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VOORWOORD
EEN WONDERLIJK EN MOEILIJK JAAR
De eerste helft van het jaar waren we wegens Corona dicht. Toen we begin juni open mochten, met tentoon-
stelling ‘Fast Forward, Dordrecht over 100 jaar’, werd de programma-coördinator ziek.  
Het bleek geen eenvoudige opgave om vanaf dat punt de lopende werkzaamheden op te pakken; er is daar-
voor op velerlei gebied kennis en kunde nodig. Pictura is een organisatie die grotendeels draait op vrijwilli-
gers, waarbinnen het verloop hoog is. Evenwel runnen we een tentoonstellingsruimte die langs de professio-
nele meetlat gelegd wordt. 
Daarnaast kostte het extra veel tijd en hoofdbrekens om de lopende zaken te organiseren rond steeds veran-
derende politieke Corona-maatregelen: wat kan en mag, wat niet? Er konden geen openingen plaatsvinden, 
we misten het elkaar ontmoeten en daarmee het belangrijke onderlinge netwerken en liepen barinkomsten 
mis. Er waren minder activiteiten. Desalniettemin is het gelukt om Pictura goed te laten draaien.

TURBULENTIE IN DE ORGANISATIE
In de zomer nam onze programma-coördinator, na zeven jaar bij de organisatie betrokken te zijn geweest, 
het besluit om afscheid te nemen. In haar kielzog volgden de vrijwilligers-coördinator en een enkele vrijwilli-
ger. Ook de secretaris vertrok en de nieuwe penningmeester moest zich inwerken. De vormgever (Marleen 
Oud) en de voorzitter van de tentoonstellingscommissie (Geerten Ten Bosch) namen tijdelijk de werkzaam-
heden van programma-coördinator over. Door al deze strubbelingen kwam goed in beeld hoe kwetsbaar 
Pictura is. Mede om die reden werd besloten om een ’wendbaar/weerbaar’ subsidie aan te vragen bij de ge-
meente, om de organisatie deskundig onder de loep te laten nemen en opnieuw stevig in het zadel te helpen. 
Deze aanvraag is gehonoreerd, waar we de gemeente erg dankbaar voor zijn. Zo hopen we strijdbaar verder 
te kunnen met het tonen van tentoonstellingen die het experiment niet schuwen, van hedendaagse kunste-
naars in alle soorten en maten met werken in alle disciplines die er zijn. Dat Pictura stormen kan trotseren, 
is wederom bewezen.

AANWINSTEN EN WAT ER GOED GING
Er werd een programma-coördinator gevonden met Pictura-ervaring, wat in ons voordeel is. Jodi Broekman 
heeft communicatie wetenschappen en facilitair management gestudeerd en werkervaring als accountmana-
ger in de culturele sector. Pictura past haar als een jas.
Er kwam een nieuwe vrijwilligers-coördinator en tevens een paar nieuwe vrijwilligers die Pictura draaien 
gedurende openingstijden. 
Er stonden een vijftal goeie, mooie, interessante tentoonstellingen; divers en met een keur aan uitgangspun-
ten. Soms participerend op gebeurtenissen in Dordrecht. Zoals ‘Fast Forward, Dordrecht over 100 jaar’ in het 
kader van ‘Dordrecht, 800 jaar stadsrechten’. ‘Timescapes’ was een verrassende, sterke, zelfs ontroerende 
interpretatie van ‘In het licht van Cuyp’, de Albert Cuyp tentoonstelling in het Dordrechts Museum. Krakend 
fris was ‘KersVers’ in de zomer. Net afgestudeerde studenten van de ‘Art en research’ klas van de Bredase 
Academie, mochten de zalen als projectruimte gebruiken. Rijk aan ideeën was ‘Structures on Mars’ van de 
internationale groep TAOP (The Art Of Painting) waarin Artificial Intelligence (AI) de rode draad vomde. Met 
‘Richard Waar?’, een concept van Picturaprijswinaar 2019 Ralf Kokke, die natuurlijk zelf deelnam,
sloten we het jaar 2021 knallend af.

 Geerten Ten Bosch en Marleen Oud

voorblad: TIMESCAPES / Marije Vogelzang / detail installatie
achterblad: RICHARD WAAR? / Peer Vink / opbouw 
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Julien Thomas

Marije Vogelzang
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PODIUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST
Pictura heeft in 2021 vijf exposities kunnen tonen, er waren drie kunstenaarsgesprekken en 
twee bijzondere activiteiten.

05.06–11.07.2021 FAST FORWARD - Dordrecht over 100 jaar 
  kunstenaars: Art van Triest, Anna Berendsen, Menno Hiele, Annemieke Alberts, 
  Manuela Porceddu, Léon van Kuijk, Daniel Arthuus, Ralf Kokke, Ad Koomans, 
  Jolande Vermeulen, Yvo van der Vat en Lotte Pen
  bezoekers: 697 

  Fast Forward is een project in het kader van ‘Dordrecht 800 jaar stadsrechten’. 
  Eén van de inspiratiebronnen hiervoor is New Babylon van Constant Nieuwenhuys.  
  New Babylon was een zoektocht naar de nieuwe stad en een nieuwe wereld. 
  Nieuwenhuys stelde dat een andere manier van steden bouwen zorgt voor een 
  andere manier van leven. Dat vormde de aanleiding voor een tentoonstelling over 
  de toekomst: Hoe ziet Dordrecht er over 100 jaar uit? 

  Elf kunstenaars kregen van Pictura de opdracht om rond deze vraag een onderzoek  
  te starten. Iedere kunstenaar benaderde deze vraag vanuit eigen ideeën en ervaringen. 
  Waar de ene kunstenaar zich bezighoudt met de verdwijnende natuur in de stad,  
  kijkt de andere naar de ontwikkelingen op stedenbouwkundig gebied of naar de   
  toekomst van de samenleving. In elf nieuwe werken, drie stadswandelingen, een  
  publicatie en een zelfontworpen 3D applicatie namen de kunstenaars je mee in deze 
  toekomstige wereld.

17.07–15.08.2021 KERSVERS
  kunstenaars: Femke van Heijningen, Sjaak van Broekhoven, Menno van den Ende,  
  Anouk van Weerlee, Babs van Heugten, Anika Hochstenbach, Esther van Zoelen, 
  Fien Onderwater, Niels Roest, Noëmi Hofstede, Simone Beenen, Britte Tegelaar,  
  Doris Kolpa en Bobbi Cleij (net afgestudeerde studenten van AKV St Joost, Breda)  
  bezoekers: 627

  Deze makers kregen de ruimte in Pictura om projectmatig te werken. Voor sommigen  
  vormde hun eindwerk het startpunt, anderen kozen ervoor iets compleet nieuws te 
  gaan doen. Gedurende de tentoonstelling waren de studenten aan het werk en werden 
  er performances uitgevoerd. Regelmatig leidde deze werkwijze tot levendige uitwis- 
  selingen met het publiek. Op initiatief van enkele studenten vonden er een drietal  
  ‘open mic’ avonden plaats, die de potentie in zich hebben om te worden doorgezet.  

21.08–26.09.2021 The Act of Painting - Structures on Mars
  kunstenaars: Geeske Bijker, Raymond Cuijpers, Eduard Genee, Patrick Gonzalez,  
  Lukas Göthman, Wieteke Heldens, Jeroen Hofhuizen, Mark Hosking, Kirsten Hutsch,  
  Gerard Jagers, Arnout Killian, Rudy Klomp, Line Kramer, André Kruysen, Astrid Nobel,  
  Frenk Meeuwsen, Romee Van Oers, Jacco Olivier, Mayako Nakamura, Ruud Visser,  
  Cole Verhoeven, Marie Van Vollenhoven en Charlotte Warsen
  bezoekers: 880

  Raymond Cuijpers: ‘Hoe verhouden wij ons als mens tot nieuwe technologieën die 
  voornamelijk door AI bestuurd worden? Laten we onze manier van kijken en denken
  beïnvloeden door algoritmes en geloven we daardoor nauwelijks nog in het sublieme?  
  Laten we de mens steeds minder een intuïtief wezen zijn? Van makers worden we  
  consumenten en we kijken in die transitie gretig uit naar andere planeten. Zo be- 
  studeren we het oppervlak van Mars met supertelescopen en satellieten, zoekend 
  naar structuren die op leven wijzen. We verkennen zelfs de mogelijkheden om die 
  onaardse planeet bewoonbaar te maken. Marsrovers zijn vooruitgestuurd als verken- 
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Fast Forward, Dordrecht over 100 jaar / Anna Berendsen 

Fast Forward, Dordrecht over 100 jaar / Menno Hiele 



Fast Forward, Dordrecht over 100 jaar / Manuela Porceddu en Léon van Kuijk

Fast Forward, Dordrecht over 100 jaar / Art van Triest



  ners en uitverkorenen worden klaargestoomd om de eerste kolonisten in de ruimte 
  te worden. Is de drang naar een nieuwe wereld zo overheersend dat we de oude 
  wereld verwaarlozen? Geteisterd door rampen die door onze manier van leven zijn 
  aangewakkerd is de aarde nog steeds de bron van onze ziel. In de mens nu lijkt een 
  tweestrijd gaande: vanuit de ziel tot een persoonlijk bewustzijn komen of in de   
  schietstoel van AI plaatsnemen?’ 

02.10-07.11.2021 TIMESCAPES
  kunstenaars: Julien Thomas en Marije Vogelzang 
  bezoekers: 740 

  ‘Timescapes’ is geïnspireerd op de Albert Cuyp tentoonstelling in het Dordrechts 
  Museum. In de landschappen van Cuyp is het licht te zien als een markering van tijd. 
  De schilderijen geven een historisch moment weer, maar doen ook denken aan een  
  tijd waarin natuurlijk licht een grotere rol speelde in het dagelijks leven. Het licht  
  bepaalde veel meer dan nu het ritme van alledag.

  Julien Thomas onderzoekt de rol van daglicht en schaduw, als markeringen in de tijd.  
  Hij wil de toeschouwer een ruimtelijke ervaring verschaffen waarin licht langzaam  
  verschuift en de tijd voelbaar verstrijkt, als bijna tastbare aanwezigheden. 
  Eén van de inspiratiebronnen voor dit werk is de Dordtse antiek restaurator Arie 
  van der Linden die gespecialiseerd was in het restaureren van antiek uit de Gouden  
  Eeuw. Hij leerde Thomas dat je aan de hand van de lichtval op een meubelstuk veel  
  kunt zeggen over de herkomst en kwaliteit ervan. ‘Ik begon me af te vragen welke toe-
  passingen van licht en schaduw in de loop der tijd nog meer verloren zijn gegaan. En:  
  welke nog onontdekte toepassingen zijn er denkbaar in de toekomst?’

  Marije Vogelzang richt zich met haar installatie ‘Reverse reality check’ juist op de 
  innerlijke ruimte. ‘Onze verbeeldingskracht is groot en gevoelig, maar is onderschat
   en er wordt op neergekeken. Met deze installatie wil ik laten ervaren hoe verbeeldings-
  kracht een werkelijke kracht is, die wat je om je heen ziet stuurt. Alles wat er buiten je  
  is, is al in je.’ Waar Cuyp illusies creëert van licht in het landschap, nemen de interac- 
  tieve keramische objecten van Vogelzang je mee naar het innerlijk landschap.

20.11–19.12.2021 RICHARD WAAR?
gesloten op 18.12 kunstenaars: Ralf Kokke, Jim Mooijekind, David Bade, Tirzo Martha, Sam Hersbach,  
(wegens Corona) Heidi Ukkonen, Liselot Veenendaal, Mathieu Klomp, Robert Roest, Marc Mulders en  
  Peer Vink
  bezoekers: 480

  Richard Waar? verwijst naar Richard Anthony, een vervoerder die al jaren kunstwerken  
  transporteert. Door heel Europa reist hij, van en naar musea, beurzen en galeries.  
  Na verloop van tijd droomt hij ervan een groepsexpositie te organiseren met kunste- 
  naars waarmee hij de afgelopen jaren heeft gewerkt. Om hun werk tentoon te stellen  
  en met de opdracht om een portretje te maken van André Hazes. Richard is namelijk  
  naast vervoerder een heuse volkzanger! Op de opening zong hij klassiekers van zijn  
  grote held André Hazes, van Joe Cocker en vele anderen. 

  Richard Waar? refereert niet alleen aan Richard zelf, die altijd op pad is, maar ook aan 
  een stroming van de Chicago Imagists uit de jaren ‘60 genaamd Hairy Who?
  Ralf Kokke, Pictura-prijswinnaar 2019, is hier enorme fan van en ziet in deze stroming  
  veel beeldende overeenkomsten met de kunstenaars die Richard heeft uitgekozen. 
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KersVers / studenten Academie St Joost 



Structures on Mars / The Act of Painting



VERJONGING & TALENTONTWIKKELING
Het is van belang om pas afgestudeerden een podium te bieden en eraan bij te dragen dat ze zich kunnen 
ontplooien. De kennis van meer ervaren kunstenaars is daarin van waarde. Juist omdat Pictura (ook) een 
vereniging is met werkende leden kunnen wij die dialoog tot stand brengen.

In 2019 is daarom een nieuw concept in het leven geroepen. Twee keer per jaar worden ‘projectweken’ 
georganiseerd. Vier tot vijf kunstenaars, van alle leeftijden, krijgen de ruimte om twee weken lang in Pictura 
te werken. Ze krijgen de kans hun werk te bevragen, erop te reflecteren en nieuw werk te ontwikkelen. 

Door de maatregelen rondom Corona waren er in 2021 geen projectweken. Wel konden tijdens ‘Kersvers’ 
afgestudeerde studenten van Academie Sint Joost in de zalen verder werken aan hun afstudeerprojecten.
Doordat meerdere studenten tijdens openingsuren aanwezig waren ontstonden gesprekken met het publiek.
De ‘open mic’ avonden die zij organiseerden trokken een divers, met name jong publiek. 

Aan ‘Richard Waar?’ deden, naast vier gevestigde, zeven jonge, opkomende kunstenaars mee.

BALLOTAGECOMMISSIE
Pictura is, naast tentoonstellingsruimte, een vereniging van beeldend kunstenaars die open staat voor nieuwe 
leden. De potentiële nieuwe leden worden eerst geballoteerd door een ballotagecommissie.

De commissie bestond in 2021 uit de volgende leden: Jeanne Rombouts (voorzitter), Astrid de Pauw, Anuli 
Croon, Rick Koren en Ton Kraayeveld. De commissie beoordeelt aanvragen op grond van door de potentiële 
leden overlegde documentatie, kwaliteit van het werk, gegevens over hun kunstenaarschap en motivatie voor 
lidmaatschap van Pictura.

De commissie komt drie keer per jaar bijeen. Doordat er in 2021 weinig aanmeldingen waren, kwam de com-
missie éénmaal bij elkaar om vier aanmeldingen te bespreken. Daarvan zijn twee kunstenaars aangenomen 
als nieuw lid van Pictura.

Om Pictura aantrekkelijker te maken voor jonge kunstenaars is een nieuw beleidspunt geïntroduceerd. Aan 
kunstenaars die tot twee jaar terug een HBO kunstopleiding hebben afgerond, wordt tegen gereduceerd tarief 
een aspirant-lidmaatschap voor de periode van twee jaar geboden. Daarna volgt ballotage volgens de gebrui-
kelijke procedure.

SAMENWERKING IN DORDRECHT 
Pictura blijft zich verbinden met de lokale en regionale samenleving en waar mogelijk gaan we samenwerkin-
gen aan. Concreet in 2021 heeft dit in de volgende activiteiten geresulteerd:

- onze hedendaagse tentoonstelling ‘Timescapes’ werd geënt op de thematiek van de Cuyp-tentoonstelling  
 in het Dordrechts Museum, en opende in dezelfde periode
- aan ‘Dordt Verbeeld’ in het SBK Dordrecht deden op invitatie meerdere werkende leden van Pictura mee
- ‘Fast Forward, Dordrecht over 100 jaar’ maakte deel uit van ‘Dordrecht 800 jaar stad’ met voor dit thema  
 nieuw gemaakt werk door geselecteerde kunstenaars
-  Fast Forward, Timescapes en Richard Waar? waren te gast bij Via Cultura 
- RTV Dordrecht maakte culturele items van ‘Fast Forward’ en ‘Timescapes’ voor hun rubriek ‘Eilandleven’
- zen.nl Dordrecht mediteerde op ‘de ochtend van de stilte’ onder het werk van Thomas in ‘Timescapes’
- Mignon Nusteling, influencer, leidde het kunstenaarsgesprek met Marije Vogelzang (‘Timescapes’)
- Restaurant Het Magazijn tenslotte voorzag ons van goede en betaalbare koffie met gratis lekkere koekjes 
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Timescapes / installatie Julian Thomas

Timescapes / detail installatie Marije Vogelzang
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PUBLIEKSBEREIK
Pictura zoekt verbinding met haar bezoekers en de stad en is steeds op zoek naar de meest geschikte vorm 
daarvoor. Dit doen wij door het publieksbereik te vergroten met behulp van samenwerkingspartners, kunste-
naars en diverse communicatiemiddelen.

De mogelijkheden om tentoonstellingen en activiteiten te delen zijn divers: affiches, uitnodigingen per post 
en mail, Picturablad, persberichten, nieuwsbrief, onze website, Facebook, Instagram en online agenda’s. 
Daarnaast zijn we geregeld te horen op Via Cultura, komt RTV Dordrecht langs en verschijnen er artikelen in 
AD de Dordtenaar.

Voor alle exposities maakt grafisch ontwerper Marleen Oud (niet vouwen a.u.b.) affiches en uitnodigingen. 
De affiches worden in Dordrecht verspreid en zijn achter diverse ramen te zien. Uitnodigingen worden door 
heel Nederland verstuurd. Daarnaast versturen we digitale uitnodigingen per mail naar onze leden en geïnte-
resseerden. In Pictura ligt een inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. Als we open zijn ontvangen we daarvoor 
wekelijks nieuwe aanmeldingen.

Pictura verstuurt persberichten via een uitgebreide mailing naar lokale en regionale kranten, een groot aantal 
(kunst)tijdschriften, online kunstpodia en radio en tv-redacties. Hierdoor verschijnen de tentoonstellingen en 
activiteiten geregeld in de media en zijn kunstenaars te horen op de radio en te zien op de lokale tv-zender. 

De nationale media wisten ons dit jaar te vinden: 
- Podcast ‘Ezelsoren’ over ‘Fast Forward’ (2 afleveringen) en interview met de curatoren (1 aflevering)
- ‘Timescapes’ was onderdeel van een paginagrote ‘In het licht van Cuyp’ advertentie in NRC, met dank aan  
 het Dordrechts Museum  
-  radioprogramma ‘Opium’ (radio 4) over ‘Richard Waar?’

Sociale media is voor Pictura belangrijk, sinds juli 2021 is Anja Kok (tevens werkend lid) aangenomen om 
deze te verzorgen. We houden onze ‘socials’ up to date met iedere tentoonstelling en activiteit. 
Nieuw in 2021 is dat een exposant voor de duur van zijn/haar tentoonstelling onze instagram beheert: 
hierdoor bereikt Pictura een groter en diverser publiek.
Op facebook heeft Pictura sinds september 2021 een zogenaamde memberpage. De bedoeling van deze 
pagina is dat werkende leden van Pictura elkaar op de hoogte houden van hun activiteiten. 

In 2021 zijn twee Pictura uitgaven verschenen, de catalogus van Fast Forward en een nieuw initiatief: het jaar-
boek. Het jaarboek geeft een mooi beeld van de tentoonstellingen en activiteiten in het voorgaande jaar, en 
hoe ze binnen onze doelstellingen passen. Aangevuld met een thema waar we speciale aandacht aan beste-
den. In deze eerste versie waren dat de financiën (wat komt er binnen en waar wordt dat aan uitgegeven) en 
de diversiteit van de exposanten: hoeveel werkende leden exposeerden, hoeveel kunstenaars onder de 35 jaar, 
man/vrouw verdeling, etc. De uitgaven worden onder onze leden verspreid. 
Doordat we wederom een half jaar dicht waren, is er geen regulier Pictura/Blad gemaakt; er was te weinig 
inhoud om het blad mee te vullen.

Een ander nieuw initiatief is de ‘Geschreven Podcast’ waarin Ina Boiten (kunsthistoricus) een kunstlievend lid 
interviewt in het begin van de lopende tentoonstelling. Een geschreven weergave daarvan staat op de website. 

Totaal aantal bezoekers 2021 bedroeg 3424, ten opzichte van:
- 2987 bezoekers in 2020
- 6418 bezoekers in 2019
- 7136 bezoekers in 2018

EDUCATIE & ACTIVITEITEN
Met haar rijke historie is Pictura een inspirerende omgeving. Rondom de tentoonstellingen en presentaties 
worden kunstenaarsgesprekken georganiseerd. Ook vinden er verspreid over het jaar activiteiten plaats zoals 
lezingen, concerten en ‘Bijzondere Eenmaligheden’. Een ‘Bijzondere Eenmaligheid’ kan van alles zijn, maar is 
altijd van zeer hoge kwaliteit en nergens anders te zien of beleven. 
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Iedere twee weken is er modeltekenen op vrijdagavond. Iedereen kan daaraan deelnemen. Onder leiding van 
twee beeldend kunstenaars die elkaar om de week afwisselen, tekenen kunstenaars en amateurs naar naakt-
model in de zalen van Pictura. Een aloude traditie die in ere wordt gehouden.

Een andere vorm van educatie zijn de projectweken, waar Pictura de dialoog tussen beginnende en ervaren 
kunstenaars stimuleert.

KUNSTENAARSGESPREKKEN & FINISSAGES  
- 11.07 finissage ‘Fast Forward, Dordrecht over 100 jaar’
- 25.09 kunstenaarsgesprek en finissage ‘Structures on Mars’
- 05.11 kunstenaarsgesprek / Mignon Nusteling in gesprek met Marije Vogelzang
- 07.11 kunstenaarsgesprek / Daniël Arthuus in gesprek met  Julien Thomas 

CONCERTEN
- 26.06 Pelgrim: twee muziekwandelingen door Lotte Pen (‘Fast Forward’)
- 25.09 Mark Hosking en muzikanten bespelen Marks zelfgebouwde instrumenten (‘Structures on Mars’)
- 20.11 optreden curator/volkszanger Richard Anthony (‘Richard Waar?’)

BIJZONDERE EENMALIGHEDEN
- 12.12 Ma*-concert tijdens ‘Richard Waar?
  Cora Schmeiser (zang), Lucija Gregov (cello), Nina Hitz (cello) en Emma Houston (techniek) 
  De bezoekers werden uitgenodigd te participeren tijdens een onderdeel van dit concert. 
  * ‘ma’ is een Japans begrip en betekent hier ‘de stilte tussen de akkoorden’ 

LOSSE ACTIVITEITEN
- 30.07 open mic avonden (‘KersVers’) 
- 06.08 open mic avonden (‘KersVers’)
- 13.08 open mic avonden (‘KersVers’)
- 31.10 zenmeditatie in grote zaal vanwege Dag van de Stilte (‘Timescapes’)

MET DANK AAN
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Kersvers / open mic avond / 30 juli, 6 en 13 augustus

Richard Waar? / decor en participerend onderdeel van Ma concert  / 12 december 2021
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                  PICTURA/JAARREKENING 2021 

  

4 
 

EXPLOITATIEREKENING       
     Begroting   
   2021  2021  2020 

   €  €  € 
        
 Subsidie exploitatie           85.256   86.256           73.795  

 Subsidies tentoonstellingen           37.881   37.881             2.435  

 Sponsoring             1.018   1.000             1.000  

 Contributies           12.780   13.200           10.938  

 Sociëteit             1.939   8.000             1.876  

 Opbrengsten activiteiten                288   1.000                781  

 Commissie verkoop kunstwerken             1.026   250                722  

 Exposities  -  -  - 

 Zaalverhuur                   0   250                180  

 Overige baten                   9   540                 30  
           

 Som der Baten          140.199   148.377           91.757  
 

 
 61%  58%  80% 

        
 Salarissen           20.975   25.740           24.724  

 Sociale lasten             4.239   4.903             4.460  

 Overige personeelskosten           20.396   10.310             3.473  

 Huisvestingskosten           37.075   37.895           31.860  

 Sociëteit             3.817   8.500             3.716  

 Activiteiten  -  1.000                646  

 Exposities           40.489   46.883           18.415  

 Pictura Blad                857   2.200             1.522  

 Picturaprijs  -  -  - 

 Afschrijvingen               -745   1.200                989  

 Overige bedrijfskosten           10.140   9.746             9.726  
           

 Som der Lasten          137.243   148.377           99.531  
        
Bedrijfsresultaat  2.955    -7.774 
        
Financiële baten en lasten       
 Rentelasten-baten  -  -  - 
        
Nettoresultaat  2.955    -7.774 
        
Resultaatsbestemming       
 Resultaat  2.955    -7.774 

 Egalisatiereserve  0     8.000 

   2.955    226 
        
 Resultaat ten laste van reserves  2.955    -7.774 

 Uit egalisatie  0    8.000 

 Resultaat  2.955    226 
        
 Naar Alg reserve  1.158    44 

 Naar Egalisatiereserve  1.797    182 

 
 

 0    0 




