
 

 

Toekomst van de sportvereniging  

 

Welkom! 

Fijn dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek in samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Het 

doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen hoe het gaat met sportverenigingen na de coronacrisis. We zijn 

benieuwd naar uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging, de financiële situatie en de ontwikkeling van 

het aantal leden en vrijwilligers. Om de financiële situatie in beeld te krijgen is het fijn als u de jaarrekening 

2021 van uw vereniging bij de hand heeft. 

 

Dit is een overzicht van de vragenlijst. Deze lijst kunt u vóór het invullen van de vragenlijst doornemen, zodat 

u wellicht vooraf enkele gegevens kunt opzoeken. We vragen u vriendelijk om de vragenlijst digitaal (via de 

link in de uitnodigingsmail) in te vullen.  

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout via 

verenigingspanel@mulierinstituut.nl 

 

Komt u problemen tegen of heeft u suggesties voor verbetering, dan horen wij dat graag! Neem dan contact op 

met Janine van Kalmthout Verenigingspanel@mulierinstituut.nl 

 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

1. 

 

1. Hoe ziet u de toekomst van uw vereniging? 

o Erg somber 

o Somber 

o Niet zonnig, maar ook niet somber 

o Zonnig 

o Zeer zonnig 

 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Hoe zwaar wegen op dit moment de volgende problemen in uw vereniging? Indien er 

een zeer groot probleem is, geef dan ook aan of dit probleem een bedreiging vormt 

voor het bestaan van uw vereniging. 

   In onze vereniging is dit … en deze 

zorg 

bedreigt 

het 

bestaan 

van de 

vereniging 

geen 

probleem 

een klein 

probleem 

een matig 

probleem 

Een groot 

probleem 

een zeer 

groot 

probleem 

Ontwikkeling ledenbestand  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑  

Ontwikkeling aantal vrijwilligers   ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ontwikkeling aantal 

trainers/instructeurs/lesgevers  
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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   In onze vereniging is dit … en deze 

zorg 

bedreigt 

het 

bestaan 

van de 

vereniging 

geen 

probleem 

een klein 

probleem 

een matig 

probleem 

Een groot 

probleem 

een zeer 

groot 

probleem 

Financiële situatie van de vereniging  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

De beschikbaarheid van 

sportaccommodatie(s) waar de 

vereniging gebruik van maakt.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ontwikkeling energielasten ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Wet- en regelgeving (bijv. drank- en 

horecawet, hygiëne, milieu etc.) 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Veranderingen in de 

bevolkingssamenstelling in de regio 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Lokale concurrentie van andere 

sportaanbieders 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

Indien bij vraag 2 sprake is van een groot of zeer groot probleem: 

2b. Kunt u dit probleem toelichten? ……………… 

 

3. Zijn de uitdagingen voor uw vereniging veranderd als gevolg van de coronacrisis? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet 

 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. In welke mate maakt u zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor uw 

sportvereniging?  

 

Geen zorgen  1 2 3 4  5 Ernstige zorgen 

 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing voor uw vereniging?  

Helemaal niet, Grotendeels niet, Enigszins, Grotendeels wel, Helemaal, N.v.t. 

 

-    Onze vereniging is voldoende veerkrachtig om de gevolgen van de coronacrisis te overleven.  

- Onze vereniging staat op het punt van omvallen. 



 

 

  



 

 

 

1. Hoe beschrijft u de huidige financiële positie van de vereniging? 

o Zorgwekkend 

o Minder gezond 

o Redelijk 

o Gezond 

o Zeer gezond 

 

2. Hoe lang verwacht u, gegeven de huidige situatie, de continuïteit van de vereniging 

te kunnen waarborgen? 

o 0-2 maanden 

o 3-5 maanden 

o 6-11 maanden 

o 12 maanden of langer 

o Dat is niet te zeggen 

 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Welke inkomsten (in euro’s) heeft uw vereniging begroot en gerealiseerd in 2021? 

Als u niet over exacte bedragen beschikt, geef dan een zo goed mogelijke schatting. 

Noteer 0 als u geen inkomsten heeft bij een bepaalde inkomstenbron. Afronden op hele euro’s. 

 Begrote inkomsten in 

euro’s 2021 

Gerealiseerde inkomsten 

in euro’s 2021 

Contributie   

Sponsoring/reclameborden   

Kantineverkopen   

Subsidies   

Coronasteun (TOGS, TASO, TVL, NOW, etc.)   

Overig/diversen   

    

Totaal   

 

4. Welke uitgaven (in euro’s) heeft uw vereniging begroot en gerealiseerd in 2021? 

Als u niet over exacte bedragen beschikt, geef dan een zo goed mogelijke schatting. 

Noteer 0 als u geen uitgaven heeft bij een bepaalde uitgavenpost. Afronden op hele euro’s. 

 Begrote uitgaven in 

euro’s 2021 

Gerealiseerde uitgaven in 

euro’s 2021 

Huur accommodatie(s)   

Accommodatiekosten (onderhoud, inventaris, 
afschrijvingen, energielasten (gas, elektra, 
incl. heffingen)) 

  

Personeelskosten (salarissen en 
vrijwilligersvergoedingen) 

  

Bondsafdrachten   

Kantine-inkopen   

Overig/diversen   

   

Totaal   



 

 

5. Wat was het resultaat op de jaarrekening van uw vereniging over 2021? 

o Negatief 

o Geen noemenswaardig(e) verlies of winst 

o Positief 

o Weet ik niet/zeg ik liever niet 

 

Een deel van de sportverenigingen heeft hun financiële reserves aan moeten spreken om de tekorten op de 

jaarrekening in 2021 op te vangen. Daarmee wordt ingeteerd op de financiële buffers en het eigen vermogen. 

Om zicht te krijgen op die ontwikkeling van de financiële buffers van sportverenigingen, willen we graag inzicht 

krijgen in de stand van het eigen vermogen bij verenigingen. 

6. Wat was de stand van het eigen vermogen van uw vereniging op 1 januari 2021 en 

wat was de stand van het eigen vermogen op 1 januari 2022? 

Als u niet over exacte bedragen beschikt, geef dan een zo goed mogelijk schatting. Afronden op hele 

euro’s. 

 1 januari 2021 1 januari 2022 

Eigen vermogen vereniging   

o Weet ik niet 

 

7. Welke financiële steunmaatregelen van de rijksoverheid of gemeente heeft uw 

vereniging in 2021 aangevraagd? 

Meer antwoorden mogelijk 

□ NOW (tegemoetkoming loonkosten) 

□ TVL (tegemoetkoming vaste lasten) 

□ Kwijtschelding van (een deel van) de huur in 2021 -> ga naar vraag 8 

□ TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) 

□ Garantie- en kredietregelingen 

□ Uitstel van belastingbetaling 

□ Anders, namelijk: ………………………… 

o Weet ik niet 

o Geen enkele 

 
Vraag 8 indien bij vraag 7 kwijtschelding van de huur is aangevinkt 

8. Voor welk bedrag is er in 2021 aan huur kwijtgescholden? 

………………………………………………………… 

❑ Weet ik niet 

 

1. Hoe heeft het ledental van uw vereniging zich tussen juli 2021 en juli 2022 

ontwikkeld? 

  

o Sterk gedaald 

o Gedaald 

o (Ongeveer) gelijk gebleven   

o Gestegen  

o Sterk gestegen  

o Weet ik niet 

 



 

 

Indien gedaald: Kunt u aangeven met hoeveel leden het ledental (ongeveer) is gedaald?  

…. leden  

❑ Weet ik niet 

 

Indien gestegen: Kunt u aangeven met hoeveel leden het ledental (ongeveer) is gestegen?  

…. leden  

❑ Weet ik niet 

 

2. Wat is uw verwachting over het aantal leden voor het komende seizoen/ de rest van 

het jaar? 

  
o Zal sterk dalen   

o Zal dalen   

o Zal ongeveer gelijk blijven   

o Zal stijgen   

o Zal sterk stijgen  

 

1. Hoe heeft het aantal vrijwilligers zich tussen juli 2021 en juli 2022 ontwikkeld? 

  

o Sterk gedaald 

o Gedaald 

o (Ongeveer) gelijk gebleven   

o Gestegen  

o Sterk gestegen  

o Weet ik niet 

 

2. Beschikt uw vereniging momenteel over voldoende vrijwilligers/kader? 

 

o Ja, meer dan genoeg 

o Ja, voldoende 

o Maar net genoeg 

o Nee, te weinig -> ga naar vraag 3 

o Nee, veel te weinig -> ga naar vraag 3 

o Weet ik niet 

 

Vraag 3 indien vraag 2 is nee 

3. Voor welke taken of functies heeft uw vereniging een tekort aan vrijwilligers/kader? 

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Bestuur 

❑ Training/begeleiding/lesgeven 

❑ Arbitrage en jurering 

❑ Organisatie wedstrijden en toernooien 

❑ Ledenadministratie 

❑ Sponsoring/relatiebeheer 

❑ Beheer/onderhoud materiaal 

❑ Beheer/onderhoud/schoonmaak accommodatie 

❑ Organisatie evenementen en nevenactiviteiten 

❑ Website, clubblad, social media 

❑ Bar-/kantinediensten 



 

 

❑ Jeugdcommissie 

❑ Sportmedische zorg/-begeleiding 

❑ Vertrouwens(contact)persoon 

❑ Andere functies, namelijk………………………………. 

 

4.  Wat is uw verwachting over het aantal vrijwilligers voor het komende seizoen/ de rest 

van het jaar? 

  

o Zal sterk dalen   

o Zal dalen   

o Zal ongeveer gelijk blijven   

o Zal stijgen   

o Zal sterk stijgen  

 

5. In hoeverre is onderstaande stelling van toepassing voor uw vereniging?  

Helemaal niet, Grotendeels niet, Enigszins, Grotendeels wel, Helemaal, N.v.t. 

 

-   De werkdruk voor vrijwilligers bij onze vereniging is te hoog.  

6. Welke invloed heeft de coronacrisis gehad op de werkdruk voor vrijwilligers? 

o Sterk afgenomen 

o Afgenomen 

o (Ongeveer) gelijk gebleven   

o Toegenomen 

o Sterk toegenomen  

o Weet ik niet 

 

Kunt u uw antwoord toelichten? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1. Welke positieve gevolgen van de coronacrisis ervaart u momenteel voor uw 

vereniging?  
Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Digitaal (sport)aanbod (bv. digitale trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten)  

❑ Nieuw (fysiek) sportaanbod voor reguliere verenigingsleden 

❑ Sportstimuleringsactiviteiten voor andere (doel)groepen dan de reguliere verenigingsleden 

❑ (Sport)activiteiten voor niet-leden (bv. (sport)evenementen, instuif, accommodatie openstellen voor niet-

leden) 

❑ Nieuwe leden 

❑ (Meer) onderlinge wedstrijden/competities  

❑ Andere lidmaatschapsvormen/contributievormen 

❑ Een reserveringssysteem 

❑ (Meer) aandacht voor gezondheid, gezonde leefstijl (bv. gezonde kantine, matig alcoholgebruik)  

❑ (Meer) samenwerking met onderwijs  

❑ (Meer) samenwerking met andere sportverenigingen 

❑ (Meer) samenwerking met de buurtsportcoach 

❑ (Meer) samenwerking met de gemeente 

❑ (Meer) samenwerking met andere niet-sportorganisaties (bijv. wijk-/buurtorganisatie, revalidatie- en/of 

zorginstelling)  

❑ Anders, namelijk: …………………………………… 



 

 

o Niet van toepassing, er zijn geen positieve gevolgen  

o Weet ik niet  

 

Indien gewenst, kunt u hier uw antwoord toelichten. 

 

……………………………  

 

2. Welke negatieve gevolgen van de coronacrisis ervaart u momenteel voor uw 

vereniging?  
Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd 

❑ Minder aanwas nieuwe leden  

❑ Afname aantal trainers 

❑ Afname aantal vrijwilligers 

❑ Grotere werkdruk bij trainers 

❑ Grotere werkdruk bij vrijwilligers 

❑ Minder betrokkenheid van leden bij de vereniging 

❑ Minder betrokkenheid van trainers bij de vereniging 

❑ Minder betrokkenheid van vrijwilligers bij de vereniging 

❑ Minder betrokkenheid van ouders van jeugdleden bij de vereniging 

❑ Financiële problemen 

❑ Problemen met werven en/of behoud van sponsoren 

❑ Samenwerkingsverbanden die niet tot stand zijn gekomen en/of zijn gestopt 

❑ Minder sport- en beweegaanbod 

❑ Investeringen in bouw/onderhoud van sportaccommodatie en/of kantine zijn uitgesteld of afgezegd 

❑ Anders, namelijk: …………………………… 

o Niet van toepassing, er zijn geen negatieve gevolgen  

o Weet ik niet  

 

Indien gewenst, kunt u hier uw antwoord toelichten. 

 

……………………………  

 

Deze vraag alleen invullen, indien bij vraag 2 ‘Leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd’ is aangevinkt 

3. Welke specifieke groepen leden hebben tijdens de coronacrisis met name hun 

lidmaatschap opgezegd? 

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Kinderen 0-11 jaar 

❑ Jongeren 12-17 jaar 

❑ Jongvolwassenen/studenten 18-25 jaar 

❑ Volwassenen 26-64 jaar 

❑ Ouderen van 65 jaar en ouder 

❑ Mensen met een beperking en/of chronische aandoening 

❑ Mensen met beperkte financiële middelen 

❑ Mensen met een migratieachtergrond 

❑ Een andere groep namelijk: ……………………… 

o Het zijn geen specifieke groepen leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd . 

o Weet ik niet  

 

 

Deze vraag alleen tonen, indien bij vraag 2 ‘Leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd’ is aangevinkt 

4. Welke acties of activiteiten onderneemt uw vereniging om de leden die tijdens de 

coronacrisis zijn gestopt weer aan uw vereniging te binden? 

Meer antwoorden mogelijk 

 



 

 

❑ Open dag op locatie 

❑ Terugkomacties (bv. geen inschrijfgeld betalen, eenmalig speciaal tarief, paar keer gratis meedoen) 

❑ Persoonlijke benadering van gestopte leden (bv. nabellen, mailen) 

❑ Nieuw sportaanbod 

❑ Familie sporten (bv. ouder-kind sportactiviteiten) 

❑ Speciale toernooien/wedstrijden (bv. met een bepaald thema) 

❑ Andere lidmaatschapsvormen/contributievormen 

❑ Organisatie sociale activiteiten (bv. feesten, barbecue, kamp) 

❑ Opleidingen voor leden (bv. scheidsrechter, trainer) 

❑ Anders, namelijk: …………………………….. 

❑ Geen specifieke acties gericht op leden die gestopt zijn door de coronacrisis, wij doen algemene acties om 

leden te werven. 

o Geen van deze acties . 

o Weet ik niet  

 

 

5. Tot slot maken we graag de balans op na twee jaar coronacrisis. Kunt u, alles 

overziend omschrijven wat de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis zijn voor uw 

vereniging? 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. We zouden graag met een aantal verenigingen in gesprek gaan over de gevolgen van de 

coronacrisis voor de vereniging. Zou u bereid zijn tot een telefonisch of online 

interview? 

❑ Ja, vul hier uw e-mailadres in: …………………….(dit e-mailadres wordt niet gebruikt voor andere 

doeleinden) 

❑ Nee 

 

  



 

 

 

1. Welke tak van sport wordt in de vereniging beoefend? 

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig?  
 

Bij meer takken van sport a.u.b. die tak van sport, die in de club het belangrijkst is, als eerste noemen. Indien 

verschillende takken van sport in de vereniging een gelijkwaardige plaats innemen, en de vereniging als een 

multi- of omnisportvereniging moet worden beschouwd, a.u.b. ook dat vermelden. 

 

Programmeur: De nummers zijn de codes van de antwoorden en niet zichtbaar voor de respondent. Deze codes, 

nummers graag hanteren zodat de sporten onder deze nummers in de dataset komen. 

Bij 45 en 80 een antwoordmogelijkheid creëren voor een open antwoord.  
 

1 Aangepaste sporten 

2 Atletiek 

3 Autosport 

4 Badminton 

5 Basketbal 

6 Base-/softball 

7 Beachvolleybal 

8 Biljart 

9 Boksen 

10 (Hand)Boogschieten 

11 Bowlen 

12 Bowls 

13 Bridge 

14 Cricket 

81 Curling 

15 Dammen 

16 Dans 

17 Darts 

18 Denksport 

19 Duiksport 

20 Fietscrossen 

21 Dynamic Tennis 

22 Fietsen/Wielrennen 

84 Fitness binnen, individueel en in groep 

85 Fitness buiten, zoals bootcamp 

23 Golf 

24 Gymnastiek 

25 Handbal 

27 Hardlopen/trimmen 

87 Hengelsport 

28 Hockey 

86 Hondensport 

29 Honk- en softbal 

30 Inline hockey 

31 Jeu de boules/Pétanque 

32 Judo 

33 Kaartspelen (klaverjassen/jokeren 

exclusief bridge) 

34 Kaatsen 

35 Kanosport 

36 Kegelen 

37 Klimsport 

38 Klootschieten 

39 Koersbal 

40 Kolven 

41 Korfbal 

42 Krachtsport 

43 Midgetgolf 

44 Motorsport 

46 Onderwatersport 

47 Paardensport 

88 Padel 

48 Reddingsbrigade (zwemmend redden) 

49 Roeien 

50 Rugby 

51 Schaatsen 

52 Schaken 

53 Schermen 

54 Schietsport 

55 Seniorensport 

56 Sjoelen 

57 Skatesport 

58 Skeeleren 

59 Skiën/Snowboarden 

60 Survival 

61 Taekwondo 

62 Tafeltennis 

63 Tennis 

64 Touwtrekken 

65 Triathlon 

66 Turnen 

67 Ultimate Frisbee 

68 Vecht- en verdedigingssport 

69 Vliegsport 

70 Voetbal 

71 Volleybal 

72 Wandelsport 

73 Waterpolo 

74 Overige Watersport 

75 Windsurfen (wind- en kitesurfen) 

76 IJshockey 

77 Zaalvoetbal 

78 Zwemmen 

79 Zeilen 

83 Yoga (ook pilates en poweryoga) 

  

45 Multi- of omnisportvereniging, namelijk 

80 Anders, namelijk...........

  



 

 

2. Heeft de vereniging een eigen sportaccommodatie of –complex?  

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig?  
 

De term ‘eigen’ is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de voorzieningen waarvan de vereniging gebruikmaakt 

niet in eigendom zijn bij de vereniging, maar zij wel verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer en 

onderhoud ervan, is er sprake van een eigen sportaccommodatie of -complex. 

 

 ❑ Ja  

 ❑ Min of meer; de vereniging beheert haar voorzieningen met een (of meer) andere club(s). 

 ❑ Nee 

 

3. Huurt de vereniging een (of meer) (sport)accommodatie(s) voor de 

sportactiviteiten?  

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig? 

 

❑ Ja  

 ❑ Nee 

 

 

4. Beschikt de vereniging over een eigen kantine?  

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig? 
  

De term ‘eigen’ is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de kantine waarvan de vereniging gebruik maakt niet in 

eigendom is bij de vereniging, maar zij wel verantwoordelijk is voor de dagelijkse exploitatie ervan, is er sprake 

van een kantine in eigen beheer. 

 
 ❑ Ja 

 ❑ Min of meer; de vereniging beheert haar kantine met een (of meer) andere club(s). 

 ❑ Nee  

 

5. Hoeveel leden en donateurs heeft de vereniging in totaal?  

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig? 

Als u niet over het exacte aantal beschikt, geef dan een reële schatting 

Totaal  leden en donateurs     aantal……. 

 

6. In welk jaar is uw vereniging opgericht? 

Graag het jaartal in 4 cijfers invullen. 
Wilt u het antwoord controleren en wijzigen indien nodig?  

….. 

Volgende vraag indien de vereniging over een eigen kantine beschikt, vraag 4 = ja of min of meer 

7. Hoe gaan de prijzen in de kantine zich naar verwachting vanaf september 2022 

ontwikkelen? 

 
❑ Worden verlaagd 

❑ Blijven gelijk 

❑ Worden verhoogd 

❑ Weet ik niet 

 

Volgende vraag indien de prijzen in de kantine worden verhoogd, vraag 7= worden verhoogd. 

8. Met welk percentage worden de prijzen in de kantine verhoogd? 

…………………………………………………………… 

❑ Weet ik niet 

 



 

 

 

Volgende vraag indien de prijzen in de kantine worden verhoogd, vraag 7= worden verhoogd 

9. Wat is de belangrijkste reden voor de verhoging van de prijzen in de kantine? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Volgende vraag voor de verenigingen die accommodatie huren. Vraag 3 = ja. 

10. Hoe heeft het huurtarief van uw accommodatie(s) zich de afgelopen zes maanden 

ontwikkeld? 

 

❑ Verlaagd  -> naar vraag 14 

❑ Gelijk gebleven -> ga naar einde vragenlijst 

❑ Verhoogd -> naar vraag 11 

❑ Weet ik niet -> ga naar einde vragenlijst 

 

Volgende vraag voor verenigingen waar het huurtarief is verhoogd. Vraag 10=verhoogd. 

11. Hoeveel procent bedroeg de verhoging van het huurtarief? 

 

…….Percentage verhoging 

 

❑ Weet ik niet 

 

Volgende vraag voor verenigingen waar het huurtarief is verhoogd. Vraag 10=verhoogd. 

12. Hoe gaat deze huurverhoging doorwerken in de hoogte van de contributie? 

 

❑ Niet, blijft gelijk 

❑ Wordt verhoogd -> naar vraag 13 

❑ Anders, namelijk……………………………… 

❑ Weet ik niet 

 

Volgende vraag alleen voor verenigingen waar contributie wordt verhoogd. Vraag 12=wordt verhoogd. 

13. Wanneer zal de contributieverhoging ingaan? 

 

❑ Najaar 2022 

❑ Voorjaar 2023 

❑ Anders namelijk:….. 

❑ Weet ik niet 

 

Volgende vraag voor verenigingen waar het huurtarief is verlaagd. Vraag 10=verlaagd. 

14. Hoeveel procent bedroeg de verlaging van het huurtarief? 

 

…….Percentage verlaging. 

 

❑ Weet ik niet 

 

15. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de  vragenlijst dan kunt u die hieronder 

weergeven. 

 

 

 


