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Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over
25 oktober 2016 tot en met 31 december 2017 van Stichting Salt Farm Foundation gevestigd te
Den Hoorn.

Het rapport bestaat uit het accountantsverslag en de jaarrekening.

rAMrNSÏELljNGSVERKLARÏNG VAN DE ACCOUNTANÏ

De jaarrekening van Stichting Salt Farm Foundation te Den Hoorn is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de
staat van baten en lasten over de periode 25 oktober 2016 tot en met 31 december 2017 met de
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Salt Farm Foundation.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

NB(:/EËLMÁN & la'aRÏNËRË l B.V. IË INÏËËüHQËVËN IN HEÏ súhüí:ísqccisïcq VAïl OË KÁMËI} VAN KOCíPllÁNOËL ONOEII hfüMMl3 3'704ala3SrJ. üla AL üNZE

WËtiKZAAMHËDËN 21JN oí: AL[.EMENE LEVrRINaB?, aETALlNüË- ËN PíïlVACsv00RWAAROEN VAN TOEFASSING, WELKE ZIJN GEDEPONEË}lö BIJ üË KAMËQ vkN

IlrïnrasANDEL üNO!?ll NLIMMl?R 37()499!)[). NBr-IE+?LMAN & PARTNEQB I B.V. Is Aa+i[-EBi?zTcz [llJ Nl31Z NioiaÏbrio a+i ËFIA. BE(í()NNllMMíl} 2()gBlËü.
[?



I'-l[?i EELMAN & PAíQTNERS
úccüuríÏúxÏs i oüvisíuqs

Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

ALGEMEEN

Oprichting stichting
Blijkens de akte ci.ci. 25 oktober 2016, verleden door notaris mr. M. Hoogerheide te Den Burg, werd
de Stichting Salt Farm Foundation per genoemde datum opgericht.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Salt Farm Foundation, statutair gevestigd te gemeente Texel bestaan
voornamelijk uit:
De bevordering van teelten onder zilte omstandigheden en de overdracht van daarbij verworven
kennis om via voedselproduktie op verzilte gronden wereldwijd een dreigend tekort aan voedsel in
met name de armste landen te helpen bestrijden, zulks door het doen van onderzoek, oprichten van
testlocaties en demonstratievelden.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
- mevrouw P.J. van Stijn, voorzitter;
- de heer H. Kieft, penningmeester;
- de heer F.W. Mulder secretaris (afgetreden begin 2019)

Het bestuur is tot op heden onbezoldigd.

Rapportage

Het eerste verslagjaar loopt van 25 oktober 2016 tot en met 31 december 2017.

ANBI status

Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Samenstellingsverklaring afgegeven 4
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RESULTATEN

Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

Bespreking van de resultaten
Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en
lasten :

Opbrengsten
Projectkosten

Opbrengsten min projectkosten

Personeelskosten
Algemene kosten
Som der lasten

Resultaat

Financiële baten en lasten

Exploitatie overschot

25-10-2016 / 31-
12-2017

€ '/o

139.668 100,0
-139.897 -100,2

-229 -0,2

-8.813 -6,3
2.204 1,6

-6.609 -4,7

4,5

4,5

6.380

3

6.383

Samenstellingsverklaring aföe«;)everi 5
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FINANCIËLE POSITIE

Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het volgende
overzicht, dat is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Analyse van de financiële positie
31-12-2017

€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Financiering

Stichtingsvermogen

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
NBC/EELMAN & PARTNERS

108.813
153.120

261.933

-255.550

6.383

6.383

6.383

l

-z-14-
";-" ?"""'

/
//

E. de Wit

Accountant-Administratieconsulent

Samenstellingsverklaring aföeqeven 6
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Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

BESTUURSVERSLAG

Activiteitenverslag Salt Farm Foundation 2016-2017

1. Dit verslag is onderdeel van de Jaarrekening en geeft op basis van de ANBI-regels nadere
informatie over de maatschappelijke betekenis van de doelstelling en de projecten.

2. Salt Farm Foundation is in oktober 2016 opgericht. Het (verlengde) jaarverslag betreft de periode
tot en met 2017; dat geldt ook voor dit Activiteitenverslag.

l

3. De doelstelling van SFF luidt: "...het bevorderen van teelten onder zilte omstandigheden en de
overdracht van daarbij verworven kennis om via voedselproductie op verzilte gronden wereldwijd een
dreigend tekort aan voedsel in met name de armste landen te helpen bestrijden..."

4. SFF is financieel en juridisch onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

5 .Missie

SFF wil met de 'kleine boeren elders in de wereld' een bijdrage leveren aan verbetering van de
voedselvoorziening, voedselveiligheid, beter watermanagement. Op basis van het beschikbaar stellen
van praktijkgerichte kennis (open source), begeleiding en training op locatie komen zilte kennis en
technieken binnen bereik van groepen boeren op verarmde en verziltende gronden. De teelt van
zouttolerante gewassen in kwetsbare gebieden en kennisoverdracht op locatie vormen een
onlosmakelijk koppel.

6. Samenstelling bestuur en directie:
- mevrouw P.J. van Stijn, voorzitter;
- de heer H. Kieft, penningmeester;
- de heer F.W. Mulder secretaris (afgetreden begin 2019)

7. SFF realiseert haar doel (onder meer) door
*Het doen van onderzoek,
*ïnrichten van testlocaties en demonstratievelden,
*Beschikbaarstelling van zaai- en pootgoed,
*Voorlichting, begeleiding en advisering,
*Training van onder andere boeren,
*(Digitale) uitwisseling van open source kennis,
*Bevorderen van internationale contacten,
*Ondersteuning van personen en organisaties die op dit terrein werkzaam zijn.

ll

8. SFF stelt zich de eerste vijf jaar ten doel om in drie tot vijf arme landen te starten met lokale
verbeterprogramma's in regio's met marginaliserende verziltende gronden. SFF brengt daarvoor de
volgende "elementen" bij elkaar:
*Een concrete verziltingsvraag vanuit de betreffende regio
*Een lokale partner die de vraag van kleine boeren bundelt
*Ontwikkeling van kennis van zaden, planten, specifiek voor kleine boeren in opkomende
(DGGF) landen
*Bemiddeling in aanleg, exploitatie en beheer van testlocaties van het Zilt Proefbedrijf in
de betreffende gebieden
*Kennisvergaring van lokale afzetbevordering en verbetering van voedingspatronen
*Andere Nederlandse organisaties en bedrijven met specifieke lokale en technische expertise

9. De rol van SFF is coördinerend en faciliterend, inclusief het realiseren van de benodigde fundraising
voor de uit te voeren activiteiten. De kennis wordt op open-source-basis en not-for-profit gedeeld. ,
SFF ziet toe op de kwaliteit van de projectuitvoering.

Samenstellingsverklaring aföeqeven 8
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Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

10. Wat is er in de verslagperiode in gang gezet?

SFF is in maart 2017 gestart met het ontwikkelen van een online Kenniscentrum. Hier kunnen boeren
alle praktische informatie over zilte landbouw vínden. Meer info is te vinden op
www.salineagricultureworldwide.com.

l

In juni 2017 is SFF gestart met het Interreg project SalFar. Het SalFar-project richt zich op de
degradatie van landbouwgrond als gevolg van verzilting in de Noordzee Regio, meer info is te vinden
op www.saltfarmfoundation.com/about-us/our-projects/.

SFF is bezig met de financiering rond te krijgen om ín Ghana te starten met een pilotproject om zilte
gewassen te telen.

11. Projecten die gepland staan voor 2018 zijn o.a.;
- Bezoek aan Bonaire; het doel van dit bezoek zal zijn om de haalbaarheid te onderzoeken van boeren
en producenten voor de teelt van gewassen met brak water.
- De start van het pilotproject in Ghana.
- Opzetten van een project samen met de WUR op Sint Maarten, waarbij telen van gangbare
gewassen onder zilte omstandigheden met de lokale boeren het uitgangspunt is.

12. In 2017 zijn er nog geen projecten geweest die het niet hebben gehaald of geen vervolg kregen.

13. SFF steekt via de voorzitter en de directie heel veel tijd in netwerken om te zaaien: ambassades,
Ministerie van EZ, Ministerie BUZA, landbouwattaches, Waddenacademie, Waddengoud,
Staatsbosbeheer, ICBA, waterschappen etc.

14. SFF streeft op een termijn van vijf jaar naar een basisvermogen van minimaal € 250.000 om zelf
verkenningsmissies te kunnen voorfinancieren, en een lichte organisatiestructuur te kunnen l

handhaven.

Er is geen beleggingsstatuut. Tijdelijk te parkeren budgetten zullen conform criteria voor
maatschappelijk verantwoord beleggen worden geplaatst. Leidraad daarbij zijn de "UN principles for
Responsible Investment". In de meeste gevallen zal overigens slechts sprake zijn van deposito"s,
omdat alle fondsen bedoeld zijn om lopende projecten te financieren.

Den Hoorn, 8 februari 2019

l

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel resultaatverdeling)

Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

31-12-2017
€

ACÏIVA

Vlottende actiya

Vorderingen

Liquide middelen

í

2

108.813

153.120

261.933

261.933

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Kortlopende schulden

3

4

6.383

l

255.550

261.933

l

Samenstellingsverklaring aföeqeven 11
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Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

SÏAAÏ VAN BAÏEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE 25-10-2016 TOT EN MEÏ 31-12-2017

Realisatie

2016/2017
€

Begroting
2016/2017

€

Begroting
2018

€

Opbrengsten
Projectkosten
Opbrengsten minus kosten

139.668

-139.897

-229

189.208

-189.208

330.938

-331.528

-sgo

Personeelskosten

Algemene kosten
-8.813

2.204

Som der lasten -6.609

Resultaat 6.380 -sgo

Financiële baten en lasten 3

Exploitatie overschot 6.383 -sgo

Analyse verschil begroting versus resultaat

- de opbrengsten zijn ca. € 60.000 lager dan begroot, hoofdzakelijk door verminderde projectuitgaven.
- de projectkosten zijn ca. € 60.ü00 lager dan begroot door het later dan gepland besteden van kosten.
- de personeelskosten zijn lager dan begroot door hogere doorbelastingen op de projecten.
- de algemene kosten zijn hoger dan begroot door aanloopkosten zoals o.a. oprichting van de

stichting.

Het resultaat ad € 6.383 wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen ter dekking van toekomstige
uitgaven.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 25-10-2016 ÏOT EN MET 31-12-2017

25-10-2016 / 31-12-
2017

€ -€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

Verandering in werkkapitaal
Debiteuren

Overige vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen

-60.500
-48.313
255.550

6.380

l

146.737

153.117

3

153.120

153.120

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

153.120

153.120

l

l

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

GRONDSLAGEN VAN WAARDFRTNG EN RESULÏAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Salt Farm Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Noorderhaaks 1, 1797 SJ te Den
Hoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67161960.

Algemene toelichting l

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Salt Farm Foundation bestaan voornamelijk uit de bevordering van
teelten onder zilte omstandigheden en de overdracht van daarbij verworven kennis om via
voedselproduktie op verzilte gronden wereldwijd een dreigend tekort aan voedsel in met name de
armste landen te helpen bestrijden door het doen van onderzoek en oprichten van testlocaties.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Salt Farm Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van RJk Cl.
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Voorzover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva l

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten
zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Omzetverantwoording
De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder afl:rek van
eventuele kortingen, bonussen en van omzetbelasting.

Som der kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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ÏOELICHÏING OP DE BALANS

ACÏIVA

Vlottende activa

Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

i

31-12-2017

€

1 Vorderingen
Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

60.500
13.306
35.007

108.813

Debiteuren

Debiteuren 60.500

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige vorderingen
Te vorderen doorbelaste loonkosten
Te vorderen overige rente
Te vorderen declaratie Interreg
Te vorderen declaratie Interreg (voorbereidingskosten)

13.306

4.154
3

29.282
1.568

35.007

2 Liquide middelen
Rabobank rekening-courant
Rabobank internet spaarrekening

53.120
ioo.ooo

153.120

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

l

Samenstellingsverklaring aföeqeven 15
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Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

PASSIVA
l

31-12-2017
€

3 Stichtingsvermogen
Reserveringen 6.383

4 Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

4.935
10.552
41.234

198.829

255.550

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 4.935

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 10.552

Overige schulden
Nettolonen
Personeelskosten

Huisvestingskosten
Algemene kosten
Projectkosten
Accountantskosten

5.397
2.635
3.000

218
27.482

2.502

41.234

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Vooruitontvangen bijdrage Ministerie van EZ inzake project Kenniscentrum Zilte Teelt
Vooruitontvangen bijdrage Provincie Noord Holland inzake project SalFar
Vooruitontvangen eigen bijdrage

2.165
118.947
48.215
29.502

198.829

l

Samenstellingsverklaring afgegeven 16
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Subsidietrajecten
Ten behoeve van project Kenniscentrum Zilte Teelt op Texel is door de Ministerie van Economische
Zaken een bedrag toegekend van € 400.000.
Het project dient te worden uitgevoerd in de periode 25 maart 2017 tot en met 23 maart 2019.
In het jaar 2017 is een voorschot ontvangen van € 200.000.
Het restbedrag van 20'/o van de subsidie, zijnde € so.ooo, zal verstrekt worden na vaststelling van de
subsidie.

Per 12 juni 2017 is het Interreg North Sea Regíon project Saline Farming - Innovative agriculture to
protect the environment and stimulate economic growth (SalFar) goedgekeurd.
Onder leiding van projectaanvrager Provincie Groningen wordt dit project uitgevoerd. Het project
heeft een looptijd tot 31 december 2021.
De toegestane projectkosten voor de gehele looptijd zijn € 475.000.
De vergoeding vanuit het project betreft 50o/o van de bestede goedgekeurde projectkosten. Daarnaast
wordt een bedrag van lOo/o van het toegestane budget ingehouden voor algemene shared costs voor
de leading partners.

Als aanvulling heeft Provincie Noord-Holland op grond van de uitvoeringsregeling Cofinanciering
Europese EFRO-programma's Noord Holland 2016 een bedrag toegekend van 15'/o van de begrote
kosten, zijnde € 71.250. Als voorschot is in 2017 een bedrag van € 57.000 (80'/o) ontvangen. Het
restant wordt ontvangen na vaststellen van de subsidie.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor het
boekjaar plaatsgevonden.

Samenstellingsverklaring afgegeven 17
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Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

ÏOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
25-10-2016

/ 31-12-
2017

€

5 0pbrengsten
Bijdrage project Kenniscentrum Zilte Teelt
Vooruitontvangen bijdrage project Kenniscentrum Zilte Teelt
Bijdrage Provincie Groningen inzake project SalFar
Bijdrage Provincie Noord Holland inzake project SalFar
Vooruitontvangen bijdrage Provincie Noord Holland inzake project SalFar
Ontvangen eigen bijdrage projecten
Vooruitontvangen eigen bijdrage projecten
0verige baten

200.000
-118.947

29.282
57.000

-48.215
so.ooo

-29.502
50

139.668

6 Projectkosten
Projectkosten 139.897

Projectkosten
Projectkosten Kenniscentrum -Open Source Kennisbasis
Projectkosten Kenniscentrum -Trainings en opleidingsfaciliteiten
Projectkosten Kenniscentrum - Testcapaciteit Texel
Projectkosten Kenniscentrum - Overhead
Projectkosten SalFar -Loonkosten
Projectkosten SalFar -Dekking overhead
Projectkosten SalFar -Reiskosten
Projectkosten Ghana

27.439
14.998
34.727

3.888
49.312

7.397
1.855

281

139.897

7 Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten

-441
-8.372

-8.813

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen

Vakantiegeld

Dekking loonkosten project SalFar
Dekking loonkosten project Kenniscentrum Zilte Teelten
Doorberekende loonkosten

30.690
2.455

33.145
-14.217
-14.730

-4.639

-441

Gemiddeld aantal werknemers

25-10-2016 / 31-12-2017
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 0,70

Samenstellingsverklaring afgegeven 18



[?§i EELMAN & FIARTNEF2S
A[:€[)uN?ANÏS j ADVlSEuRS

Stichting Salt Farm Foundation
DEN HOORN

25-10-2016

/ 31-12-
2017

€

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Overige sociale lasten

Dekking loonkosten project SalFar
Dekking loonkosten project Kenniscentrum Zilte Teelten
Doorberekende loonkosten

5.432
2.000

7.432
-6.690
-6.931
-2.183

-8.372

8 Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Kosten website
Accountantskosten
Notariskosten
Contributies, abonnementen en heffingen
Bestuurskosten
Bankkosten

Overhead project SalFar
Vergoeding reis- en verblijfkosten
Betaalde huur faciliteiten
Folders en drukwerk

Overige kosten

Doorberekende overhead project SalFar
Doorberekende overhead project Kenniscentrum Zilte teelten
Doorberekende algemene kosten

60
76

2.037
2.845
1.033

57
1.301

213
1.918

462
3.000

352
sig

13.873
-7.397
-3.249
-1.023

2.204

9 Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente 3

Ontvangen bankrente
Rabobank Internet spaarrekening 3

Den Hoorn, 8 februari 2019
Stichting Salt Farm Foundation

P.J. van Stijn
Voorzitter

H. Kieft

P6nningmeester
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