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JAARVERSLAG 2017 VAN DE 
STICHTING TOT BEHOUD VAN RIJKSMONUMENTEN 

(BRM-DFM) 
 
1.0. Algemeen: 

  
1.1  Informatie over de Stichting. 

 De eertijdse gemeenteraad heeft op 9 april 1991 besloten tot het oprichten      
van de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Gaasterlân-
Sleat” (BMG). 
De notariële akte werd op 17 maart 1992 verleden bij notaris Mr. G.A. de 
Gelder te Balk. 
Het besluit tot oprichting van de stichting is door Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Fryslân goedgekeurd bij besluit van 3 juni 1992. 
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist liet op 22 juni 1992 weten 
dat de stichtingsakte voldoet aan de te stellen eisen om als een 
rechtspersoon te kunnen worden aangemerkt. 
De formele juridische overdracht van de rijksmonumenten aan de Stichting 
BMG heeft op 26 november 2002 bij notaris Mr. A.J. Nicolai te Balk 
plaatsgevonden. 

 In verband met de fusie van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân 
en Lemsterland op 1 januari 2014,heeft het bestuur besloten om de 
statuten aan te passen aan deze nieuwe situatie. Op 19 mei 2014 heeft 
deze statutenwijziging plaats gevonden, waarbij de naam van de Stichting 
BMG is gewijzigd in Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM-
DFM). Het werkgebied is per 1 januari 2014 de nieuw gevormde gemeente 
De Fryske Marren geworden. 

 Het doel van de stichting is het bevorderen van de instandhouding van de 
monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988, voor zover gelegen 
binnen de grenzen van de gemeente DFM. De stichting is ingeschreven bij 
de kamer van Koophandel en Fabrieken en geregistreerd onder no. 
41004215. 

 Na de fusie van de 3 gemeenten heeft de stichting op 1 juli 2016 een 
aantal van haar monumenten aan de gemeente overgedragen en zijn er 
gelijktijdig een aantal monumenten van de gemeente De Fryske Marren 
overgedragen aan de Stichting BRM.. 

 De omvang van het eigendom is hiermee gekomen op 25 rijksmonumenten 
en 1 gemeentelijk monument  te weten de Klokkenstoel te Bantega. 

 De stichting BRM is aangewezen als een ANBI instelling. 
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1.2 Stichtingsbestuur BRM 2017. 
 
Voorzitter:   dhr. Ing. J. Belksma  Rijs 
Secr./penningmeester: dhr. J. de Vries  Ouwsterhaule 

 Bestuurslid:   dhr. T. Coehoorn Leeuwarden, overleden juni 2017 
 Bestuurslid:   dhr. M. Dijkstra  Balk  

Bestuurslid molens  dhr. ir. F. Terpstra 
 Bestuurslid:   vacant 
 Bestuurslid:   vacant 
 Webmaster:   mevrouw S. Boode Nijemirdum 
  
 

 Bestuursvergaderingen  3x 

 Werkbesprekingen leden bestuur  10x 

 Een bestuurder in overleg met een tweede bestuurslid, sturen zelf de 
voorbereiding en begeleiding aan van het reguliere en incidentele 
onderhoudswerk. Hiertoe zijn afhankelijk van de beschikbaarheid, de 
objecten toebedeeld aan de verschillende leden van het stichtingsbestuur. 

 POM-status; - Professionele Organisatie Monumentenbehoud. 
De gedachte is om met voorrang in de vacatures te voorzien. 
De verhouding klokkenstoelen <> overige objecten met negatieve 
subsidiaire gevolgen verbeteren. 
Professionaliteit – Leeftijdsopbouw – landelijke ontwikkelingen rondom de 
behoefte aan POM’s zijn leidend bij het vaststellen van de doelstelling ter 
zake.  

 
   

  
1.3. Adres- en bankgegevens. 

 

 De Stichting BRM – DFM heeft haar postadres aan de Wolsmastate 5, 
8513 CN te Ouwsterhaule. 

 Internet: www.stichtingbrm.nl 

 Het IBAN-nummer is: NL84INGB0002373456 en de BIC.code is: 
INGBNL2A 

 
 
1.4  Jaarrekening 2017 
 

 De Resultatenrekening en de Balans ultimo 2017,  beide met toelichting  
alsmede de Meerjarenbegroting-periode 2018-2022 vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 25 april 2018 zijn tijdig ingediend bij de gemeente 
DFM met een z.g. samenstellingsverklaring Registeraccountant conform de 
aangescherpte subsidievoorwaarden.  

 Het bestuur constateert dat de reserves in het verslagjaar zijn afgenomen en 
stelt vast dat het tekort structureel geworden is met name door de fors 
afgenomen omvang van de Rijkssubsidies. 
 
 

 



4 
 

2.0 Activiteiten, bijzonderheden, subsidiëring klokkenstoelen en 
werkzaamheden  tot  instandhouding  van de objecten.  
 

 Open Monumentendag 
- Ter gelegenheid van de Open monumentendag De Fryske Marren en 
gelijktijdig de Open Molendag op 9 september 2017 zijn de Groene Molen en 
de Grevensmolen voor het publiek geopend geweest. Van de overige objecten 
waren er 5 opengesteld met toelichting en begeleiding van geschikte veelal 
lokale vrijwilligers. 
- Eén dag eerder, 8 september, organiseerde de Werkgroep Cultuurhistorisch 
Erfgoed DFM in samenwerking met  BRM de uitreiking van It Gouden Haske. 
Deze prijs was voor de winnaar van de uitgeschreven wedstrijd, waarbij men 
het Moaiste Monumint fan De Fryske Marren kon nomineren. Het winnende  
monument, ingediend door  mevr. Betty Posthumus, werd de NH-kerk met 
toren van Lemmer met specifieke aandacht voor de fraaie kansel.  
- Op 12 december volgde de bekendmaking van de onder leerlingen van 
basisscholen uitgeschreven wedstrijd. De winnaar werd in dit geval de PKN-
kerk met toren en begraafplaats van Harich. 
Deze twee evenementen met de bedoeling ons Cultureel Erfgoed actief onder 
de aandacht te brengen bij een groter publiek zijn zeker geslaagd.  

 Het molenaarsambacht is op 7 december 2017 ingeschreven op de 
Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij 
UNESCO.  
Dat is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het 
UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. 
Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die 
mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan 
volgende generaties.  
Voor het behoud van molenerfgoed zijn de vrijwillige molenaars een 
onmisbare schakel. Zij stellen de molens in werking en open voor het publiek 
en houden het molenaarsambacht en kennis over molens in stand 
Door  de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild 
Fryske Mounders, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Vereniging De 
Hollandsche Molen is het gelukt het molenaarsambacht deze status te geven. 
 

 De stichting BRM-DFM  heeft twee poldermolens in haar bezit, De Groene 
Molen in Joure en de Grevensmolen in Vegelinsoord.  
De molenaars van onze stichting zijn aangesloten bij het Gild Fryske 
Mounders. Twee van onze vrijwilligers, Ane Dijkstra en Popke Timmermans, 
zijn al sinds de intrede van de vrijwillige molenaars, begin jaren 1970, actief op 
molens in gemeente De Fryske Marren. Zij hebben het molenaarsambacht 
nog kunnen leren van de laatste oud-beroepsmolenaars in Friesland en 
hebben het Gild Fryske Mounders in 1975 mee opgericht. 
 

 De rijkssubsidie-beschikkingen voor de beide molens lopen t/m 2018.  
Voor de periode 2019 t/m 2024 zal het bestuur tijdig voor beide molens 
nieuwe 6 jarige onderhoudsplannen opstellen dienend als onderdeel van de 
nieuwe rijkssubsidie-aanvragen. Indien positief beschikt wordt kan voor het 
tijdvak 2019 t/m 2024 weer het noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd. 
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 Subsidiëring klokkenstoelen  
Voor 1 juli 2016 had de stichting BRM  2  klokkenstoelen in eigendom. Met de 
overdracht van objecten van de gemeente naar de stichting is dit aantal met 9 
toegenomen tot een totaal van 11 klokkenstoelen. Hiervan hebben 10 
klokkenstoelen de status van rijksmonument en is de klokkenstoel van 
Bantega een gemeentelijk monument. 
Voor wat betreft de 8 klokkenstoelen  Akmarijp, Broek, Oldeouwer, Ouwster-
Nijega, Rotstergaast, Rottum, Snikzwaag en Teroele bleek bij de overname in 
2016 geen rijkssubsidiebeschikking te zijn. De stichting heeft in het verslagjaar 
een gecombineerde subsidieaanvraag samengesteld en ingediend. Deze 
aanvraag is inmiddels beschikt door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.  
Dit betekent, dat er nu voor deze 8 klokkenstoelen een 6 jr. onderhoudsplan is 
voor de periode 2018 t/m 2023.  
De beschikte bedragen zijn echter marginaal ( € 170,-- per object/per jaar) als 
gevolg van de thans vigerende rijkssubsidieregeling waardoor deze objecten 
de facto alsnog buiten de boot vallen voor regulier onderhoud. Bestuurlijk 
beraad over het hierdoor ontstane structurele jaarlijks tekort aan baten van 
minimaal € 44.000 is gaande en zal waarschijnlijk een verhoogde aanvraag 
van DFM-subsidie 2019 e.v. noodzakelijk maken. 

 
 
 

Informatie werkzaamheden  onderhoud van de objecten. 
 
2.1. Kerktoren (dakruiter) te Sloten 

In het verslagjaar zijn diverse timmerwerken 
aan de constructie en bekleding uitgevoerd; o.a. 
herstellen korbeel, stijlen en schoren. Het 
maken en vervangen van een houten 
steekladder naar oud model c.a. i.v.m. 
veiligheid in de toren. Ook werd het nodige 
ankerwerk gestraald, geschoopeerd en gecoat. 
Kleine reparaties en vervangingen aan het  
buitentimmerwerk en behandelen van het 
houtwerk tegen insecten en houtworm. De 
onderslagen van de luidklokken werden 
uitgenomen verduurzaamd en teruggeplaatst. 
Het oude uurwerk is gerepareerd en voorzien 
van een digitale aansturing.  
Na uitvoering van het buitenschilderwerk, 

inclusief de wijzerplaten, valt de onderhoudstoestand als goed te kwalificeren.  
De rijkssubsidie-beschikking periode 2010-2016 is in 2017 afgerekend. 
De investeringskosten w aren € 29.895,- 
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2.2. Kerktoren (dakruiter) te Sondel 
In het verslagjaar zijn voor de dakruiter in 
Sondel geen noemenswaardige 
werkzaamheden. Enige  jaren geleden is de 
toren helemaal gerestaureerd en verhoogd 
naar de oorspronkelijke toestand in 
samenwerking met het kerkbestuur. De 
onderhoudstoestand is goed. Kosten € 54,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Kerktoren (dakruiter) te Tjerkgaast 
 

Op 1 juli 2016 is deze toren overgedragen aan 
de stichting. Er is geconstateerd, dat deze 
dakruiter niet is voorzien van een 
bliksembeveiligingsinstallatie. Hierover zal een 
nader besluit worden genomen ten aanzien 
van risico en verzekering. 
De algemene onderhoudstoestand is goed. 
Kosten € 926,- 

 
 
 
 
2.4. Klokkenstoel Akmarijp 

In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd. Schoonmaken in het najaar is uitgesteld vanwege de 
slechte begaanbaarheid van het terrein. De onderhoudstoestand 
is matig – voldoende. Kosten € 463,- 

 
 
 
 
2.5.  Klokkenstoel Broek  

In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd. Schoonmaken in het najaar is uitgesteld vanwege 
de slechte begaanbaarheid van het terrein. De 
onderhoudstoestand is matig. Kosten € 1.074,- 
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2.6. Klokkenstoel Oldeouwer 

In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd. Schoonmaken in het najaar is uitgesteld vanwege de 
slechte begaanbaarheid van het terrein. De onderhoudstoestand 
is matig/slecht. Kosten € 463,- 

 
 
 
 
 

2.7.  Klokkenstoel Ouwster-Nijega 
In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd. Schoonmaken in het najaar is uitgesteld vanwege de 
slechte begaanbaarheid van het terrein. De onderhoudstoestand 
is slecht. Kosten € 1.338,- –  

 
 
 
 
 

2.8.  Klokkenstoel Rotstergaast 
In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd. Schoonmaken in het najaar is uitgesteld vanwege de 
slechte begaanbaarheid van het terrein De onderhoudstoestand is 
matig/slecht. Kosten € 463,- 

 
 
 
 

 
2.9.  Klokkenstoel Rottum. 

In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd. Schoonmaken in het najaar is uitgesteld vanwege de 
slechte begaanbaarheid van het terrein. De onderhoudstoestand 
is matig – voldoende. Kosten € 463,- 

 
 
 

 
 

2.10.  Klokkenstoel Snikzwaag. 
In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd. Schoonmaken in het najaar is uitgesteld vanwege de 
slechte begaanbaarheid van het terrein. De onderhoudstoestand 
is slecht. Kosten € 463,- 
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2.11.  Klokkenstoel Teroele 
In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige werkzaamheden 
uitgevoerd. Schoonmaken in het najaar is uitgesteld vanwege de 
slechte begaanbaarheid van het terrein. De onderhoudstoestand 
is slecht.- onveilig – luidverbod ingesteld. Kosten € 463,- 

 
 
 
 
 
 

2.12. Kerktoren (dakruiter) te Balk 
De dakruiter in Balk is in 2016 buitendaks helemaal 
hersteld en opnieuw geschilderd. De loden vloer 
onder de luidklok en boven het orgel bleek versleten 
en is geheel vernieuwd. Onder deze vloer is, ter 
meerdere zekerheid van voorkoming van vochtschade 
aan het kerkorgel, boven de plafonds een extra 
vochtdichte voorziening aangebracht. De afrekening 
van de subsidie periode 2010 t/m 2016 heeft in 2017 
plaats- gevonden. Kosten € 54,- 

 
 
 

 
 
 
2.13. Kerktoren (dakruiter) te Elahuizen 

Nadat in 2013 de werkzaamheden aan de luidklok 
(het herstellen van scheuren in de wand van de 
klok) en reparaties van verrotte onderdelen van de 
houtconstructies aan de toren hebben plaats 
gevonden. Later is het achterhout van de 
dakopbouw waar nodig vernieuwd en is de loden 
wandbekleding  van de opbouw grotendeels 
vernieuwd en geschilderd. In het verslagjaar heeft 
zich geen noodzakelijk onderhoud voorgedaan. 
Kosten € 54,- 
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2.14. Kerktoren (dakruiter) te Oudemirdum 
 

De onderhoudstoestand is voldoende.  
Voor  2018-2019 wordt het schilder- en timmerwerk 
nader onder de loep genomen. Kosten € 54,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15. Kerktoren Wijckel 

 
In het verslagjaar zijn enkele 
incidentele werkzaamheden 
uitgevoerd, grotendeels nazorg 
van de grote restauratie in het 
najaar van 2016. 
De toestand van dit object is als 
voldoende tot goed. Als gevolg 
van grote regenval heeft zich 
een lekkage ter plaatse van de 
ingang aan de rechtergevel op 
maaiveld-niveau voorgedaan; 
oplossing en afhandeling na 
voorjaar 2018. Kosten € 3.515,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



10 
 

 
2.16. Toren Nijemirdum 

 
Grootschalig onderhoud aan deze toren in 
2012 heeft een onderhoudstoestand 
opgeleverd die goed is. In het verslagjaar is,  
voor zover noodzakelijk, alleen enig 
incidenteel onderhoudswerk uitgevoerd.  
Als resultaat van de recente (dec. 2017) 
onderhoudsrapportage zijn inmiddels voor 
het komend jaar beperkte 
onderhoudswerkzaamheden ingepland. 
Kosten € 752, - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.17.  Klokkenstoel Ruigahuizen. 

 
In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige 
werkzaamheden uitgevoerd. Schoonmaken in het 
najaar is uitgesteld vanwege de slechte 
begaanbaarheid van het terrein. De 
onderhoudstoestand is voldoende. Kosten € 129,- 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.18. Klokkenstoel Mirns. 
 

In het verslagjaar zijn geen noemenswaardige 
werkzaamheden uitgevoerd. Schoonmaken in het 
najaar is uitgesteld vanwege de slechte 
begaanbaarheid van het terrein.  
De onderhoudstoestand is voldoende. 
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2.19. Joustertoer  Joure 
 

Op 1 juli 2016 in eigendom gekomen bij de 
stichting. Een toren die tegen de kerk aan is 
gebouwd met een rechtszaal op 1e 
verdieping. 
In het verslagjaar is enig regulier onderhoud 
uitgevoerd en is een grote en langdurige 
storing aan het carillon tijdelijk opgelost. De 
definitieve herstellingen volgen voorjaar 2018.  
Ook heeft het bestuur alle gebruikers van de 
toren bijeengeroepen en  in de gelegenheid 
gesteld hun opvatting te geven over de 
huidige toestand van de begane grond 
grond/entree en de rechtszaal in de toren. De 
verstrekte informatie over de wensen heeft er 
toe geleid dat het bestuur heeft besloten een 
eenvoudig herinrichtingsplan te maken voor 
de genoemde ruimten.. 
De onderhoudstoestand is matig tot 
voldoende.  
Kosten € 3.537,- 

 
 
 

2.20. Toren Lemmer (Lemstertoer Kerkhof 1) 

 
 
De toren lijkt vrijstaand te zijn gebouwd, maar blijkt ook deels ingebouwd in de 
kerk.  De overdracht aan de stichting heeft medio  2016 plaatsgevonden. 
Onderhoud bleek  noodzakelijk. In het verslagjaar is grootschalig achterstallig 
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onderhoud aan het buitengebeuren van de toren uitgevoerd, te weten 
voegwerk, inboeten gevelstenen, lood- en zinkwerk, timmerwerken, vervangen 
leien, schilderwerken, restauratie torenkruis met weerhaan.  
De totale kosten voor dit onderhoudswerk bedroegen   € 206.000 +; Kosten in 
2017 € 185.919,- 
 

 
2.21. Westermeer-toren Joure, (Geert Knolweg 4) 

Deze vrijstaande forse toren is bij  
de uitwisseling van objecten met de 
gemeente in eigendom gekomen. 
Een omvangrijke restauratie blijkt 
nodig om de toren weer in een 
goede staat van onderhoud te 
brengen.  Voorts staat de toren niet 
meer loodrecht op het maaiveld en 
is onderzoek gedaan op welke wijze 
de toren meer stabiliteit kan worden 
gegeven. Het volledige restauratie- 
plan is gereed en aanbestedingsrijp 

. 
Ook is een start gemaakt met de 
uitvoering van het financieringsplan. 
Conform het overnameakkoord valt 
de financiering van deze restauratie 
buiten de jaarlijkse deelsubsidiëring 
door de gemeente.  

 De aanbesteding en start uitvoering 
wordt verwacht in 2e halfjaar 2018.  
De investering in 2017 voor 
incidenteel onderhoud, onderzoek 

en opmaken van de aanbestedingsdocumenten  bedroeg  ca. € 17.191,- 
 
 

 
2.22.  Toren  Langweer  

Per 1 juli 2016 is de toren in eigendom 
bij de stichting.. Een markant object 
voor het dorp Langweer. De 
rijkssubsidie- beschikking t/m 2020 was 
geheel besteed bij overname. Bij eerste 
mogelijkheid (2021) zal een nieuwe 
aanvraag voor rijkssubsidie worden 
gedaan. De onderhoudstoestand wordt 
als matig gekwalificeerd. 
In verband met het tijdig verkrijgen van 
financiering voor groot-onderhoud  zal 
in 2018 een restauratieplan gereed 
worden gemaakt. Ook het uurwerk zal, 
met de klokken, worden beoordeeld. 
Kosten verslagjaar € 1.015,- 



13 
 

 
2.23. Kerktoren Harich  

In 2014.heeft een grote restauratie plaats- 
gevonden van het interieur van de toren. In 
het verslagjaar is enkel enig incidenteel 
onderhoud gedaan. Voor de komende 
periode wordt onderhoudswerk van beperkte 
omvang voorzien in hoofdzaak van de 
buitengevels, daken en de luid-as (niet 
stabiel). De onderhoudstoestand van de 
toren is verder voldoende tot goed. Kosten 
2017 € 811,- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.24. Groene Molen Joure 

De molen is in het verslagjaar  50 uur in werking 
gesteld, waarvan 10 uur op motorkracht. De wieken-as 
heeft 14.242 omwentelingen gemaakt. Bij mooi weer 
weten bezoekers van de haven langs de Griêne Dyk de 
molen te vinden. Als de molen draait, zijn bezoekers 
welkom. De Groene Molen was daarnaast opengesteld 
op de Nationale Molendag op 13 mei 2017 en op de 
nationale Open Monumentendag op 9 september 2017. 
Begin juni is de video-opname van het weekoverzicht 
van website Jouregio.nl opgenomen op de stelling van 
de molen.  
In de nazomer is de molen volledig geschilderd door 

schildersbedrijf  H. Meester uit Joure. Molenaar Bauke Bos heeft een nieuw 
toegangshek gemaakt. 
Gediplomeerde vrijwillige molenaars: Bauke Bos en Jesse Molenkamp. 
Kosten € 13.782,- 
 

 
2.25. Grevensmolen te Vegelinsoord 

In 2017 heeft de Grevensmolen 107½ 
maaluren en 47.772 as-omwentelingen 
gemaakt. De Grevensmolen was opengesteld 
op de Nationale Molendag op 13 mei 2017 en 
Open Monumentendag op 9 september 2017. 
Ook op andere dagen waarop de molen 
maalde, ontvingen de molenaars bezoekers. 
Kosten € 1.142,- 
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Bijzondere bezoeken waren er op twee momenten in het  voorjaar van 
schoolklassen. Ook is de molen bezocht door twee groepen kinderen uit de 
buurt.  
Op 31 januari 2017 hield Frank Terpstra een lezing over de geschiedenis van 
de Friese Veenpolders en Grevensmolen in Museum Heerenveen. 
In het voorjaar van 2017 is een nieuwe maaimachine aangeschaft. 
Gediplomeerde vrijwillige molenaars: Ane Dijkstra, Job Koehoorn en Frank 
Terpstra, molenvrijwilliger: Popke Timmermans 

 
 
 
2.26 Klokkenstoel Bantega. 

Dit monument betreft een gemeentelijk 
monument en komt alleen in aanmerking voor 
subsidies zijdens de gemeente. Een recent 
inspectierapport geeft aan dat deze 
klokkenstoel achterstallig onderhoud vertoont. 
Er ligt een restauratieplan klaar  dat in 2018 
wordt uitgevoerd. Raming € 25.0000. Kosten 
2017 € 395,- 

 
 
 
 
 
 
- De Algemene kosten over het verslagjaar waren € 17.337,- 

o Administratie 
o Vrijwilligers 
o Financiële verslaglegging 
o Representatie 
o Reiskosten 
o Accountant 
o Verzekeringen 
o Bankkosten 
o Webhosting en websitebeheer 
o Diversen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jdv/jb – april 2018 

 


