JAARVERSLAG 2021
I
Het jaar 2021 is goed opgestart met de bij SCO aangesloten scholen, die weer de draad hebben
opgepakt om de activiteiten te plannen met de verzorgingshuizen in het kader van ‘Adopteer
een verzorgingshuis’. Hoe frustrerend was het dat corona dit jaar weer begon met een nieuwe
corona variant (delta) en de bewoners in de verzorgingshuizen extra zorg behoefden- van
overheidswege- en de ouderen ter voorkoming van extra slachtoffers door het COVID-virus
extra afgeschermd moesten worden van de buitenwereld. Daardoor was de eenzaamheid juist
bij deze doelgroep extra veel aanwezig. Gelukkig was er wel een aantal optredens van SCO die
doorgang kon vinden. Van muziek en samenzang worden ouderen blij en Sing Along met oud
en jong gaf weer het nodige vrolijke frisse element in de tehuizen. De muziekbundel van SCO
is uitgebreid met notenbalken, waardoor bewoners die de muziek nog niet kennen, maar wel
muziek kunnen lezen, gemakkelijker mee kunnen zingen met de sing along liedjes. Ook kan er
m.b.v. muziekinstrumenten nog actiever mee gespeeld worden; dus niet alleen de percussieinstrumenten, maar ook de melodische instrumenten, zoals blokfluit, piano en xylofoon kunnen
nu op een laagdrempelige manier ingezet worden om jong en oud te stimuleren een (eenvoudig)
muziekinstrument te gaan spelen. Muziek en beweging is belangrijk voor de motoriek en
geestesgesteldheid van jong en oud. Muziek verbindt de rechter – en linkerhersenhelft met elkaar,
waardoor alzheimer en andere ouderdomsziekten vertraagd worden in hun verschijningsvorm.
De contacten van SCO met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zijn aangehaald. SLO is een
stichting, opgericht in 2006 door WRR (Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid- denktank
die overheid adviseert i.s.m. het Ministerie van Onderwijs ) als adviesorgaan van de regering o.a.
op het gebied van onderwijs. De bedoeling van SCO is om steeds minder zelf tijd en energie te
steken in scholen en tehuizen uit te leggen hoe belangrijk het is dat een school iets doet voor de
directe omgeving van de school, zoals de verzorgingshuizen die hiermee zeer gediend zijn en
dat het juist voor de school ook heel nuttig is, omdat ouderen hulp/ ondersteuning aan kinderen
kunnen geven door samen te lezen, rekenen en andere vaardigheden mee te helpen op te
bouwen.
Door een samenwerking met SLO aan te gaan zal dit op een vanzelfsprekende manier een
onderdeel van ons maatschappelijk denken kunnen worden. Concrete oplossing: als dit
sociale aspect – jong en oud samen brengen- met een of twee van de 8 kerndoelen van het
onderwijs geïntegreerd zou kunnen worden, dan zou het jong- oud project enorm geholpen zijn
in slagvaardigheid van scholen om mee te doen; dan zou immers elke school in Nederland iets
voor een naburige hulpbehoevende instantie en/ of verzorgingshuis moeten gaan doen. Er zijn
ongeveer even veel scholen als verzorgingshuizen in Nederland- zij liggen meestal binnen een
paar km van elkaar af. Hoe eenvoudig en mooi zou het zijn als het als een natuurlijk mechanisme
wordt gezien om jongeren iets voor ouderen te laten betekenen, op een regelmatige basis,
die geïntegreerd is in het huidige vakkenpakket van scholen. Ouderen kunnen, zoals boven
al aangegeven, weer de jongeren helpen met lezen, schrijven en andere vaardigheden zoals
moderne talen, geschiedeniskennis etc.
De onderwerpen van de kerndoelen – 8 kerndoelen met een onderverdeling in 58
sub-kerndoelen- waar scholen zich aan dienen te houden, worden voor het eerst na de oprichting
in 2006 de komende jaren weer ge-update; men richt zich op 2024 om ze in werking te stellen.
De kerndoelen ‘burgerschap’ en ‘mens en maatschappij’ zijn de 2 (van de 8) kerndoelen waar het
project ‘Adopteer een verzorgingshuis’ goed mee geïntegreerd zou kunnen worden.
SCO probeert onder de 8 kerndoelen vooral aan de kerndoelen ‘mens en maatschappij’ en
‘burgerschap’ bij te dragen door het mee helpen vormgeven: hierbij zal vooral de aandacht
gelegd moeten gaan worden aan het praktische nut dat een school kan geven aan zijn/ haar
directe omgeving (in desbetreffende wijk waar de school gesitueerd is) om voor de zwakkeren
(lees : ouderen) in de samenleving iets te kunnen betekenen, zoals het project ‘Adopteer een

verzorgingshuis’ zich met name richt op een verzorgingshuis in de buurt van desbetreffende
school. Vooral als het organisaties/ verzorgingshuizen in de buurt van de school zijn, is het
belangrijk om te kijken hoe een verbinding met elkaar tot stand kan worden gebracht. Men kan
ook denken aan instituten voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten.
Dit sociale gedachtegoed – dat jongeren leren (in schoolverband) iets te betekenen in en
onbezoldigd bij te dragen aan de samenleving- zou gemeengoed moeten worden in Nederland.
Vooral nu ouders tegenwoordig vaak zelf beiden werken en er minder aandacht gaat naar
de opvoeding en er meer individualisering is – slechts gericht op het eigen individu- zullen
scholen een stukje de rol moeten overnemen om een beleefde en sociale samenleving te blijven
behouden. Aan de ander leren denken in de samenleving- juist ook de zwakkere- is belangrijk om
aan te leren, willen we een gezonde, leerkrachtige, flexibele samenleving houden.
Het rapport door SCO gemaakt, is gedeeld met SLO en ‘Adopteer een verzorgingshuis’ is als
project nu ook als optie opgenomen bij SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling)- zie de website van
SLO waar Adopteer een verzorgingshuis beschreven wordt. Er komt in het jaar 2022 een speciale
leerstoel bij de Universiteit van Amsterdam (zie nieuwsbrief SLO) om de kerndoelen die nieuwe,
aangepaste kerndoelen die in 2024 van kracht gaan, mede helpen goed vorm te geven. Hierbij
kan SCO aansluiten om de theoretische en praktische achtergrondgedachte van de samenwerking
tussen scholen en instituten zoals verzorgingshuizen goed vorm te laten geven.
II
Een ander speerpunt van SCO is Nederlanders van Nederlandse oorsprong en Nederlanders van
niet- Nederlandse oorsprong met elkaar proberen te laten integreren, zodat alle Nederlanders zich
thuis voelen in Nederland en iets in en voor de Nederlandse maatschappij kunnen betekenen.
In dat kader heeft SCO in 2021 een structureel plan uitgedacht om nieuwe Nederlanders – lees:
statushouders die in Nederland mogen blijven wonen - te leren integreren in de Nederlandse
maatschappij, door de taalkennis die hen ontbreekt niet enkel via Nederlandse lessen tot zich
te laten komen, maar dit vooral op een natuurlijke manier te laten leren door veel met ‘gewone’
Nederlanders om te gaan/ te werken. Er zijn ongeveer 120.000 statushouders die meestal
afgesloten van de Nederlandse maatschappij wonen en deze groep wordt ook vanwege gebrek
aan Nederlandse taal en uit onwetendheid van ons, Nederlanders, over de achtergrond van de
statushouder, niet opgenomen in de Nederlandse maatschappij. Deze afgescheidenheid van
statushouders ten opzichte van de ‘gewone’ Nederlanders, is niet goed voor de Nederlandse
maatschappij, die moet proberen een eenheid te vormen van mensen die zich allen in Nederland
thuis voelen. Oplossing: op een laagdrempelige manier beginnen te integreren in de Nederlandse
maatschappij maakt statushouders kansrijker op de arbeidsmarkt en zal de integratie voor de
volgende generatie beter verlopen dan het momenteel doet.
Er is door SCO een landelijk concreet plan ontwikkeld om vanuit alle asielzoekerscentra (60)
en 300 vluchtelingenwerkorganisaties vele asielzoekers te bereiken door hen te betrekken
bij het project ’Adopteer een verzorgingshuis’ door hen mee te gaan laten helpen bij de
activiteitenmiddagen van scholen en verzorgingshuizen en ook buiten het bezoek van de scholen
aan de verzorgingshuizen om, zich in te zetten voor de activiteiten van een verzorgingshuis;
zij kunnen veel hand- en spandiensten verrichten; er is veel vraag bij verzorgingshuizen naar
vrijwilligers die structureel – dagelijks of wekelijks- helpen bij diverse activiteiten, zoals bij
zangmiddagen zangbundels uitdelen, koffie en thee schenken. Ook zelf mee zingen en een
muziekinstrument komen bespelen creëert een extra vrolijk gevoel bij de oudere bewoners en bij
de nieuwe Nederlanders zelf. Eenzaamheid bij de ouderen evenals bij de asielzoekers zelf wordt
hiermee op een laagdrempelige manier aangepakt. Twee vliegen in een klap!
Om bovenstaande door het hele land te bewerkstelligen heeft SCO bij een aantal grote
fondsen financiële ondersteuning gevraagd (m.n. voor organisatie van de samenwerking
van asielzoekerscentra met verzorgingshuizen en de verspreiding van de muziekbundels en
Nederlands talige muziek cd’s). SCO merkt dat eigenlijk alle grote Nederlandse fondsen (van
welke achtergrond ook) niet bij willen dragen aan de totstandkoming van de integratie van de uit

het buitenland komende asielzoekers- statushouders - met de Nederlandse samenleving. Men
vindt dit uitsluitend een taak van de overheid, die zelf weer geen raad weet met de grote aantallen
asielzoekers waar ons land nu mee overspoeld wordt. De overheid is te log en daardoor een te
weinig creatief systeem om zelf creatieve oplossingen voor onze nieuwe inwoners te bedenken
Verbetering van die schrijnende woonsituatie van statushouders door particuliere initiatieven en
projecten zou juist veel ondersteuning van de overheid en/ of particuliere fondsen moeten kunnen
krijgen…Helaas is dit niet het geval. Zo blijft het dus een “kastje naar de muur” sturen van wie
wat doet en zich verantwoordelijk voor voelt. De statushouders zijn mensen die ook menselijke
aandacht nodig hebben om hen zich thuis te laten voelen in de Nederlandse samenleving en
ook hen iets voor de Nederlandse samenleving te kunnen laten doen. Uiteindelijk gebeurt er nu
dus haast niets. Hieronder noem ik een aantal voorbeelden van fondsen en hun beweegredenen
van afwijzing bij financiële ondersteuning van het project ‘integratie van statushoudersverzorgingshuizen’.
VSB- fonds geeft aan dat statushouders niet tot hun doelgroep behoort en gaat hiermee dus
voorbij aan het feit dat juist de oudere Nederlanders in verzorgingshuizen – die wél tot de
doelgroep van VSB behoort- baat hebben bij de hulp en aandacht van deze groep buitenlanders
die vaak sociaal veel warmer zijn in hun manier van doen dan de vrij koele Nederlanders.
Het Kansfonds (het uitvoerende fonds van de Nationale Postcodeloterij t.a.v. sociale goede
doelen) is zeer belangstellend en erkent het belang van deze natuurlijke integratie, maar wijst
na een 4 keer heen en weer berichten van SCO met Kansfonds de aanvraag af. Reden hiervoor
is SCO niet een ‘full-time- werk- bemiddelingsbureau’ is en de buitenlanders dus door dit project
niet snel genoeg- niet in één keer – een fulltime baan door dit project krijgen. De argumentatie
van SCO is dat juist via de natuurlijke kennismaking van elkaar en de natuurlijke integratie die
daardoor plaatsvindt, de statushouder beginvaardigheden van de Nederlandse taal machtig wordt
en door dit vrijwilligerswerk direct kan laten zien hoe hij/zij in de praktijk functioneert en dit vaak na
deze eerste kennismaking resulteert in een vraag vanuit het verzorgingshuis om te komen werken
(rechtstreeks in loondienst bij desbetreffend tehuis of als zelfstandige in de zorg voor hen te gaan
werken). Dit is niet snel genoeg voor het Kansfonds.
Kansfonds wil slechts meewerken aan projecten waar de statushouder in één keer direct een
vaste baan ergens krijgt. Naar dit concrete doel op een natuurlijke, vanzelfsprekende, manier
toegroeien duurt hen te lang!
RCOAK en Sluyterman van Loo fonds zijn primair gericht op de ouderen in Nederland en
statushouders behoren niet tot hun ‘hard-core’ doelstelling. Slechts primaire hulp verlenen, zoals
voedselpakketten doneren, behoort wel tot hun kerntaken vinden deze fondsen, maar de integratie
op langere termijn van buitenlanders (statushouders) en het geestelijk welzijn van hen en ook
van de oudere mens in verzorgingshuizen mee helpen verbeteren behoort niet tot hun ambities.
Een cd met muziek van vroeger en ook muziek die nu populair is bij jong en oud (en iedereen
mee probeert te neuriën of zingen, omdat deze liederen zo’n vrolijke melodie en/of tekst hebben),
vinden ze te ‘aanbodgericht’. Dit wil zeggen dat men niet zeker is of er wel vraag is naar deze
muziek bij tehuizen en asielzoekers/statushouders.
Een van de activiteiten die in elk tehuis minstens wekelijks plaatsvindt zijn muziekmiddagen;
hierbij wordt soms wel en soms niet een muziekbundel gebruikt. Vaak zijn het voor de ouderen
goed bedoelde, maar te kinderachtige liedjes, die de ouderen niet altijd even leuk vinden. Dat het
Sing Along koor van SCO vaak gevraagd wordt door tehuizen (om met name het SCO- repertoire
te zingen en de bijgeleverde muziekbundels juist jong en oud gemakkelijk mee laat zingen- en er
altijd ouderen de muziekbundels willen meenemen om nog eens goed na te lezen/ na te genieten
en ook de mensen met een buitenlandse achtergrond de Nederlandse taal hierdoor op een
natuurlijke manier eigen maken), laten deze fondsen voor wat het is.

Oranjefonds geeft aan wel de statushouder te willen helpen, maar niet in combinatie met
verzorgingshuizen te willen bijdragen. Oranjefonds heeft weliswaar de doelgroep ‘ouderen’ in hun
financiële ondersteuning als doelgroep, maar dit betreft niet de ouderen in verzorgingshuizen. Dit
blijkt pas aan het eind van de aanvraagprocedure. Immers; bij de quickscan geeft het Oranjefonds
aan juist wel voor álle ouderen in Nederland op een of andere manier iets te willen betekenen,
maar daarna wijst men rigoureus ‘ouderen in verzorgingshuizen’ af, omdat die niet tot hun
kerndoelgroep zouden behoren. Deze doelgroep ‘ouderen in verzorgingshuizen’ blijkt in de loop
van de aanvraagprocedure zelfs 100% uitgesloten te zijn m.b.t. aanvragen. ‘De organisaties van
verzorgingshuizen moeten zelf maar alles regelen m.b.t. hun bewoners in hun tehuizen’ is de
motivatie. Voor ondersteuning in projecten tegen eenzaamheid, juist ook in verzorgingshuizen,
acht het Oranjefonds zichzelf niet nodig. De link die SCO aangeeft, dat in ieder geval dan de
asielzoeker gediend is met dit sociale project (dat de asielzoeker immers op deze manier leert
iets voor en in de Nederlandse samenleving te betekenen), wordt niet behandeld, omdat dit
een link met verzorgingshuizen betreft. Aan een statushouder met enkele, individuele, ouderen
contact helpen opstarten, zou het Oranjefonds wél bij willen dragen. De uitleg van SCO is dat
een enkele oudere opsporen, die gekoppeld zou kunnen worden aan een enkele asielzoeker
(het verlengde van het huidige maatjesproject waar een statushouder wordt gekoppeld aan een
Nederlander, dat helaas maar mondjesmaat van de grond komt, omdat deze losse individuen die
contact met elkaar hebben organisatorisch moeilijk te sturen zijn) ook voor SCO een te grote en
onpraktische organisatie is. Het traceren van ‘oudere zelfstandige Nederlanders’ is moeizaam en
omslachtig/tijdrovend en daardoor wordt aan het doel voorbij geschoten. Het doel is immers dat de
buitenlander leert iets voor de Nederlandse samenleving te doen en hiermee dus de Nederlandse
samenleving dient op een overzichtelijke, organisatorische, manier en niet dat de statushouder
slechts een tijdrovende bezigheid wordt.
Om dit programma steeds verder uit te rollen en te continueren, door het gehele land, zoekt SCO
steeds financiële ondersteuning. Het afgelopen jaar was lastig aanvragen te doen omdat alle
fondsen weten dat er nu door corona immers niets met elkaar ondernomen kon worden.
Omdat wij scholen en tehuizen die een aanvraag doen zo min mogelijk willen teleurstellen hopen
wij het volgende jaar weer op een zo groot mogelijke ondersteuning in het jong-oud-project waar 2
grote doelgroepen mee worden bereikt: jongeren maatschappelijk bewustzijn laten krijgen én t.a.v.
ouderen de eenzaamheid structureel wordt aangepakt en verminderd.
In de deze moeilijke, voor zovelen onzekere tijden waarin ook de zorgwereld momenteel verkeert,
en de zorg ook liefst ontzorgd en opgevrolijkt wordt(!) zijn de hulpmiddelen om het leven voor
ouderen te veraangenamen zoals de geschiedenis- en duurzaamheidsspellen en de vrolijke
zangbundels hulpmiddelen en een aangename aanvulling op hun zorgwerkzaamheden.
Met de vrolijke muziek, spellen en placemats hopen wij voor de bewoners van tehuizen regelmatig
een zonnetje te kunnen laten schijnen. Ook kinderen leren dat er meer bestaat dan hun kleine,
meestal meer op zichzelf gerichte wereld. Dit is een uitdaging die SCO ten doel stelt: dat dit
contact tussen jong en oud beide doelgroepen geestelijk verrijkt!
Laten we hopen dat 2021 een beter jong-oud- sociaal jaar kan opleveren en alle ouderen weer de
gezelligheid van de medemens kunnen ervaren!

2. ACTIVITEITEN
Uw stichting heeft ten doel:
a. Het verbeteren en aanvullen van het huidig onderwijs op basisscholen
door middel van lesmateriaal en ‘specialistische’ leerkrachten;
b. Het ondersteunen en stimuleren van activiteiten tussen ouderen (65+) en
jongeren door middel van divers materiaal en mankracht;
c. Het tot stand brengen van contact tussen autochtone en allochtone
kinderen en het samen laten uitwisselen van activiteiten.
3. FISCALE POSITIE
De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig.
Voor zover aan ons bekend zijn er geen overlopende posten naar 2022.
4. ACCOUNTANTSCONTROLE
Gezien de omvang is de stichting niet controleplichtig om welke reden geen
accountantscontrole heeft plaatsgevonden.
5. BIJLAGEN
a. Overzicht van inkomsten en uitgaven in het jaar 2021
b. Resultaatoverzicht 2021
Met vriendelijke Groet,
Steenbergen & Co

Barbara Steenbergen
Bijlagen

C.C. Hoyer / factuur 2021-0003; film 'Van Stadhouder tot Koning' - 205 jaar Koninkrijkviering - burgemeester Jan van Zanen
Jay B Design / factuur 21001; werkzaamheden SCO - bladmuziek citer/piano
M.D. Walzberg / factuur 2021-01-SCO; project opname CD opnemen en bewerken (6 liedjes)
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode december 2020
Bol.com b.v. / omschrijving 1201630590; keyboard
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode januari 2021
Printerette / aangepaste zangbundels voor zangers van Sing along koor
Data Processing Solution / uittreksel aanvragen
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting / project adopteer een verzorgingshuis
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode februari 2021
Steenbergen & Co. / factuur 210218; jaarverslag SCO 2020
Jay B Design / factuur 21003; SCO-site aanpassingen en bladmuziek citer
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode maart 2021
Stichting 't Trekpaert / donatie adopteer een verzorgingshuis
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode april 2021
Roes en de Vries Notarissen / factuur 27694; statutenwijziging SCO, dossier 18462
Stichting Nicolaas Gasthuis / bijdrage adoptie verzorgingshuizen
Afterpay / bestelling bij Bax-Shop.nl
De Wit Schijndel / omschrijving 21000820848, lampjes optredens Sing Along voor oud en jong in verzorgingshuizen
Bol.com b.v. / omschrijving 1241625612; 2 keyboards
Steunfonds Oldeslo / donatie
Printerette / aangepaste zangbundels voor zangers van Sing along koor
Hermann en Liska Abraham / financiële ondersteuning (zie email dd. 8jun21
Fund Beyeren Schagen / bijdrage activiteiten 2021
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode mei 2021
Jay B Design / factuur 21009; SCO-site aanpassingen en bladmuziek citer
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode juni 2021
Stichting Fonds 1818 / Adopteer een verzorgingshuis 2021
M.D. Walzberg / factuur 2021-02-SCO; project opname cd
Printerette / aangepaste zangbundels voor zangers van Sing along koor
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode juli 2021
Printerette / nieuwe zangbundels voor de bewoners van het verzorgingshuis
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode augustus 2021
Bloemenwaas Scheveningen / bossen rode en witte rozen voor de bewoners van verzorgingshuis tijdens Sing Along concert

transport van 2020 naar 2021

datum omschrijving
18-01-21
18-01-21
18-01-21
26-01-21
23-02-21
26-02-21
2-03-21
11-03-21
17-03-21
26-03-21
6-04-21
15-04-21
26-04-21
20-05-21
26-05-21
31-05-21
8-06-21
10-06-21
17-06-21
21-06-21
21-06-21
22-06-21
23-06-21
25-06-21
26-06-21
4-07-21
26-07-21
5-08-21
10-08-21
14-08-21
26-08-21
9-09-21
26-09-21
8-10-21

credit

€ 8.190,55

€ 2.400,00

€ 7.700,00

€ 2.000,00

€ 1.100,00

€ 2.400,00
€ 2.500,00

€ 4.400,00

debet

€ 369,05
€ 544,50
€ 408,38
€ 10,58
€ 32,38
€ 10,61
€ 23,92
€ 24,02

€ 10,20
€ 450,00
€ 617,10
€ 10,49

€ 10,40
€ 723,97

€ 5,00
€ 89,85
€ 64,94

€ 16,02

€ 10,40
€ 653,40
€ 11,53

€ 453,75
€ 15,96
€ 10,20
€ 73,40
€ 10,49
€ 120,00

8-10-21
26-10-21
31-10-21
18-11-21
25-11-21
22-11-21
7-12-21
15-12-21
19-12-21
19-12-21
26-12-21

Printerette / nieuwe zangbundels voor de bewoners van het verzorgingshuis
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode september 2021
Bloemenwaas Scheveningen / bossen rode rozen voor de bewoners van verzorgingshuis tijdens Sing Along concert
Bloemenwaas Scheveningen / bossen rode rozen voor de bewoners van verzorgingshuis tijdens Sing Along concert
Stichting Fonds 1818 / KzvO 17nov21
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode oktober 2021
IvN Consultancy / factuur 1302 2021; bijdragen scholen 6x 2e jrs en 13x 3e jaarsbijdragen Adopteer een verzorgingshuis
Stichting Fonds 1818 / KzvO 10okt21, KzvO 31okt21
Jay B Design / factuur 21019; SCO-site aanpassingen en bladmuziek citer
IvN Consultancy / wervingskosten Adopteer een verzorgingshuis 10 procent bijdrage
Kosten Zakelijk Betalingsverkeer / periode november 2021

jaaroverzicht 2020
beginsaldo (1 januari 2021)
ontvangen subsidies en sponsoring
totaal uitgaven
eindsaldo (31 december 2021)

transport van 2021 naar 2022

€ 400,00

€ 800,00

€ 23.700,00

credit
€ 8.190,55
€ 23.700,00

€ 22.302,79

€ 54,50
€ 9,90
€ 50,00
€ 50,00

€ 10,34
€ 1.210,00

€ 544,50
€ 2.867,70
€ 10,28

€ 9.587,76

debet

€ 9.587,76
€ 22.302,79

