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Voorwoord
Op 5, 6 en 7 juli 2019 vond voor de 9e keer FestiValderAa in en rondom Schipborg plaats.
Bezoekers van ons festival genoten van de intieme sfeer, de mooie aankleding van het
festivalterrein en de kwaliteit en variatie van de muziek- en theatervoorstellingen,
kinderactiviteiten, kunstobjecten en natuurwandelingen. Het bestuur van Stichting Andere
Activiteiten Schipborg maakt vol trots een groot compliment aan het Aa-team (productieteam)
en de bijna 200 vrijwilligers voor dat wat is neergezet in 2019. FestiValderAa is groots door
klein te blijven!
Zeker, na 9 edities raken we steeds meer ingespeeld op elkaar en verloopt de op- en afbouw
vlot. Toch kende de aanloop naar het festival ook dit jaar weer de nodige hobbels. Zo was er
tijdens de voorbereiding veel extra tijd nodig in het proces tot vergunningenverlening. Vele
gesprekken met gemeente waren nodig en we hebben aanzienlijke inspanning moeten leveren
voor het indienen van de vergunning. Nieuw dit jaar was de aanwezigheid van handhavers op
het festivalterrein - een direct gevolg van de striktere handhaving van de gemeente Aa en
Hunze. Achteraf kunnen we met z’n allen vaststellen dat FestiValderAa haar zaken rondom
geluidsniveau, parkeerdrukte en natuurbescherming prima voor elkaar heeft! Als organisatie
zijn we ons bewust van de kwetsbare omgeving waarin het festival plaatsvindt en daar
handelen we naar.
.
FestiValderAa trekt publiek uit de gehele Noordelijke regio (en zelfs daarbuiten).
Eerlijkheidshalve moeten we vaststellen dat we een sterke lokale binding hebben met
Schipborg en de directe omgeving: lokaal publiek, lokale vrijwilligers en lokale ondernemers.
Fijn dat u er bent, fijn dat u helpt en steunt. Samen maken we FestiValderAa. Het behouden
van die binding en het bijbehorende draagvlak is erg belangrijk en blijft een aandachtspunt
voor de komende edities van ons festival.
FestiValderAa heeft haar plaats in het Noordelijke culturele landschap inmiddels duidelijk
opgeëist en staat als een huis. We blijven echter kritisch naar onszelf kijken. Wat kunnen we
verbeteren, waar kunnen we ontwikkelen, hoe onderscheiden we ons in het drukke (behoorlijk
gevulde) festivallandschap en welke accenten gaan we in de komende jaren leggen?
Ontegenzeggelijk zijn er twee elementen die FestiValderAa speciaal maken en die we zullen
blijven koesteren: de unieke verbinding tussen natuur en cultuur en de prachtige
samenwerking tussen vrijwilligers en het productieteam.
Dit jaarverslag is een terugblik in woorden, cijfers en beelden van de 9e editie van
FestiValderAa. Nog even nagenieten en tevreden achterom kijken. En dan op naar de 10e
editie. We hopen dat je er weer bij bent.

Jan Wim ten Kate
Voorzitter Stichting Andere Activiteiten
Schipborg

Henk Jongebloed
Initiator en artistiek leider FestiValderAa

Schipborg, Maart 2020
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1. FestiValderAa
1.1

Negen jaar FestiValderAa

FestiValderAa is een driedaags cultuurfestival dat sinds 2011 jaarlijks in het eerste weekend
van juli wordt georganiseerd in Schipborg. Drentenaren, festivalgangers en toeristen uit heel
Nederland ontmoeten hier podiumkunstenaars die hun werk tonen op het speciaal daarvoor
ingerichte festivalterrein en op locaties in en rond het dorp. Vanaf het eerste uur is
FestiValderAa een begrip in Drenthe. Niet in de laatste plaats omdat (straat)theater, muziek
en dans hier zijn ingebed in de unieke natuurlijke omgeving: het stroomdallandschap van de
Drentsche Aa.
Een belangrijke pijler is het draagvlak in de regio. Bewoners van Schipborg en omgeving
zetten zich elk jaar opnieuw vrijwillig en met veel enthousiasme in voor het festival. Ook
ondervindt FestiValderAa veel steun van lokale ondernemers: voor hen is het festival
economisch aantrekkelijk. FestiValderAa is in negen jaar uitgegroeid tot een jaarlijks
terugkerend evenement van regionale én landelijke betekenis.
1.2

Visie, missie en hoofddoelstelling organisatie

Visie
Cultuur draagt bij aan het geluksgevoel van mensen en stimuleert betrokkenheid. Stichting
Andere Activiteiten Schipborg streeft daarom met FestiValderAa naar een duurzaam
cultuurfestival in een natuurlijke omgeving, in een harmonieuze sfeer, voor een brede
doelgroep, en met authentieke muziek, kunst en theater.
Missie
Stichting Andere Activiteiten Schipborg staat voor het ontwikkelen en ondersteunen van
culturele activiteiten in Schipborg. Met FestiValderAa wil de stichting zich binnen en buiten
Drenthe profileren met een toegankelijk driedaags festival midden in de Drentse natuur, waar
gedreven nieuwe en gevestigde kunstenaars zich op muzikaal, beeldend en theatraal vlak
presenteren in een unieke context en voor een brede doelgroep.
Hoofddoelstelling
FestiValderAa richt zich enerzijds op
een brede en inclusieve doelgroep,
anderzijds op fijnproevers. Het festival
wil beide publieksgroepen een diverse
en toegankelijke programmering bieden
met aan de ene kant bekende namen en
aan de andere kant ruimte voor talent en
experiment. Ook wil het een uitgebreide
randprogrammering bieden met kunst-,
cultuur- en natuuractiviteiten voor alle
leeftijden. Iedereen moet zich thuis
kunnen voelen op FestiValderAa, dus
naast de programmering zijn de sfeer,
de voorzieningen en een betaalbare
toegangsprijs belangrijk. Ten slotte wil
de stichting het festival zo duurzaam
mogelijk produceren.
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1.3

Artistiek profiel

Het artistieke profiel van FestiValderAa is gedefinieerd aan de hand van drie doelstellingen:
toegankelijkheid, bijzonderheid en duurzaamheid.
•

Toegankelijkheid | Voor jong en oud, met bekend en onbekend talent

FestiValderAa wil toegankelijk zijn voor iedereen: jong en oud, wel of niet cultureel onderlegd.
Om dat te bereiken maakt FestiValderAa de randvoorwaarden zo aantrekkelijk mogelijk. De
prijzen voor terrein, locaties, horeca en catering zijn (zo) laag (mogelijk) gehouden. Voorts zijn
zowel voorstellingen van bekende makers als van onbekend talent geprogrammeerd. Dit trekt
bezoekers aan met en zonder culturele bagage. Op deze manier bereikt FestiValderAa een
zeer divers publiek en voelt een brede doelgroep zich thuis op het festival. Zoals elk jaar krijgt
ook jong talent de kans om te spelen. Dit jaar waren dat de spelers van Loods 13 met de
voorstelling “iedereen Narcissus” en natuurlijk speelde ook De Noorderlingen (Theatervooropleiding) tijdens het festival. Ook de muziek was zeer divers van Kenny B tot Nadua (nog
geen 20 en aan het begin van haar carrière).
•

Bijzonderheid | Gedreven authentieke makers

Bij de samenstelling van het programma let
FestiValderAa vooral op het gedreven karakter van
de kunstenaar en de oorspronkelijkheid van zijn of
haar voorstelling. FestiValderAa wil authentieke
kunst tonen die gemaakt is met hart en ziel. We
zoeken naar echtheid en puurheid, passend bij het
natuurlijke decor van het festival, het stroomdallandschap van de Drentsche Aa.
•

Ik zoek naar echtheid bij de maker. Ik kies voor
podiumkunstenaars die vanuit hun tenen kunst
maken. Je moet een bepaald ‘oergevoel’ bij de
maker
kunnen
herkennen,
de
sterke
gedrevenheid om het publiek iets te vertellen. De
voorstellingen en concerten op FestiValderAa
zijn daarom nooit gelikt of eendimensionaal.
Festivaldirecteur en artistiek leider
Henk Jongebloed

Duurzaamheid | Dwarsverbinding cultuur – natuur

FestiValderAa zoekt voortdurend naar dwarsverbindingen tussen cultuur en natuur. Schipborg
ligt aan de oostelijke rand van het stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Deze unieke
omgeving vormt het decor van FestiValderAa en is leidend in de programmering. In de editie
van 2019 kwam dit terug in de programmering: met de natuurwandeltochten (schemertocht,
vroegevogeltocht, dagdromerstocht), openluchtcolleges en samenwerking met natuurbeheerders en Innofest (een noordelijk initiatief om festivals als lab te gebruiken voor de
innovatie van producten en diensten).
Het festival zet actief in op het minimaliseren van het gebruik van plastic
waterflesjes. Zo waren er waterpunten
waar zelf meegenomen flesjes konden
worden gevuld en werd hergebruik van
flesjes gestimuleerd op het festivalterrein
en via de Facebookpagina.
Uiteraard wordt uitermate voorzichtig
omgegaan met die natuur, in nauw
overleg met de natuurbeheerders. Er zijn
ook afspraken over het herstellen van de
gebruikte locaties.
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2. FestiValderAa 2019
2.1

Een prachtige 9e editie

FestiValderAa 2019 was weer een prachtige editie. De
programmering van het festival was zeer geslaagd. Zowel het
theater op locatie als de bands op het hoofd- en koepelpodium
voldeden aan alle verwachtingen. Dit jaar wilden we nog breder
programmeren dan in voorgaande jaren en hebben we ook op dans
en opera ingezet. Dat is goed gelukt en was een groot succes bij het
publiek,
FestiValderAa kende ook in 2019 naast muziek en theater een breed
en aantrekkelijk aanbod van straattheater en kinder- en
randprogramma (kinderweide, theaterweide, bosprogramma). De
organisatie hiervan verliep uitstekend. De opeenvolging van de
verschillende podiumacts plus daartussendoor het straattheater en
de andere activiteiten vloeiden soepel in elkaar over. Het publiek was
prettig aanwezig en zeer positief over het gebodene.
Het weer was helaas aan de koude kant. Dat scheelde een behoorlijk
aantal toeschouwers op het festivalterrein. In 2019 werden 25%
minder festivalterreinbandjes verkocht ten opzichte van voorgaande
twee edities. Het lagere bezoekersaantal (in combinatie met het
koude weer) heeft ook op de horecaomzet effect gehad.
In totaal werden op FestiValderAa 2019 37 voorstellingen op 10
locaties opgevoerd. De gemiddelde bezettingsgraad vertoonde op
vrijwel alle dagen een stijging ten opzichte van de vorige jaren (er
zijn in 2019 6% meer theaterkaartjes verkocht). De bezettingsgraad
van het locatietheater was met 80% hoger dan ooit. Ter vergelijking:
in 2018 was de bezettingsgraad 75 procent en in 2017 78 procent.

Nog even nagenieten?
klik hier voor aftermovie
FestiValderAa 2019

FestivalderAa in Schipborg
beleefde afgelopen weekend de
koudste editie ooit. Met iets
minder
publiek
op
het
festivalterrein dan normaal,
maar beter gevulde tribunes”.
(DvhN – 8 juli 2019)

Het festivalterrein is kindvriendelijk. Ze mogen er
zagen en timmeren, samen
bouwen aan een kunstwerk.
Zich weer eens goed laten
schminken.
Een
theaterworkshop
volgen.
Dankzij een kunstinstallatie
van Louwe Noordhoff denken
dat ze over hele kolen lopen en
zich verbazen over het een
lawaai dat een wandeling
kan veroorzaken.
(DvhN, 8 juli 2019)
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2.2

Reacties van bezoekers

Op de sociale mediakanalen van FestiValderAa (Facebook en Instagram) klonken positieve
geluiden over de editie van 2019:

Fantastisch, kunstzinnig, vrij, gezellig,
kleinschalig festival in de prachtige
Drentse natuur!!

Wat was het weer geweldig!!! Een
heerlijke sfeer!!! Mooi opgezet
complimenten voor de organisatie,
vrijwilligers en alle theater en
muzikanten

Wat zijn jullie mooi, lief en knus festival. Erg
genoten. Dankjewel allemaal

Wat een gewéldige show van Kenny B

Heel leuk festival, ook voor de
kinderen erg leuk.

Eindelijk die fantastische theatershow van George en Eran gezien @FestiValderAa. Veel over gehoord
op @OerolFestival maar daar altijd uitverkocht. Terecht! #ijzersterk
.

2.3

Reacties van artiesten

Festivalderaa was echt suuuuuper leuk. Mensen hebben nog
15 minuten lang WE WANT MORE geroepen. Ook hebben
30 mensen van dat festival ons meteen gevolgd op insta. Het
was een heel goede match en super profi mensen daar ook.
Love the system

We willen jullie ontzettend bedanken voor het vertrouwen in ons
en onze jongeren! Mede daardoor hebben we een fantastische
voorstelling neer kunnen zetten! Wat hebben we het goed gehad!
En wat een mooie reacties. In de bijlage onze factuur. Bedankt
voor de goede zorgen en voor het organiseren van dit mooie
festival.
Iris Offringa van Loods 13

We hebben enorm genoten. Vriendelijke ontvangst en technische ondersteuning. Alles top voor
elkaar. Bedankt!
Jeroen van de Doggy Back Writers [Doggy Back is de vertaling van Hondsrug]
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3. Publieksontwikkeling | Marketing en publiciteit
FestiValderAa groeit ieder jaar in bekendheid. De
edities van 2017 en 2018 waren topjaren met
respectievelijk 9050 en 9100 bezoekers. Dit kwam
mede door het uitstekende weer. De editie van
2019, had te kampen met fris en regenachtig weer
en is bezocht door 8800 mensen. Het grootste deel
van die bezoekers kwam uit de regio: dertig procent
uit Schipborg en directe omgeving en vijftig procent
uit de rest van de provincies Groningen en Drenthe.
De online kaartverkoop wijst uit dat een groeiend
aantal bezoekers, inmiddels al ongeveer twintig
procent, van buiten Drenthe en Groningen komt.
In 2017 is er in overleg met de natuurbeheerders,
een maximaal aantal toeschouwers vastgesteld van
9500. We realiseren ons bovendien dat de kracht
van het festival schuilt in de intimiteit,
kleinschaligheid en de wisselwerking tussen natuur
en cultuur. FestiValderAa is een festival dat ‘groot’
wil zijn door ‘klein’ te blijven. Hiermee speelt
FestiValderAa in op een landelijke trend waarbij
bezoekers kleinschalige festivals op een bijzondere
locatie hoog waarderen.

Oostermoer, 10 juli 2019

Om de kaartverkoop te bevorderen heeft
FestiValderAa in 2019 extra aandacht besteed aan
de herkenbaarheid van de gedrukte uitingen (flyers,
posters, spandoeken, etc.). Daarnaast vormen de
Social Media kanalen
(Twitter, Facebook,
Instagram) een steeds belangrijker element in ons
contact met (potentiële) bezoekers. Op alle
platforms is het aantal volgers gegroeid. We hebben
nu 1401 volgers op Instagram en 5181 op facebook
(4713 na festival in 2018).
De overzichtelijke website werd door (potentiële)
bezoekers goed bezocht en positief ontvangen.
Zowel in aanloop, maar ook tijdens de festivaldagen,
waren er veel actieve gebruikers op de website. Met
nieuwsbrieven hebben we onze vaste klanten
regelmatig van gerichte informatie voorzien, 1533
personen ontvingen de nieuwsbrieven en die werd
tussen de 500 en 800 per keer gelezen/geopend.
Naast het gedrukte programmaboekje (helaas pas
vrijdagavond beschikbaar) werd het festivalprogramma ook aangeboden in de vorm van een
TimeSquare app voor mobiele telefoons.

Dagblad v/h Noorden, 6 juli 2019
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4. Financieel resultaat
De financiën van het festival blijven een uitdaging. FestiValderAa is in staat om 60 procent van
de kosten zelf te dekken. Daarnaast vormen inkomsten van sponsoren, subsidiënten en
vermogensfondsen een belangrijke aanvulling. FestiValderAa 2019 is uiteindelijk afgesloten
met een negatief exploitatieresultaat van EURO 6709,-. In bijlage B is de jaarrekening van
2019 opgenomen.
Toelichting op inkomsten 2019
Bijna 60 procent van de inkomsten bestaat uit
directe inkomsten zoals recettes (festivalterrein
en theatervoorstelling), horecaomzet en
pachters.
Circa 40 procent van onze
inkomsten komt van sponsoren, subsidiënten
en vermogensfondsen. Naast de subsidies van
de provincie Drenthe en Gemeente, Aa en
Hunze en gemeente Tynaarlo ontvingen we
voor de editie 2019 donaties van het Beringer
Hazewinkelfonds, de Emmaplein Foundation,
het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB
Fonds. Daarnaast vormen sponsoren en onze
eigen FestiValderAa Club van 100 een
belangrijke ondersteuning.

Verdeling inkomsten FestiValderAa 2019

Toelichting op uitgaven 2019
- Theatervoorstellingen: Onder deze post zijn zowel de artistieke invulling als de specifieke
productiekosten en techniek voor de theatervoorstellingen ondergebracht, waaronder ook
podia en tenten en dergelijke.
- Festivalterrein: Onder deze post zijn zowel de artistieke invulling inclusief de
muziekprogrammering als ook de specifieke productiekosten en techniek voor het festivalterrein ondergebracht, waaronder ook podia en tenten en dergelijke.
- Productiekosten: Deze post betreft algemene productiekosten, zoals transport van
goederen, horeca, inzet van professionele verkeerregelaars en beveiligers en afvalverwerking.
- Vrijwilligers & Hospitality: Belangrijkste kosten hier zijn ontbijt, lunch en diner voor
vrijwilligers, crew en artiesten en overnachting van artiesten. Ook de Festival T-shirts horen
hierbij.
- Personeelskosten: Tot deze post behoren artistieke en organisatorische honoraria (pre)productie en organisatie (honoraria vaste
6% 1%
15%
crew en vrijwilligersvergoeding).
5%
Theatervoorstellingen
- Marketing en PR: Vormgeving, drukwerk,
Festivalterrein
marketing en promotie, registratie van
Productie
festival (foto en after-movie), website
Vrijwilligers & Hospitallity
24%
beheer etc.
Personeel
- Algemene kosten: Deze post bevat
Marketing & PR
bankkosten, kosten voor accountant,
Algemene kosten
opslag van goederen, kosten voor
4%
32%
Onvoorzien
polsbandjes,
afdracht
BUMA,
13%
verzekeringen
en
vergoeding
aan
StaatsBosBeheer voor gebruik van
Verdeling uitgaven FestiValderAa 2019
festivalterrein.
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5. Organisatie
FestiValderAa wordt georganiseerd door Stichting Andere Activiteiten Schipborg.
Het bestuur bestaat uit:
- Voorzitter
: Jan Wim ten Kate
- Secretaris
: Eddy Elsinga
- Penningmeester
: Martin van der Spek
- Bestuurder
: Pieke van der Veen
- Bestuurder
: Johan Knijp
De kern van het 14 personen tellende productieteam bestaat uit:
- Artistiek leider
: Henk Jongebloed
- Zakelijk leider
: Hilly Bijl
(per 1 januari 2020 opgevolgd door Jojanneke Braam)
- Productieleider
: Luuk Stelder
Productieteam en bestuur zijn bijzonder trots op onze bijna 200 vrijwilligers die in aanloop en
tijdens het festival enorm veel werk verzetten. Zonder deze betrokken en hardwerkende groep
kan het festival niet bestaan. .
De bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting en het productieteam werkt op
projectbasis. FestiValderAa is in bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal
aantrekkelijk maakt.
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Bijlage A | FestiValderAa 2019 in woorden, cijfers en beelden

9e

FestiValderAa 2019

4760 unieke bezoekers

editie

5, 6 en 7 juli 2019

3050 Weekendkaarten festivalterrein
2164 Dagkaarten festivalterrein
3725 Kaarten theatervoorstellingen

Theater & muziek in de Drentsche natuur!

21 Muziekoptredens op 2 podia 5 opbouwdagen 600
kinderen
9 Theaterlocaties 
The Blue Birds
6 in gemeente Aa en Hunze 3 festivaldagen

Inge van Calkar
3 in gemeente Tynaarlo

Dwan Brothers
•
Auke's Landje

Doggy Back Writers
3
afbouwdagen

The Magic Mumble Jumble

















Small Town Bandits
Judy Blank
Nadua
Kenny B
Waltzburg
Wies
De Baron
Gumbo King
Love The System
Lame sonore
Aosem
Bombino
Jason Staal
Traudes
Suzy V
Muyayo rif

Duurzaamheid
Dwarsverbinding cultuur & natuur

5181

3 deelnemers kunstroute

volgers op
facebook

- Louwe Noordhoff
- Art van Triest
- Heike Wähner en Jonne Kuyt

1401










Theatervoorstellingen door:
Danshuis Noord - Aangevlogen
De stoel van de laatste jaren – VRdocumentaire
Het Houten Huis - Blinde Vlek
APK theater - De Moeder, de Dochter
Kameroperahuis - Een Kersentuin
Loods13 - IEDEREEN NARCISSUS
George & Eran worden racisten
De Noorderlingen - Onland
Yentl & de Boer
Karin Noeken – DNA

5 Natuurwandeltochten
•
•
•

Schaap-Schemertocht
VroegeVogelTocht (2x)
Dagdromerstocht (2x)

De Esch
Geja's Peerdestal
Gymzaal De Regenboog
Jan's Pony Paradijs
Jan's Schuur
Jelto's Schuur
Kymmelsberg
Zeegsterhoeve

1950

maximaal aantal bezoekers op
festivalterrein – limiet is 3000

bij theatervoorstellingen

Voor jong en oud,
met bekend en onbekend talent

34

•

80% bezettingsgraad

volgers op
Instagram

bijna

200

vrijwilligers

Toegankelijkheid




•
•
•
•
•
•
•

Heel veel te beleven
op kinder- en theaterweide en bosprogramma
NatuurSpreekuur (i.s.m. StaatsBosBeheer)
Milieu is een containerbegrip
The Forest - Herontdek het bos op speelse wijze!
Aramelo - partner-trampolineshow
Openlucht college over onze ecologische voetafdruk
Kinderweide – stoere speeltuin
Tall Tales Company - acrobatiek
Spelen bij Staatsbosbeheer
OneDayArtist – groots groeiend kunstwerk
Theaterworkshops voor kinderen
Laat je versieren - Tijd voor kunst op het lijf!
Biomedisch Laboratorium
Luca Agro – The Clown

-6709EURO

exploitatieresultaat FVA19

Bijzonderheid
Gedreven authentieke makers

Diversiteit

pop - country – americana –
alternative - soulvolle rock – poëtische dans- folk – indie - jazz - catchy popsongs - reggae - latin – komedie
- rock - bluesy americana – stomende brass - urban balkan - art rock - New Orleans – toneel - ruige
deltablues - disco - tragikomische muziektheater - funk – kunst - kamermuziek - Nedersaksische RootsAmericana - rauwe woestijnblues – kleinkunst met een catchy popsausje - natuurlezingen – cabaret Siciliaanse folk- gevoelige ballads - punk - ska

12000 km afstand die bezoekers gezamenlijk aflegden
om van festivalterrein naar de voorstellingen te gaan

430 pagina’s papier
voor verkrijgen vergunningen
Pagina 12 van 19

Pagina 13 van 19

Heel veel te beleven op het
festivalterrein: kinder- en
theaterweide en bosprogramma
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34 theatervoorstellingen op 9 locaties

kunstroute
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Bijna 5000 unieke bezoekers
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Wij zijn trots op onze bijna 200 enthousiaste vrijwilligers
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Bijlage B | Jaarrekening 2019 Stichting AAS
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