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1.

Algemeen

De basis van dit aktiviteitenverslag is het jaarplan 2015. In dit verslag wordt gemakshalve de
volgorde van aktiviteiten aangehouden zoals vermeld in een brief van de belastingdienst inz.
ANBI d.d. 25-09-2015. De aktiviteiten van het Friendship Sports Centre worden daarin in de
volgende volgorde onderverdeeld:
•
•
•
•

Mensen met een beperking in staat stellen te kunnen sporten op een volledig daartoe
aangepast sportcomplex.
Het bieden van een leer- en werkplek voor mensen met een beperking.
Het fungeren als stagebedrijf voor leerlingen van het ROC Amsterdam.
Het werven van fondsen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken
In dit verslag zal deze volgorde daarom ook worden gehanteerd. Daarnaast zal er nog een
laatste hoofdstuk zijn waarin de niet benoemde items nog aan de orde komen.
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1.

Mensen met een beperking in staat stellen te kunnen sporten op een
volledig daartoe aangepast sportcomplex

Only Friends:
Bij het Friendship Sports Centre worden inmiddels 25 sporten beoefend. Er zijn in 2015 2
nieuwe sporten bijgekomen, nl. korfbal en volleybal. Deze sporten worden aangeboden door
Sportclub Only Friends, de preferred user van het Centre.
Specifieke programma’s:
Daarnaast worden de volgende specifieke programma’s aangeboden op het Centre:
•
Friends in Shape: een gezondheidsprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht
en obesitas;
•
Friends at Home: een activiteitenprogramma als brug tussen school en sport;
•
Connecting Friends: sportprogramma voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs (deze
bestond al enige jaren);
•
Older Friends: sporten met volwassenen/ouderen met of zonder een beperking.
Sportpartners Centre:
Doelstelling van het Centre is om in 2015 nog meer maatschappelijke relevatie te krijgen.
Daarom zijn een aantal (zwem)aktiviteiten niet alleen uitgebreid maar ook ‘verbreed’. Er is dus
niet alleen een toename geweest in de hoeveelheid uren, maar ook in een groter en
gevarieerder aanbod:
Nieuw Amstelraede

o Verder uitgebreid in uren in 2015: zwemmen in het kader van dagbesteding;
o Per 31/8/15 uitgebreid: zwemmen voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking,
via de Van der Sar Foundation;
o Per 31/8/15: uitgebreid met fitnessakiviteiten voor mensen met een niet aangeboren
hersenafwijking;
Kids Aktief en Kids Saamen Aktief

o Uitgebreid in uren in 2015: Kids aktief (Aqua) biedt buitenschoolse opvang (waaronder dus
zwemmen) voor kinderen tussen 4 en 12 in het regulier en speciaal onderwijs;
Stichting Prisma:
o Verder uitgebreid in uren: Project Bewegen Boven ’t Y; sporten en bewegen voor ouderen
samen met volwassenen met een verstandelijke beperking;
o Per oktober 2015: ook gestart met zwemmen Boven ’t Y door Kadoelerbreek; Kadoelerbreek
is een woonlokatie in Amsterdam Noord voor ouderen met een beperking;
Het Schouw:
o Verder uitgebreid in aantal in 2015: Zwemmen voor ouderen van het Schouw, een
verzorgings- en verpleeghuis in Amsterdam Noord;
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Older Friends
o Uitgebreid met aantal deelnemers: Aqua jogging for “Older Friends”;
voor ouderen met of zonder beperking;
o Vanaf 2016 zal dit verder worden uitgebreid met fitness;
Fysiotherapiepraktijk Goed Schellingwoude:
o Uitgebreid in 2015: fysiotherapiepraktijk die met ouderen maar ook met heel jonge kinderen
therapie doet in warm water; het instructiebad is hiervoor uitermate geschikt gebleken;
Waterbabies:
o Per februari 2015 gestart met het zwemmen voor (pasgeboren) baby’s’; gezonde maar ook
heel jonge kinderen met een beperking;
Connecting Friends: een project tezamen Only Friends is samenwerking met het ROC van
Amsterdam:
o Voorzetting project Connecting Friends; dwz sporten op het Friendship Sport Centre,
gebruikmakend van het sportaanbod van OF, binnen het project Connecting Friends;
Stichting Swimbee:
o Uitgebreid in uren in verband met uitbreiding deelnemers met en zonder beperking;
privelessen zijn erg gewild;
Politie-academie:
o Verminderd in aantal uren, veroorzaakt door een personeelsstop;
De Snippen:
o Nieuw project gestart in 2015: waterpolo voor jeugd voor waterpolo vereniging De Snipper,
i.v.m. sluiting zwembad Ouderkerk a/d Amstel;
Van der Sar Foundation:
o In het kader van vergroten maatschappelijke relevantie, samenwerking aangegaan met de
Van der Sar Foundation, een stichting voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel
(zie ook Nieuw Amstelraede);
Zwemvereniging de Zaan
o Uitbreiding aantal uren in verband met groei jeugdleden;
Sporten met kandidaten uit het leerwerkbedrijf;
o Gestart per september 2015: sporten voor jongeren uit het leer-werkbedrijf met een
licht verstandelijke beperking in het kader van sport en bewustwording voeding;
DMO:
o schoolzwemmen; zal uitgebreid worden in 2016.
In het jaar 2015/2016 zijn een aantal sportpartners niet teruggekomen. Zij maakten gebruik van
het Centre i.v.m. nieuwbouw van het Noorderparkbad. Daarentegen zijn een groot aantal uren
van de diverse partners uitgebreid en verbreed en zijn er een aantal nieuwe partners
bijgekomen.
Vaste partners hebben gebruik van de lokatie tijdens vakanties voor o.a. zwemkampen (zoals
Akwaak, Kids Aktief, Swimbee en voor voetbal de organisatie ProCamp).
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3. Het bieden van een leer- en werkplek voor mensen met
een beperking.
Wajongeren:
De bedrijfsvoering is voor een deel gebaseerd op het leerwerkbedrijf dat is opgezet in
samenwerking met het ROC van Amsterdam en jobcoach organisatie De Werkmeester.
In 2015 hebben in het Wajongproject in totaal 15 Wajongeren (jongeren met een
arbeidsbeperking) een leerwerktraject gevolgd. 11 kandidaten hebben een diploma Facilitaire
Dienstverlening niveau 1 behaald (startkwalificatie). Van de 15 kandidaten zijn er uiteindelijke
14 succesvol uitgestroomd!! Er is nog maar 1 kandidaat die in toeleiding zit naar werk. Dit
Wajongproject is uniek te noemen vanwege het feit dat Wajongeren hier de kans krijgen hun
startkwalificatie (MBO1) te behalen. Wanneer Wajongeren het Voortgezet Speciaal Onderwijs
verlaten, gebeurt dit zonder diploma. Het VSO werkt slechts met certificaten als bewijs dat een
jongere zijn verplichte aantal jaren onderwijs heeft gevolgd.
Zij worden gecoacht en begeleid door de jobcoaches van de Werkmeester met ondersteuning
van medewerkers van het Centre en de consulenten Gemeente Amsterdam Werk en Reintegratie.
In september 2015 zijn we ook begonnen met sporten voor jongeren uit het leer-werkbedrijf
met een licht verstandelijke beperking in het kader van sport en bewustwording voeding.
Met bovenstaande resultaten hebben we de doelstelling bereikt, nl. uitstroom naar werk (van
de 15 kandidaten, maar liefst 14), integratie van de doelgroep met de maatschappij,
bevordering sport in combinatie met onderwijs, bevordering sport in combinatie met
gezondheid, op een veilige en bereikbare pek zodat mensen niet in een isolement raken.
Werk en re-integratie:
In 2013 is het Centre de samenwerking met Gemeente Amsterdam aangegaan voor het inzetten
van personeel, dat met behoud van hun uitkering, bij ons werkervaring opdoen en zich
voorbereiden op een plaats in de arbeidsmarkt. In 2015 waren er 39 kandidaten actief binnen
de horeca, receptie en toezicht. Deze kandidaten hebben verschillende indicaties (zoals SW,
TPW). Ze doen werkervaring op gedurende de 18-36 uur per week afh. van de beperking die ze
hebben. Zij worden primair gecoacht en begeleid door de vaste medewerkers van het Centre en
ondersteund door de job coaches van De Werkmeester en de consulenten Gemeente
Amsterdam Werk en Re-integratie. Van de 39 kandidaten zijn er 26 vertrokken en uitgeplaatst,
waarvan 1 met pensioen en 1 ziek.
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4.

Het fungeren als stagebedrijf voor leerlingen van ROC van Amsterdam,
InHolland en HvA

Totaal:
Er zijn totaal gemiddeld 100 stagiaires per jaar. Ook in 2015 zijn er ongeveer 100 stagiaires
geweest. We bieden stageplekken voor :
o VMBO (maatschappelijke stage);
o MBO (reguliere stageplekken);
o HBO (onderzoeken, Special Friends).
Het grootste deel komt vanuit het MBO, ROC van Amsterdam.
Kantoor Centre:
Op het kantoor van het Centre zijn stageplekken mogelijk vanuit de opleidingen:
o Evenementenorganisatie;
o cultureel organiseren;
o facilitair management;
o en secretariaat.
In 2015 zijn er de volgende stagiaires geweest: 1 secretariaat en 1 cultureel management:
Studenten Special Friends (zie punt 4):
Per 1 september zijn er 10 studenten gestart voor het project Special Friends. Dat is een
teamstage van zowel MBO als HBO-studenten. Zij leveren een bijdrage aan het werven van
Special Friends (sponsoren) en evenementen (bijv. Iedere Meter Telt).
De opleidingsrichtingen waar ze vandaan komen zijn:
o Evenementenorganisatie (MBO);
o Johan Cruyff College (Marketing Communicatie/MBO);
o Junior Accountmanagement (MBO):
o Sport Management en Ondernemen (HBO);
o Fysiotherapie (HBO); Commerciele Economie (HBO).
Only Friends:
Bij Only Friends lopen gemiddeld per jaar zo’n 30-50 stagiaires, ook weer in 2015. Zij zijn
afkomstig van de volgende opleidingen:
o Sport en bewegen (MBO), zowel vanuit CIOS als ROC van Amsterdam;
o Sport Management en Ondernemen (HBO), van HvA;
o ALO (HBO), vanuit HVA;
o Sport en Bewegen en Gezondheid (HBO) van InHolland.
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Evenementen:
Incidenteel maken we ook gebruik van stagiaires tijdens evenementen (o.a. Benefit night), zoals:
o hostesses van Luchthavendienstverlening (MBO) (tussen de 15-20);
o koks van de horecatopleiding van ROC van Amsterdam (MBO) (tussen de 7-10);
o gastheren en gastvrouwen van ROC van Amsterdam (tussen de 15-20);
o div. sportopleidingen (MBO) (tijdens diverse sportevenementen, zoals spinning
marathon, diverse sportdagen etc. (tussen de 20-30).
Werkmeester:
Ook hebben we in 2015 weer stageplekken geboden aan stagiaires van de opleiding:
o Zorg en Welzijn (MBO/HBO), van zowel HvA als Inholland
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5.

Inkomensstromen en het werven van fondsen en
Evenementen)om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken:

We hebben ook in 2015 weer de volgende inkomensstromen gehad:
5.1.

Only Friends

5.2.

Sponsoring van bedrijven;

5.5.

Gelegenheid geven tot sportbeoefening aan sportverenigingen zoals Akwaak en
Swimbee
Subsidies van overheden en fondsen;
Steun van particulieren (bijvoorbeeld schenkingen, legaten, vriendenclub, crowdfunding
etc.);
Horeca inkomsten

5.3.
5.4.

5.6.
5.7.
5.8.

Eigen fondsenwervende evenementen;
Evenementen/vergaderingen die bedrijven op het Friendship Sports Centre organiseren;

Hieronder worden alleen de highlights vermeld:
5.1. Only Friends:
In 2015 bestond Only Friends 15 jaar. Only Friends heeft inmiddels meer dan 600 leden.
Only Friends heeft in 2015 2 nieuwe sporten geïntroduceerd nl. Volleybal en Korfbal. Er zijn inmiddels
25 sporten mogelijk. In de afgelopen jaren is ook nagedacht wat Only Friends nog meer aan de
doelgroep (en een evt. verbreding van de doelgroep met ouderen) kan bieden, hoe ze de
bezettingsgraad van het Centre kunnen verhogen en hoe ze een bredere maatschappelijke rol kunnen
spelen. Daarom is het Only Friends Lifestyle programma ontwikkeld. Het Lifestyle concept heeft als doel
om kinderen en jongeren met een beperking (en evt. dus ouderen) naast het sporten meer
ondersteuning te geven. De kinderen en jongeren kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen, een sterker
gevoel van eigenwaarde opbouwen en daardoor ook krachtiger in het dagelijks leven staan.

5.2. Sponsoring van bedrijven:
Special Friends en bedrijfssponsoring
In 2015 lag onze focus voornamelijk bij de sales. We zijn actief op zoek gegaan naar bedrijven
die zich aan ons willen binden en ons willen steunen. Om dit te realiseren zijn we bezig geweest
ons netwerk structureel te vergroten. Hiervoor zijn we vanaf 1 september 2015 een
samenwerking aangegaan met Ondernemers in Bedrijf (2 maal fte plus 10-12
stagiaires/studenten, zie ook hoofdstuk stagebedrijf ). Zij zijn samen met onze marketing &
communicatie afdeling verantwoordelijk voor het relatiebeheer van alle (potentiële)
sponsoren..
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Bedrijven kunnen instappen via een sponsorship (door bijvoorbeeld Special Friend te worden),
een evenement te organiseren (bijvoorbeeld een sportdag voor relaties of een vergadering) of
een fondsen wervend evenement bij te wonen (zoals de Benefit Night). Er wordt door
Ondernemers in bedrijf sinds september 2015 één keer per week een lunch en één keer per
maand een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor potentiële sponsors. Ze maken kennis met
het Friendship Sports Centre en Dennis Gebbink en/of Etienne Spee geeft een presentatie.
Het aantal Special Friends is in 2015 gegroeid tot 39. De doelstelling voor 2016 is aan het einde
van het jaar 100 Special Friends te hebben gerealiseerd.
Per september 2015 is het Special Friend pakket als volgt vastgesteld:
Voor €1.000,-* per jaar kunnen particulieren, sponsoren en bedrijven al Centre Ambassador
worden en daar krijgen zij ook wat voor terug.
o 3x per jaar organiseren wij een netwerk bijeenkomst met alle andere Special Friends;
o zij ontvangen 50% korting op de huur van de faciliteiten op ons Centre bv voor workshops of
presentaties);
o Een vermelding op ons Centre Special Friend-bord.
Voor € 500,-* extra krijgen zij een reclamebord met hun (bedrijfs)naam op het Centre en een
vermelding op onze website.
Major Sponsors:
Verder zijn we op zoek gegaan naar een aantal Major Sponsors. In 2015 zijn er derhalve
gesprekken gestart met ABN AMRO. Met ABN AMRO zijn we inmiddels (eerste kwartaal 2016)
bezig een overeenkomst te sluiten voor jaarlijkse structurele ondersteuning. Ook zijn er
gesprekken gestart met DAS voor structurele financiële ondersteuning. DAS heeft echter begin
2016 besloten geen Major Sponsor te worden in 2016, maar ze zullen wel een heel grote
sportdag organiseren op het Centre voor hun belangrijkste klanten.
Essent:
In 2015 is met Essent een overeenkomst gesloten voor sponsoring. Zij zullen sponsoren op het
gebied van zonnepanelen. Deze in totaal 250 panelen zullen in maart 2016 worden geplaatst.
Deze panelen vertegenwoordigen een waarde van € 90.000,- en zullen jaarlijks een aanzienlijke
energiebesparing opleveren. De doelstelling is om uiteindelijk in 2018 het grootste groene dak
van Nederland te worden, wat betekent dat we uiteindelijk 1000 panelen willen realiseren.
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Vriendenloterij:
In 2015 hebben we een overeenkomst gesloten met de Vriendenloterij.
Friendship Sports Centre investeert een bedrag van in totaal € 250.000,- incl. BTW en dit zal
naar verwachting in eerste instantie 8.500 geoormerkte loten voor Friendship Sports Centre
opleveren. De verkoop zal starten in januari 2016. In december 2015 heeft het Call Centre die
dit gaat doen een rondleiding en een presentatie gehad op het Centre.
Fonds Gehandicapten Sport:
Er is gevolg gegeven aan de bijeenkomst van 25 juni (zie 5.6 en 5.7). Er worden momenteel
gesprekken gevoerd over een samenwerkingsovereenkomst met Fonds Gehandicaptensport,
waarbij het de bedoeling is dat er een Stichting wordt opgericht tezamen met Fonds
Gehandicaptensport.
5.3. Eigen fondsenwervende evenementen;
Benefit Night;
De Benefit Night is een fondsenwervend gala incl. diner. De benefit Night is een gezamenlijk
evenement van het Centre en Only Friends. In 2015 zijn maar liefst 44 tafels verkocht.
Publiekevent:
Hier is heel veel energie in gestoken. Echter in verband met te weinig belangstelling (te zwaar
parcours) niet doorgegaan. Besloten is het publieksevent te vereenvoudigen en door te
schuiven naar 2016, maar dan in andere vorm (Iedere Meter Telt).
5.4. Evenementen/vergaderingen die bedrijven op het Friendship Sports Centre organiseren
Ook in 2015 heeft er weer een groot aantal evenementen/vergaderingen plaatsgevonden
waaronder door de volgende organisaties: ABN AMRO, Johan Cruyff Foundation, Johan Cruyff
Institute, Geef Down de Toekomst, Nationale Nederlanden, NOC NSF Paralympische
Talentendag, Clinic Esther Vergeer Foundation, Almere City, VAZO bedrijfsvereniging, KNVB,
Spinning Marathon, Peak4/RABO, PWC, Gemeente Amsterdam, Brandweer, Politieacademie,
Samsung, Diversey, diverse sportdagen van diverse scholen uit het regulier en speciaal
onderwijs/mytylscholen, divere sportkampen, diverse toernooien (G-hockeytoernooi,
rolstoelbasketbal etc).
Tijdens de evenementen werden er vergaderingen en brainstorm sessies gehouden en een
groot aantal van deze organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook een
clinic te volgen (rolstoelbasketbal, zitvolleybal of goalbal). De clinics werden gegeven door
vrijwilligers die zelf uit de gehandicaptensport komen.
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5.5. Gelegenheid geven tot sportbeoefening aan sportverenigingen
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 2, waar dit uitgebreid vermeld staat.

5.6 en 5.7. subsidies van overheden en fondsen/ steun van particulieren
Om meer partijen aan ons te kunnen binden hebben we besloten om onze maatschappelijke
relevantie nog meer te vergroten. Daarom hebben we op 25 juni 2015 een zeer belangrijke
stakeholdersvergadering gehouden. Daar waren de volgende partijen bij aanwezig:
NOC*NSF, ABN-AMRO, Fonds gehandicapten Sport, Gemeente Amsterdam, Esther Vergeer
Foundation, Dirk Kuyt Foundation, Edwin van der Sar Foundation, Essent, ROC van Amsterdam,
Hoge School van Amsterdam, InHolland, Bestuur van Only Friends en het Bestuur van het
Friendship Sports Centre.
De algehele conclusie uit deze bijeenkomst was als volgt:
o Van zeer groot belang is de naamsbekendheid te verhogen, niet alleen in Amsterdam, maar
ook nationaal;
o Mogelijkheden bekijken om aanvullende commerciële activiteiten te verrichten ter
financiering van de doelstelling van het Centre;
o Branch-exclusiviteit geldt niet binnen sponsoren van de gehandicaptensport. Er kan sprake
zijn van 5 a 6 sponsoren. Het is van belang met zijn allen om de tafel te zitten om samen tot
grotere hoogten en dus resultaten te komen. Optuigen van een goed sponsorpakket samen
met ABN AMRO en Essent;
o De vraag is ook nog: welk gedeelte van de mensen met een handicap, wil en kan integreren.
Dat zou een interessant onderwerp kunnen zijn om dat te onderzoeken op een van de hoge
scholen.
Er zijn kansen zowel bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij het onderwijs.
In 2015 is er zeer aktief opvolging gegeven aan de aktiepunten, voortvloeiend uit de
bovengenoemde vergadering van 25 juni 2015. De meeste van deze aktiepunten zijn verwerkt
in dit document. Er is o.a. vervolg gegeven aan de gesprekken met Fonds Gehandicapten Sport,
ABN AMRO, Edwin van der Sar Foundation, Essent, de Hoge scholen, Gemeente Amsterdam en
er heeft ook overleg plaats gevonden met de Dirk Kuyt Foundation en de Esther Vergeer
Foundation. Daar is alleen verder nog geen vorm aan gegeven. Esther Vergeer Foundation heeft
wel een clinic op het Centre georganiseerd. Hiervoor worden nog vervolgafspraken gepland.
5.8. Horeca inkomsten.
De horeca inkomsten zijn gestegen maar niet zoveel als we willen. Afgesproken is de prijzen
vanaf 2016 te verhogen. We verwachten ook dat de horeca inkomsten zullen stijgen naarmate
het aantal evenementen ook nog meer toeneemt. De horeca zien we als een service en als een
invulling aan onze status van leerwerkbedrijf. Het doel is dat de horeca minimaal
kostendekkend is.
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6. Overig
Bestuur:
De bestuurssamenstelling van het Centre was in 2015 als volgt:
Denis Brouwer, Voorzitter
Jan van der Schans, Secretaris
Ronald Boom, Penningmeester
Rene van Hulst, Marketing en Communicatie (uitgetreden eind 2015)
Joop Rengers, Commerciële Zaken
Directie:
Tot 1 augustus 2015 werd de directie gevoerd door Kim Lammers. Na het onverwachte vertrek
van Kim Lammers als Directeur, heeft het bestuur besloten voor deze fase Etienne Spee te
benomen als Directeur, in ieder geval tot 2018. Met hem is derhalve een overeenkomst
gesloten.
Organisatie:
Om efficiënter te kunnen werken en de interne communicatie vlotter te laten verlopen is de
organisatie verdeeld in twee afdelingen, nl. Commercie en Operatie. Onder de afdeling Operatie
vallen de afdelingen: Events, Facilitair, Horeca en Sport. Onder de afdeling Commercie valt de
afdeling Sales (zie ook Special Friends en Ondernemers in Bedrijf).
De functies Marketing&Communicatie, Finance en Office Manager zijn staffuncties en vallen
direct onder de Directeur. Totaal waren er 6,5 FTE’s.
Vrijwilligers:
Het Centre heeft in 2015 gebruik gemaakt van een viertal vrijwilligers. Eind 2015 is daar een
vijfde vrijwilliger bij gekomen. In 2015 is met deze vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst
gesloten. Deze vrijwilligers zijn ingezet bij de diverse evenementen. Bij grote evenementen
wordt er incidenteel nog een beroep gedaan op andere vrijwilligers in de familie en
vriendenkring.
Naamswijziging:
Conform de samenwerkingsovereenkomst met het Kinderfonds moesten we per 1/1/16 onze
naam wijzigen. Daarvoor zijn de nodige voorbereidende werkzaamheden getroffen in 2015.
Besloten is de naam Stichting Ronald McDonald Centre te veranderen in Stichting Friendship
Sports Centre, met als handelsnaam: Friendship Sports Centre.
Zowel de Statuten als de Kamer van Koophandel zijn hierop aangepast.

13
Activiteitenverslag 2015 – Friendship Sports Centre

ANBI/CBF
In het kader van de ontvlechting met het Kinderfonds is het van belang om een eigen ANBI te
verkrijgen een eigen CBF erkenning.
ANBI:
Op 25-09-2015 is door de belastingdienst per brief het volgende bevestigd: “De beoordeling van
alle activiteiten maakt dat de instelling voldoet aan de regelgeving en dat de ANBI status
voortgezet kan worden en dat een beschikking afgegeven kan worden als de statuten zijn
aangepast en de koepel (Stichting Ronald McDonald Kinderfonds) verzocht heeft om het Centre
te laten vervallen onder de groepsbeschikking.”
De routing die is afgesproken met het Centre was als volgt:
•
•
•
•
•

Statutenwijziging doorvoeren
Laten vervallen groepsbeschikking
Verzoek om ANBI status individueel
Voldoen aan publikatieplicht
De belastingdienst geeft positieve beschikking af met oorspronkelijke datum 1 jan. 2008

Deze routing zal grotendeels begin 2016 plaatsvinden.
CBF:
Met CBF voorbereide gesprekken gehad en overeengekomen dat we ons laten toetsen. Derhalve een
groot aantal documenten richting het CBF gestuurd. Het toetsen zal plaatsvinden begin 2016.
PS: Inmiddels zijn we getoetst en is bevestigd dat de erkenning zal worden afgegeven in juni 2016.
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