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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
Vakanties en bijzondere ervaringen 

Als we terugblikken op het jaar 2021 heeft Stichting Avavieren rekening moeten houden met 
alle coronamaatregelen, daarom was het des te mooier dat de zorgbungalows beschikbaar 
konden blijven voor iedereen met een beperking. Zo kon men meestal toch in gezinsverband 
vakantievieren aan zee. We zijn blij dat we in het afgelopen jaar acht weken in 
samenwerking met Stichting Wigwam gezinsvakanties hebben kunnen organiseren. In 
verband met de coronamaatregelen was er één op één-begeleiding, zodat de vakantieweken 
gelukkig wel door konden gaan. De overheid had onder voorwaarden begeleiding en 
dagbesteding mogelijk gemaakt. 
We kijken dankbaar terug dat wij weer gasten mochten ontvangen die met veel plezier, ook 
gebruik konden maken van de zorg- en strandhulpmiddelen. 
We mochten goede reacties van gasten ontvangen over de pluspunten van Avavieren: 
- Fijne ruimten, goede ontvangst en een soepele samenwerking;  
- Veel mogelijkheden met hulpmiddelen, alles is goed geregeld; 
- Flexibiliteit, klantvriendelijk, behulpzaam en goede adviezen. 
Het is heel bijzonder om te ervaren hoe de gasten genieten van de prachtig aangepaste 
bungalows, de hulpmiddelen, de unieke locatie, zo dicht bij zee. De mooie reacties als 
mensen voor het eerst weer het strand hebben bezocht. Een bijzondere ervaring was toch 
wel een dat een jong gezin voor de laatste keer op vakantie kon gaan met elkaar. Moeder 
was ernstig ziek en werd door Stichting Ambulance Wens naar Strandpark Vlugtenburg 
gebracht en kon alleen nog maar liggen in bed. Ze vond het geweldig dat zij met bed en al in 
de kamer en zelfs op het terras gereden kon worden. Als laatste wens wilde ze graag nog 
één keer met de strandrups naar het strand. Dankzij onze vrijwilligers hebben we dit mogelijk 
kunnen maken en kon ze vanuit haar hoog-laagbed op de strandrups genieten van haar 
kinderen op het strand en de zee. Dit was een heel bijzonder en emotioneel moment! 
 
Hulpmiddelen 

Er zijn nieuwe hulpmiddelen aangeschaft, zoals strandmatten en twee elektrische 
strandrolstoelen. In de groepsruimte is een nieuw plafond gerealiseerd. De opslagruimte is 
uitgebreid en er is een prachtige veranda gebouwd. Op 18 mei 2021 werden de 
strandmatten door Rick Brink, voormalig minister van Gehandicaptenzaken, op ludieke wijze 
in gebruik genomen.  De ‘opening’ van de strandmatten werd groots gevierd met bekenden 
en er was veel aandacht van de media. 
We zien een groei in aanvragen en verblijven van organisaties zoals scholen en 

zorgstellingen. Door de komst van deze groepen, wordt meer gebruik gemaakt van de 

groepsruimte, de hulpmiddelen en stijgt de verhuur van de bungalows.  

Acties/bijzonderheden 

In verband met corona waren er weinig tot geen activiteiten, zoals de Voorbergwandeling en 
de traditionele aardbeienverkoop op Koningsdag. Wel is er een gezellige avond voor de 
vrijwilligers georganiseerd. Daarnaast was er ook een succesvolle Petunia-actie bij de 
groepsruimte in het voorjaar, mede gesponsord door een teler.  
We hebben veel hulp ontvangen in het afgelopen jaar. Zo hebben de jonge ondernemers 
(Helpende Handen) de buitenkant van de groepsruimte geschilderd en op de NL Doet-dag 
zijn de hulpmiddelenruimte door vrijwilligers en het strandhuisje door de afdeling Westland 
van D’66 geschilderd. 
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Bestuur 
 
Er waren wijzigingen in het bestuur. Trudy van Dijk, Judy van der Hout en Gertjan 
Boekestein hebben afscheid genomen van het bestuur. Wij zijn hen heel veel dank 
verschuldigd voor hun grote inzet. Judy van der Hout was vanaf de oprichting betrokken bij 
Stichting Avavieren. Gertjan Boekestein is van het allereerste begin betrokken bij de plannen 
en oprichting van Stichting Avavieren en heeft de penningen op een fantastische wijze 
beheerd. Op de opengevallen plaatsen verwelkomen we Maarten Kuiper, Martine Boekestein 
en Ingrid Vermeer. Graag willen we als bestuur de samenwerking met Strandpark 
Vlugtenburg nog meer opzoeken en versterken. 
 
Donaties/fondsenwerving  

We zijn dankbaar voor alle steun en giften die we hebben mogen ontvangen in het afgelopen 
jaar. Telkens weer worden we verrast door acties en donaties, soms uit onverwachte hoek. 
Dit blijft voor ons heel bijzonder. Wij zijn ook de vaste groep donateurs zeer dankbaar voor 
hun trouwe steun aan Avavieren.  De geplande donateurs- en sponsorbijeenkomst in de 
groepsruimte, moest vanwege een lockdown helaas geannuleerd worden. 
 
Vrijwilligers 

Als bestuur realiseren we ons heel goed dat we zonder vrijwilligers niet zouden kunnen 
functioneren. Door de versoepelingen van de corona-maatregelen, kon de vrijwilligersavond 
in oktober doorgaan en hebben we een gezellige avond met elkaar gehad en werden de 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Daarnaast hebben we gezocht naar een 
vrijwilligerscoördinator, die de binding en sturing van vrijwilligers moet gaan verbeteren. In 
2022 wordt dit verder opgepakt en ontwikkeld.  
 
Communicatie en PR 
 
Het afgelopen jaar zijn we gestart met het in kaart brengen van de marketing en 
communicatie rondom Avavieren. Het doel is om meer gasten te verwelkomen en de verhuur 
van de zorgbungalows te verhogen. Door middel van enquêtes is in kaart gebracht waar de 
behoeftes en interesses van de gasten liggen. 
Daarnaast is de communicatie via Facebook verbeterd door meer berichten te plaatsen over 
de mogelijkheden bij Avavieren, de zorghulpmiddelen en de zorgbungalows.  
Tot slot is in november de website opnieuw ingericht, waarbij de focus meer ligt op de 
verhuur van zorgbungalows en zorghulpmiddelen. De indeling van de website, de 
menustructuur en de teksten zijn geoptimaliseerd, zodat we beter te vinden zijn op Google. 
In 2022 zal dit nog verder uitgebreid worden met optimalisatie van Google-advertenties. Dit 
wordt samen met Reset opgepakt. Ook is er contact met DEPT die ons zal ondersteunen in 
optimalisatie van de content. Dit wordt ook in 2022 opgepakt.  
 
Verwachting 2022 

We hebben de wens om verder door te groeien. Via verschillende kanalen merken we dat we 
steeds meer bekendheid krijgen. In 2022 zullen we hier meer aandacht aan besteden door 
meer in de pers naar buiten te treden. We hebben voor het eerst de bezettingsgraad van de 
bungalows berekend en op basis daarvan doelstellingen bepaald voor 2022. Tot nu toe 
lopen we op schema voor het behalen van de doelstellingen. Om te blijven ontwikkelen zijn 
we bezig met zg. vakantieweekenden voor bijv. mensen uit zorginstellingen en dan specifiek 
gericht op jongeren. Dit is nog in ontwikkeling.  
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Mooi om te zien dat er telkens opnieuw verrassende acties zich aandienen. We kijken uit 
naar een nieuw seizoen en hopen dat steeds meer gezinnen, zorginstellingen en 
organisaties de weg naar Avavieren weten te vinden voor een prachtig verblijf aan de kust 
van ’s-Gravenzande. 
 

Ons motto blijft…. 
 

Aangepast VAkantie VIEREN, onbeperkt uit! 
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1    BALANS PER 31 DECEMBER 2021   

   

   

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

ACTIVA    

   

Vaste activa   

Materiële vaste activa 315.070 373.494 

   

Vorderingen 512 23.820 

   

Liquide middelen  194.232 144.977 

Totaal van de activa 509.814 542.291 

   

   

PASSIVA    

   

Continuïteitsreserve 145.388 119.590 

   

Bestemmingsfonds gerealiseerde investeringen  315.070 373.494 

   

Bestemmingsreserve toekomstige investeringen 25.000 - 

   
Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud  10.000 10.000 

   

Totaal reserves en fondsen 495.458 503.084 

   

Overige schulden  14.356 39.207 

Totaal van de passiva 509.814 542.291 
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2    STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021   

   

   

 2021 2020 

 € € 

Baten   

Giften en donaties  142.707 179.084 

Baten als tegenprestatie voor geleverde     

diensten en producten 21.138 10.488 

Totaal van de baten 163.845 189.572 
   

   

Lasten   

Personeelskosten 39.657 38.026 

Huur terrein 20.000 20.000 

Onderhoud, verzekeringspremies en overige   

huisvestingskosten 12.478 8.126 

Communicatie en PR 4.078 2.240 

Accountants- en advieskosten 11.748 13.803 

Kosten vakantieweken - 5.875 

Inkoopwaarde van geleverde producten - 130 

Overige kosten 5.201 8.070 

Totaal van de kosten 93.162 96.270 

Afschrijvingen materiële vaste activa 78.310 86.021 

Totaal van de lasten 171.472 182.291 

     

Baten minus lasten -7.627 7.281 

   

   

Bestemming saldo van baten en lasten   

Toevoeging geoormerkte giften aan    

Bestemmingsfonds gerealiseerde investeringen 19.886 72.172 

Onttrekkingen Bestemmingsfonds gerealiseerde   

investeringen wegens afschrijvingen -78.310 -86.021 

Afname/toevoeging Bestemmingsfonds nog te   

realiseren investeringen  25.000 - 

Toevoeging resterend saldo van baten en    

lasten aan de Continuïteitsreserve 25.798 21.130 

 -7.627 7.281 
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3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 

De statutaire vestigingsplaats van onze stichting is Gemeente Westland en ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 60450452. Ons postadres is Oudelandhof 38, 

2691 ZD ’s-Gravenzande. 
 
Onze Stichting is te kenmerken als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft als 
doelgroep mensen met een beperking. Ingevolge artikel 13 van onze statuten zal een 
eventueel batig saldo ten goede moeten komen aan een algemeen nut beogende instelling als 
bedoeld onder 6.33 sub b. van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (dan wel de regelgeving die 
daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats komt) en de instelling, die het batig saldo 
ontvangt een aan het doel van onze stichting gelijkende doelstelling heeft. Inzake het doel van 
onze Stichting wordt verwezen naar het Verslag van het bestuur. 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 ‘Kleine fonds wervende 
instellingen’. 
 
Continuïteit van de activiteiten 
Ook onze Stichting heeft in 2021 te maken met de gevolgen van het Corona-virus. Hoewel de 
gevolgen hiervan op termijn onzeker zijn, verwacht de stichting geen gevolgen voor de 
voortzetting van de activiteiten. 
 
Beloningen bestuurders 
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning noch vacatiegelden. 
 
Materiële vaste activa en Bestemmingsfonds gerealiseerde investeringen  
De investeringen kwamen in 2021 uit op € 19.886. Bij de waardering van deze activa per 
31 december 2021 is in aanmerking genomen, dat de toekomstige exploitatie ervan 
vermoedelijk negatief is. In verband hiermee is op ongeveer de helft van de 
aanschaffingskosten van de activa vervroegd afgeschreven tot respectievelijk 50 procent van 
deze investeringen. Vervolgens wordt de resterende boekwaarde in 7 respectievelijk 10 jaar 
afgeschreven. Verondersteld wordt, dat in het jaar van aanschaf de activa per medio van het 
jaar in gebruik zijn genomen en wordt in dat jaar een halfjaartermijn afgeschreven.  
 
Gedurende de jaren 2014 tot en met 2021 is een zodanig bedrag aan donaties en giften van 
particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen ontvangen, dat daarmee bovengenoemde 
investeringen volledig konden worden gerealiseerd. Deze donaties en giften zijn ten gunste 
van het Bestemmingsfonds investeringen tot en met 2020 gebracht. Bij de toerekening van de 
baten en lasten aan de diverse jaren valt uit dit Bestemmingsfonds via de bestemming saldo 
baten en lasten jaarlijks vrij een bedrag naar rato van de afschrijvingen van de materiële vaste 
activa.  
 
Continuïteitsreserve 
Uit de op pagina 3 opgenomen balans blijkt, dat onze continuïteitsreserve – ook wel vrij 
besteedbaar vermogen genoemd – ultimo 2021 afgerond € 145.388 bedroeg. Wij streven naar 
een continuïteitsreserve ter grootte van tenminste de jaarkosten. 
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Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud 
Vanwege uit te voeren periodiek onderhoud aan bovengenoemde materiële vaste activa wordt 
jaarlijks een bedrag gedoteerd dan wel onttrokken aan de Bestemmingsreserve voor periodiek 
onderhoud. De in de toekomst te maken kosten zullen rechtstreeks ten laste van deze 
Bestemmingsreserve worden gebracht. 
 
Vorderingen en schulden 
De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid van vorderingen worden daarbij in 
aanmerking genomen. 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de totaal ontvangen inkomsten en kosten 
en andere lasten over het jaar. Giften en donaties worden in het algemeen verantwoord in het 
jaar van ontvangst.  
 
De inkomsten uit giften, donaties en gevoerde acties worden in de staat van baten en lasten 
toegerekend aan de exploitatie enerzijds en investeringsprojecten anderzijds. Geoormerkte 
giften, donaties e.d. voor investeringsprojecten worden als zodanig gerubriceerd. Voor zover 
de investeringen laatstgenoemde baten overschrijden, worden de (toe te rekenen) baten aan 
investeringsprojecten aangevuld met niet geoormerkte inkomsten. 
 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht, 
waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt, waarin de baten zijn gederfd, of wanneer er 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen. De resultaten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra 
zij voorzienbaar zijn. 
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4 TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN 
 
Materiële vaste activa 
De specificatie van en het verloop in deze balanspost is als volgt weer te geven: 
 

 Boek-  Ver-  Boek- 

 waarde Investe- vroegde Lineaire waarde 

 31-12- ringen afschrij- afschrij- 31-12- 

 2020 2021 vingen ving 2021 

 € € € € € 

Aanpassingen en verdere inves-      

teringen in de negen bungalows      

(aard- en nagelvast) 201.571 0 5.000 26.044 170.527 
      

Overige investeringen t.b.v. de       

bungalows (niet aard- en nagelvast),       

zoals hoog-/laagbedden, mobiele       

tilliften, douchebrancards, bedbox 21.987 873 437 4.772 17.651 
      

Bewaarruimten 5.272 0 0 1.280 3.992 
      

Groepsruimte (inclusief kosten       

bouwrijp maken en infrastructuur)      

en veranda 32.481 15.683 7.840 1.800 38.524 
      

Sanitaire voorzieningen, keuken e.d. 14.808 3.330 1.665 2.778 13.695 
      

Snoezelruimte 4.993 0 0 1.110 3.883 
      

Speeltuin 50.400 0 0 14.400 36.000 
      

Strandrolstoelen en rolstoelfiets 32.337 0 5.344 3.698 23.295 
      

Strandrups 9.645 0 0 2.142 7.503 

 373.494 19.886 20.286 58.024 315.070 
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 2021 2020 

 € € 

Vorderingen   

Omzetbelasting - 8.015 

Overige te vorderen en vooruitbetaalde bedragen 512 15.805 

 512 23.820 
   

Continuïteitsreserve   

Saldo per begin boekjaar 119.590 98.460 

Uit resultaatbestemming 25.798 21.130 

Saldo per einde boekjaar 145.388 119.590 
   

   

Bestemmingsreserve gerealiseerde investeringen   

Saldo per begin boekjaar 373.494 387.343 

Uit resultaatbestemming 19.886 72.172 

Onttrokken wegens afschrijvingen op materiële vaste activa -78.310 -86.021 

Saldo per einde boekjaar 315.070 373.494 

   

   

Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud   

Saldo per begin boekjaar 10.000 10.000 

Overboeking voorziening voor periodiek onderhoud - - 

Uit resultaatbestemming - - 

Saldo per einde boekjaar 10.000 10.000 

   

Overige schulden   

Te betalen investeringen - 20.000 

Crediteuren 642 2.391 

Omzetbelasting 565 - 

Loonheffing en werkgeverpremies 2.221 2.284 

Te betalen vakantietoeslag 1.428 1.422 

Te betalen pensioenpremie 1.190 2.779 

Te betalen accountantskosten 3.400 3.400 

Te betalen energiekosten 1.000 1.000 

Overige te betalen bedragen 3.910 5.931 

 14.356 39.207 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
Met Strandpark Vlugtenburg is in 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is 
onder meer bepaald, dat het aandeel van onze Stichting in de negen te realiseren bungalows 
is bepaald op circa € 250.000. Dit aandeel heeft betrekking op het specifiek maken van de 
bungalows voor onze doelgroep. Bij het voortijdig door Strandpark Vlugtenburg beëindigen 
van de samenwerkingsovereenkomst is zij aan onze Stichting een vergoeding verschuldigd, 
die overeenkomt met de resterende boekwaarde van vorengenoemde investering, rekening 
houdend met een lineaire afschrijving in een periode van 10 jaar.  
In 2019 is een investering gedaan in de speeltuin. Op vergelijkbare wijze als hiervoor is 
uiteengezet zal Strandpark Vlugtenburg bij het beëindigen van de samenwerkings-
overeenkomst vóór medio 2024 een deel van deze investering terugbetalen. 
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5 TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING 
 

 2021 2020 

 € € 

Giften en donaties   

Gitten en donaties ontvangen van    

* particulieren en bedrijven 57.939 35.890 

* kerken en maatschappelijke instellingen 5.975 7.672 

* goede doelen stichtingen/instellingen 58.907 63.350 

Totaal van de giften en donaties  122.821 106.912 
   

   

Giften en donaties voor te plegen investeringen   

Ontvangen van   

* goede doelenstichtingen/instellingen 9.943 53.000 

* bedrijven, verenigingen e.d. 9.943 19.172 

 19.886 72.172 

     

 142.707 179.084 

 
Personeelskosten en aantal medewerkers 
Gedurende het verslagjaar was één betaalde medewerker, werkzaam op basis van gemiddeld 
een driedaagse werkweek. 
 
Aantal vrijwilligers 
Gedurende 2021 waren ca. 40 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van onze stichting. 
 

’s-Gravenzande, 28 juni 2022 

 

Bestuur: Projectleider: 
 

Jan Omvlee, voorzitter Hans Prins 
 

Ingrid Vermeer, secretaris 
 

Maarten Kuiper, penningmeester 
 
Martine Boekestein 
 

Karin Pennewaard 
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6 RESULTAATBESTEMMING 
 
Uit de bestemming van het saldo van baten en lasten (zie pagina 5) blijkt, dat € 25.798 is 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 
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7 NADERE SPECIFICATIES MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 

 Boek-  Ver-  Boek- 

 waarde Inves- vroegde Lineaire waarde 

 31 dec. teringen afschrij- afschrij- 31 dec. 

 2020 2021 vingen ving 2021 

 € € € € € 

Aanpassingen en verdere investeringen in de 9 
bungalows (aard- en nagelvast)      

Door de hoofdaannemer in 2018 aangebrachte 
bouwkundige aanpassingen in de 9 bungalows, 
zoals glazen serre, flexibele wanden met wastafel, 
sanitaire aanpassingen etc. 187.500 0 0 25.000 162.500 

Geleverde tegels voor de badkamers 4.071 0 0 544 3.527 

Verharding paden rond bungalows 10.000 0 5.000 500 4.500 

 201.571 0 5.000 26.044 170.527 
      

Overige investeringen t.b.v. de bungalows (niet 
aard- en nagelvast)       
1 Plafondlift 4.859 0 0 1.078 3.781 

2 Passieve tilliften 2.735 0 0 610 2.125 

3 Douchebrancards 4.326 0 0 960 3.366 

1 bedbox 1.753 0 0 390 1.363 

9 Hoog-/laagbedden 6.682 0 0 1.394 5.288 

1 Cloud Cuddle 0 873 437 31 405 

Diverse overige kosten 336 0 0 74 262 

1 Actieve tillift 1.296 0 0 235 1.061 

 21.987 873 437 4.772 17.651 
      

Groepsruimte       
Kosten bouwrijp maken 1.919 0 0 428 1.491 
Erfafscheiding 0 2.990 1.495 107 1.388 
Straatwerk 609 1.048 524 37 1.096 

Groepsruimte (200 m2) 20.598 558 279 20 20.857 

Veranda 1.404 7.887 3.944 282 5.066 

Isolatie groepsruimte 3.109 0 0 478 2.631 

Pvc vloer 836 0 0 128 708 

Renovatiewerkzaamheden 2.663 3.200 1.600 114 4.149 

Dakgoot/hemelwaterafvoer 1.343 0 0 206 1.137 

 32.481 15.683 7.842 1.800 38.522 

      

Bewaarruimte      

Bewaarruimte 1 1.226 0 0 328 898 

Bewaarruimte 2 4.046 0 0 952 3.094 

 5.272 0 0 1.280 3.992 
      

Te transporteren 261.311 16.556 13.278 33.896 230.693 
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 Boek-  Ver-  Boek- 

 waarde Inves- vroegde Lineaire waarde 

 31 dec. teringen afschrij- afschrij- 31 dec. 

 2020 2021 vingen ving 2021 
      

Transport 261.311 16.556 13.278 33.896 230.693 

      

Inrichting snoezelruimte in de groepsruimte, 
w.o. ballenbad, waterbed, snoezelkar en diverse 
snoezelpakketten 4.993 0 0 1.110 3.883 

      

Sanitaire voorzieningen, keuken, verwarming 
e.d. (in groepsruimte)      
Loodgieterswerk 2.977 0 0 660 2.317 
Aanbrengen elektrische voorzieningen 2.170 0 0 482 1.688 
Tegelwerk 911 0 0 204 707 
Keuken 1.858 0 0 414 1.444 
Verwarming 2.780 0 0 616 2.164 

Diverse inventarissen 2.368 2.183 1.091 78 3.382 

Diverse inventarissen (> € 300/item) 524 0 0 95 429 

Koelkast  658 0 0 102 556 

Vrieskast 186 0 0 28 158 

Stoelen 30x 0 1.147 574 41 533 

Cloud cuddle + pomp 376 0 0 58 318 

 14.808 3.330 1.664 2.778 13.696 

      

Speeltuin      

Speeltoestellen, aanleg, infrastructuur (2019) 50.400 0 0 14.400 36.000 

      

Strandrolstoelen en rolstoelfiets      

3 strandrolstoelen 3.028 0 0 674 2.354 

1 rolstoelfiets 1.666 0 0 370 1.296 

1 strandrolstoel 1.125 0 0 204 921 

1 duo schopper  740 0 0 134 606 

1 duo fiets 3.706 0 0 570 3.136 

2 elektrische strandrolstoelen 11.384 0 0 982 10.402 

12 mobiele matten 10.688 0 5.344 764 4.580 

 32.337 0 5.344 3.698 23.295 

      

Strandrups      

Elektrische strandrups  9.645 0 0 2.142 7.503 
      

Totaal-generaal 373.494 19.886 20.286 58.024 315.070 

 


