centra om een poule van moestuincoaches op te ze<en voor scholen.
Bijzonder trots zijn we op het concept “Buitenschool” dat we met De Rossenberg gestalte geven.
Vrijwilligers
Ongeveer 54 vrijwilligers stopten 6.000 uur in ondersteuning en uitvoering van onze acEviteiten, daar zijn we
ze enorm dankbaar voor! Het gee[ ze voldoening, helpt hen in persoonlijke ontwikkeling en onze
werkomgeving fungeert als sociaal vangnet. De inzet is ook noodzakelijk, zonder vrijwilligers is het onmogelijk
onze doelstellingen te halen. In 2019 is aandacht besteedt aan het actualiseren van het vrijwilligersbeleid, de
werving en noodzakelijke VOG’s. Er meldden zich 2 nieuwe bestuursleden waardoor het aantal bestuursleden
op 5 kwam. De vrijwilligers ontvingen Ejdens een gezellige jaarafsluiEng ook een kleine a<enEe voor hun zeer
gewaardeerde inzet.
Maandelijks organiseren vrijwilligers een Uurtje Natuur bij Zorgcentrum ’t Hamersveld en dit is 4x per jaar bij
Huize Sint Joseph. Ook organiseerden we een groene ochtend in de Struintuin voor 25 cliënten van Welzin.
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Speciaal voor ouderen en kwetsbare groepen zijn 2 themakisten ontwikkeld (Vlinders en Vogels in de
Winter), deze worden regelmaEg geleend door zorg- en welzijnsgroepen.
Struintuin
Tijdens de opening van het Struintuinseizoen schonken we aandacht aan haar 10 jarig bestaan. In totaal was
afgelopen jaar bijna 160x een acEviteit in de tuin. Ruim 600 schoolkinderen zijn langs geweest om vrij te
spelen en te ontdekken met behulp van onze educaEeve materialen. Daarnaast werden 24 lessen in de
Struintuin gegeven (kleine beestjes, Lekker Groen, Pizzatuin en Bijenles). Totaal werd 27x door
kinderopvanggroepen in de Struintuin gespeeld, bijvoorbeeld voor hun “Buitendagen”. De tuin werd 54x
gebruikt voor groene verjaardagsfeestjes of groene gezinsacEviteiten. Voor peuters organiseerden we
spelochtenden en de Modderochtend. Ook konden kinderen 11x vrij spelen in de Struintuin met als
hoogtepunt de 50ste verjaardag van Rupsje Nooitgenoeg. Samen met de Bibliotheek ontvingen we die dag
516 bezoekers die genoten van rups- en vlinderacEviteiten.
Door dit intensieve gebruik is veel onderhoud nodig. Ook vervingen tuinvrijwilligers de brug achterin de tuin
en verplaatsten ze het materiaal- en houthok. De nieuwe entree is aangekleed met beplanEng, een
plukbloemenveldje en er zijn daar moestuinbedden aangelegd. Vrijwilligers zijn geholpen door Bunnik Hout,
Van Schoonhoven, mensen van de Ronde Tafel Leusden en via NL Doet.
Naast haar intensieve bezoekersfuncEe hee[ de Struintuin bijzondere ﬂora en fauna. Het ooievaarspaar
bracht dit jaar succesvol 3 jongen groot en de Koninginnepage werd gesignaleerd. Helaas werd onze
tuinbeheerder langdurig ziek, zijn taak werd Ejdelijk door vrijwilligers opgevangen.
Duurzame leefstijl
Onze kracht ligt in het bij elkaar brengen en verbinden van mensen en parEjen, zodat ze van elkaar leren,
elkaar sEmuleren en gaan samenwerken. We ondersteunden 12 iniEaEeven met een bijdrage uit het
gemeentelijke Fonds Duurzame IniEaEeven. Daarnaast hielpen wij deze en andere iniEaEeven met het
vergroten van hun bereik en impact. We werkten oa samen met CML (Vlindertuin, Voedselbos en COOL), de
bibliotheek, Fairtrade, LeusdenZeT, 033opdeﬁets, de werkgroep Duurzaam Wonen Leusden en de Tiny
Houses groep, het Kringloopcentrum, LeusdenFit en de Fietsersbond. Wij verzorgden de coördinaEe van het
samenwerkingsiniEaEef Opgeruimd Leusden. Die was succesvol met 24 zwerfafvalacEviteiten, 33 mensen die
als “opgeruimde Leusdenaar” hun buurtje schoonhouden en 4 verenigingen die meedoen met Schoon
Belonen.
Het jaarlijks Duurzaam Doen Oktober hee[ als doel de DuurzaamheidsAgenda levend te houden en bestond
dit jaar uit 5 acEviteiten van partners. Wij organiseerden de afstemming en communicaEe, en organiseerden/
faciliteerden acEviteiten. Aan het programma deden 115 deelnemers acEef mee, het totale bereik is door de
uitgebreide communicaEe naar de achterbannen veel groter.
In de Dialoogtafel Regionale Energie Strategie brachten wij het belang van educaEe, communicaEe en
parEcipaEe in. We willen in de toekomst een rol spelen in bewonersparEcipaEe rondom de energietransiEe
en bereiden ons hierop voor. Dit past ook bij onze coördinaEe van de energiecampagne IkWilWa<, we
coördineren de energiegidsen en organiseerden communicaEe en een informaEe avond. Volgend jaar is op
onze locaEe inloopspreekuur voor het energieloket. Op 9 november organiseerden we de Duurzame
Huizenroute in Leusden, met 5 open huizen, 55 deelnemers, acEeve energiegidsen en een lijst van inmiddels
20 voorbeeldwoningen.
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Als organisaEe willen we graag onderdak bieden aan groene vrijwilligersorganisaEes: dit jaar oa aan de
Natuuracademie, IVN Amersfoort-Nijkerk, KNNV, CML, Voedselbos, COOL, Valleizon en de TinyHouses
werkgroep voor vergaderingen en publieksacEviteiten.
Communicatie
Afgelopen jaar vulden we maandelijks een pagina in de Leusderkrant. We schreven over lokale, regionale en
landelijke acEviteiten, ze<en duurzame Leusdenaren en hun iniEaEeven in het zonnetje, deden een oproep
voor deelname aan iniEaEeven en beschreven bijzondere natuurgebieden, planten en dieren uit de regio.
Ook social media ze<en we in. We worden steeds meer gevraagd onze kennis te delen. We werden
geïnterviewd door NL Schoon over ‘inwonersparEcipaEe en de rol van een duurzaamheidscentrum’, Heijmans
vroeg ons te ondersteunen bij Groen&Ontmoeten in de nieuwe woonwijk Maanwijk en we ontvingen
studenten van ROC Amersfoort voor een inspiraEe dag “groene omgeving in de kinderopvang”. Ook Kiwanis
Leusden benaderde ons, voor de mogelijkheden van een langdurige samenwerking!
Samengevat: een bruisend en energiek jaar waarin we vol vertrouwen uitkijken naar 2020!
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN
(x Euro)
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk C1 voor kleine
organisaEes zonder winststreven. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van acEva en
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld,
worden acEva en passiva opgenomen tegen de geamorEseerde kostprijs. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord indien alle
belangrijke risico's met betrekking tot de geleverde diensten zijn overgedragen aan de afnemer van de
diensten.
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Niet uit de balans blijkende verplich4ngen
Huurovereenkomsten vastgoed: huurovereenkomsten zijn met gemeente Leusden en met De Wiebelwagen gesloten
voor gebruik kantoorpand, terrein en struintuin op locaEe Hamersveldsweg 105 (ged) en 107:
• huurovereenkomst 105 (ged): € 10.421 huur per jaar, loopEjd 5 jaar vanaf 1-1-2015
• huurovereenkomst 107: € 6.084 huur per jaar, loopEjd 10 jaar vanaf 1-1-2015
Bij verminderde subsidie is huuropzegging door sEchEng mogelijk met opzegtermijn van half jaar.
Huurovereenkomst printer: leasecontract met GrenkeFinance NV voor gebruik printer, 30 resterende
maandtermijnen van elk €82,28, totaal nog te betalen €2.468.

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting De Groene Belevenis
Hamersveldseweg 107
3833 GM LEUSDEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting De Groene Belevenis
Verklaring over de jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting De Groene Belevenis gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2019 een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Groene Belevenis, te Leusden per
31 december 2019 en van het resultaat over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2019 met een balanstotaal van € 160.061;
de staat van baten en lasten over 2019 met een resultaat van positief € 51.088; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Groene Belevenis, te Leusden, zoals vereist in de Verordening inzake de
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:




het bestuursverslag;
infographic; en
toelichting activiteiten.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

-2Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJk-Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven vereist is. Wij hebben de andere
informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben
wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, zijnde het bestuursverslag in
overeenstemming met RJk-Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van
fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Amersfoort, 30 juni 2020.
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

Bijlage.

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 van Stichting De Groene Belevenis, te
Leusden
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle
inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle
bestond onder andere uit:











het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

beleidsplan 2020 - 2024

Als hét natuur- en duurzaamheidscentrum van Leusden
en omstreken zet De Groene Belevenis zich in voor een groene,
gezonde en duurzame leefomgeving.
In al onze activiteiten staat het beleven van die omgeving centraal.
Met educatie, communicatie en participatie werken wij aan een
duurzame basishouding bij kinderen en stimuleren wij een
duurzame leefstijl bij volwassenen.
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