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Inleiding 
 
Dit is het tweede jaarverslag van de stichting Erfgoed Gennep. Bij de start van het 
jaar 2021 zaten we nog midden in de coronapandemie. Er waren tal van beperkingen 
van kracht die ook het functioneren van onze stichting beïnvloedden. Eén van de 
gevolgen was de sluiting van de bibliotheek waardoor de kenniskeuken ook geen 
gasten kon ontvangen.  Hierdoor konden we minder activiteiten ontplooien dan we 
in het najaar van 2020 voor ogen hadden. Door thuis te werken kon er toch nog veel 
werk worden verzet en wisten we zelfs nog aandacht te genereren. 
 
Aandacht 
Begin januari publiceerde de Gelderlander een interview met ons onder de kop 
”Zolder opruimen? Gooi geen Genneps erfgoed weg”.  In dit stuk werd de 
doelstelling van onze stichting duidelijk geportretteerd. Gevolg was dat zich een 
aantal Gennepenaren meldden met documenten, foto’s, dia’s en films over de 
geschiedenis van Gennep. We hebben deze in dank aanvaard. Hoogtepunt was 
daarbij ongetwijfeld de Vitessefilm uit 1935 die wij in bruikleen ontvingen van Dick 
Jetten.  Het betreft een zw-film van ongeveer 15 min over het kampioenschap van 
Vitesse. Aanvankelijk wilde we de film zelf digitaliseren maar helaas bleek onze 
16mm projector dat niet te kunnen.  Dankzij een sponsor konden we de film 
professioneel laten digitaliseren. Het resultaat van een film van verbluffende 
kwaliteit zoals uit onderstaand fragmentfoto blijkt. 
 

 
Fig. 1 Vitesse supporters stappen in een bus van Vullings op weg naar de laatste uitwedstrijd in Venray; op 
weg  naar het kampioenschap (1935)! 
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Naast een krantenartikel kwam de vereniging in het nieuws via de “mokkenactie” 
van de Jumbo supermarkt. Hoewel 8 afbeeldingen aangeleverd koos de 
ondernemer uiteindelijk voor 6 afbeeldingen: 
 
Moutfabriek, Maasbrug, Markt, Station, Page en het tankstation van Jetten. 

 
Naar aanleiding van het artikel in de krant namen diverse mensen contact met ons 
op met de vraag of we hun 8-mm film of videoband konden digitaliseren. Tegen een 
kleine vergoeding is dat ook gebeurd. Op deze manier kregen we niet alleen wat 
inkomsten maar kweekten we ook goodwill. 
 
Beeldbanken 
In de voorbereidingsfase van de oprichting van onze stichting ervoeren we dat de 
Gemeente Gennep zelf een beeldbank had aangeschaft. Het betrof de beeldbank 
“Atlantis” van de firma DEVENiT. Hoewel men in het voorjaar van 2020 aangaf dat de 
beeldbank in het najaar actief zo worden en wij er een segment van zouden kunnen 
gebruiken, werd de ingebruikname herhaaldelijk uitgesteld. Oorzaak lag in de 
vertraging die optrad bij het digitaliseren van aktes die via een andere module van 
Atlantis voor publiek beschikbaar moeten komen. Van het beloofde proefaccount bij 
Atlantis is tot nu toe helaas niets gekomen. De gebruikersvoorwaarden werden 
herhaaldelijk beloofd maar het duurde tot juni 2021 voordat we ze ter inzage kregen.  
Zoals we in het voortraject reeds bij de gemeente aangaven vonden en vinden we 
het niet verstandig dat de gemeente de beeldbank (het portaal)  in eigen hand 
neemt. We doen dat op basis van de adviezen van erfgoedstichtingen in de regio. 
Alle vier geraadpleegde stichtingen gaven aan: “Breng de beeldbank (het portaal) 
onder in een aparte stichting. Dat geeft gebruikers meer speelruimte dan in een 
situatie waarin de gemeente verantwoordelijk is. Het is ook de vraag of het 
verstandig is dat de gemeente verantwoordelijk/aansprakelijk zou kunnen worden 
in portretrecht en copyright kwesties. Bovendien is het maar zeer de vraag of de 
gemeente zelf voldoende menskracht wil en kan vrijspelen voor het beheer van zo’n 
portal. 
Nadat we half juni de gebruikersvoorwaarden ontvingen hebben we deze zorgvuldig 
doorgelezen en zijn we tot de conclusie gekomen dat we – gelet op de geëiste 
garanties en gegeven gebruikersrechten met betrekking tot de metadata (CCL 
delen 4) te bezwaarlijk vinden. Daarom zullen we de gemeente vragen om bij het 
actief worden van de “Portal Maas en Niers”  een hyperlink te plaatsen die linkt naar 
de  naar de website (en beeldbanken) van de stichting erfgoed Gennep. 
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Nog een beeld uit de vitesse’08 kampioenschapsfilm 

 
In de loop van 2020 toen duidelijk werd dat de portal nog wel enige tijd op zich zou 
laten wachten – de gebruikersvoorwaarden waren ons toen nog niet bekend – zijn 
we op zoek gegaan naar eigen publicatiemogelijkheden. 
Immers, naast een pure archiveringsfunctie, is één van onze stichtingsdoelen het 
beschikbaar maken van erfgoedmateriaal aan geïnteresseerde buitenstaanders. De 
zoektocht hiernaar was in meerdere opzichten succesvol. We sloten een 
overeenkomst met de Collectiebank af en werden lid van de stichting 
Zijperbeeldbank. 
 
Collectiebank 
Op 7 januari 2021 sloten we een overeenkomst af met de “collectiebank”.  
De collectiebank is een niet-commerciële versie van “mediaFiler”, een beeldbank die 
door tientallen bedrijven en (overheids-)instellingen wordt gebruikt.  We hebben de 
beschikking over een account waar we in eerste instantie 100GB  ruimte hebben. In 
de loop van 2021 hebben we hierop ruim 3000 gemetadateerde foto’s geplaatst.   
Binnen deze collectie hebben we in de loop van het jaar 12 zgn. thema-albums 
aangemaakt in grootte variërend van 22 tot 359 foto’s.  
Omdat individuele foto’s slechts fragmentarisch een verhaal kunnen vertellen, is 
halverwege 2021 gekozen voor een aanpak waarbij deze thema-albums worden 
gekoppeld aan een verhaal op de website. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking 
tussen foto’s en het achterliggende verhaal. Inmiddels zijn er op deze manier 12 
verhalen met foto’s gepubliceerd. Er is materiaal genoeg waardoor dit aantal het 
komende jaar verder zal groeien. Uit de bezoekersstatistieken blijkt dat dit 
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onderdeel gemiddeld 1000 bezoekers per maand trekt. 

 
Zijperbeeldbank 
Naast de deelname aan de collectiebank heeft de Stichting Erfgoed Gennep zich ook 
aangesloten bij de ZCBS, het Zijper Collectie en Beheer Systeem, een stichting 
waarvan inmiddels meer dan 125  cultuurhistorische verenigingen lid zijn  die meer 
dan 300 beeldbanken in gebruik hebben. De “Zijper Beeldbank” is een hechte club 
van verenigingen op het gebied van erfgoed. De software (geschreven in de taal 
“Perl” ) is tegen een zeer geringe vergoeding beschikbaar en wordt bij de eigen 
provider op de server geplaatst. De beschikbare ruimte wordt bepaald door de 
grootte van het internetabonnement bij de betreffende provider. Eind januari zijn 
we gestart met de beeldbank waarop inmiddels 600 gemetadateerde foto’s staan.  
Dit is ook de reden dat de stichting bij het verlengen van het internet contract van 
provider is gewisseld. Bij de huidige provider is  - tegen dezelfde kosten - een veel 
grotere ruimte beschikbaar. De beeldbank is bedoeld als visitekaartje en de foto’s 
die erop verschijnen worden automatisch aangepast voor gebruik op internet.  
In juli 2021 kregen we ruim 600 bidprentjes in bezit. Omdat de software van de ZCBS 
een grote flexibiliteit kent, wordt deze ook voor tal van andere zaken, waaronder 
bidprentjes, gebruikt. Bidprentjes zijn niet alleen interessant voor verzamelaars van 
bidprentjes, maar zijn ook een zeer waardevolle bron voor persoonsinformatie. In juli 
2021 zijn we met een bidprentjesbank gestart. Inmiddels zitten er 2000 
(gemetadateerd) in het systeem. Met grote regelmaat krijgen we nieuwe prentjes 
aangeboden en we verwachten eind 2022 meer dan 3000 exemplaren te kunnen 
aanbieden. Ook deze aanvulling kan zich verheugen op een toenemende 
belangstelling onder onze bezoekers . 
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Scannen  
Het afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers veel materiaal gescand. Duizenden 
foto’s en dia’s, vele kranten en boeken. Ook 8mm films en video’s werden 
gedigitaliseerd of omgezet naar een meer gangbaar digitaal formaat (mp4). 
 
Even wat getallen: 
Het aantal foto’s en dia’s dat werd gescand:                    23.000 
Het aantal 8mm films gedigitaliseerd naar mp4 :                   48 
Eén 16 mm film (15min.) van Vitesse uit 1935 naar mp4  (extern)                            1 
Het aantal krantenpagina’s en boeken/folders:           >5100 
Video (VHS/Video8/Betamax) naar mp4:                    18 
Audiobanden: interviews van gemiddeld 45 min uit de jaren 90: naar mp3:    34 
PDF’s met verhalen en foto’s omzet in doorzoekbare “bladerboeken” :            78 
 
Het gehele archief van fanfare Unitas et Fidelitas werd gescand (34 boeken) 
Wie bovenstaande opsomming bekijkt kan geen andere conclusie trekken  dan dat er 
veel werk is verzet in een betrekkelijk kort tijd.  Werpen we een blik op het werk dat er 
nog ligt, kunnen we stellen dat de productie in 2022 zeker niet lager zal liggen.  
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Beeldbank met > 600 foto’s Bidprentjesbank met >2200 files 

  
Ook zorgen 
Uit bovenstaande opsomming wordt duidelijk dat we ons over de productie geen 
behoeven te maken. Op het vlak van de financiën helaas wel.  
De in 2020 verleende startsubsidie werd gebruikt voor de aanschaf van noodzakelijke 
scan-apparatuur. Naast een enkel nieuw apparaat kozen we in de meeste gevallen voor 
goede jong gebruikte apparaten om zo het verleende budget zo optimaal mogelijk te 
kunnen benutten. 
Begin 2021 hebben we een begroting opgesteld. Door scherp, lees zuinig, te begroten 
kunnen met een bedrag van € 2350.= onze jaarlijkse onkosten dekken. 
Hiervoor werd subsidie aangevraagd. Daarnaast vroegen we - op aanraden van de 
gemeente zelf - een aparte eenmalige subsidie aan voor de aanschaf van een server ( 
€ 4.500.=). .=). Een server met voldoende opslagcapaciteit is noodzakelijk niet alleen om 
het materiaal veilig op te kunnen slaan, maar ook om het samenwerken door 
vrijwilligers mogelijk te maken en ook om (in de toekomst) opslag voor andere erfgoed 
verzamelingen in de gemeente Gennep te kunnen faciliteren. De beoogde server werd 
naar voorbeeld van een andere stichting gekozen die er goed ervaringen mee heeft 
opgedaan. Het beheer zal in eigen beheer worden gedaan en vergt geen extra kosten.  
Omdat de server is uit te breiden met nieuwe onafhankelijk van elkaar werkende 
segmenten kunnen andere erfgoedverenigingen binnen onze gemeente eventueel 
ook gebruik gaan maken van deze opslagmogelijkheid. 
Op 30 maart ontvingen we 2 beschikkingen: In de eerste gaf de gemeente aan de 
jaarlijkse subsidie werd gesteld op € 1.500.=; de tweede beschikking m.b.t. de aanvraag 
voor de aanschaf van een server werd afgewezen. Naar aanleiding van beide besluiten 
hebben we een gesprek gehad met wethouder Peperzak en een bezwaarbrief naar het 
college gestuurd waarin om een nadere verklaring werd gevraagd. 
We kregen die bij monde van wethouder  mevr .J. Hulsteijn: 
 
“ De reden voor de afwijzing ligt in het feit dat uw ambitie niet past in het vigerende 
cultureel erfgoedbeleid van de gemeente. In het kunst en cultuurbeleid komt duidelijk 
naar voren dat de gemeente het als haar verantwoordelijkheid beschouwt om zorg te 
dragen voor het behoud van ons erfgoed. Dit doet ze onder andere in samenwerking 
met de lokale erfgoedverenigingen.  Het beschikbaar stellen van het 
archiefbeheersysteem en het erfgoedportaal aan lokale erfgoed verenigingen draagt 
bij aan het doel van de gemeente Gennep om erfgoed te behouden. Gemeente 
Gennep spreekt in haar kunst en cultuurbeleid niet de intentie/ambitie uit om een 
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erfgoeddienst in te stellen of te ondersteunen zoals u aangeeft bij bijvoorbeeld de 
gemeente Cuijk of Berg en Dal. 
 
Uit bovenstaand antwoord blijkt jammer genoeg dat de gemeente het 
archiefprobleem niet goed begrijpt. Het doel van erfgoedstichtingen is op de eerste 
plaats het behoud en archiveren van bestanden. In ons geval >350.000 bestanden 
en > 3TB. Dat moet gebeuren op een veilige locatie. Een kleine deel van de 
bestanden (bij de meeste erfgoedinstellingen 2-5%) wordt publiekelijk toegankelijk 
gemaakt via een beeldbank.  Nog afgezien van de gebruikersvoorwaarden van zo’n 
portal of beeldbank geldt dat 100GB of 200GB ruimte bij verre niet instaat is om de 
hoeveelheid materiaal op te slaan en nogmaals daar is een portal ook niet voor 
bedoeld. Daarnaast kunnen zoals eerdergenoemd beeldrecht en copyright zaken 
voor een gemeente problematisch zijn of worden en is het beter om een particuliere 
stichting hiermee te belasten. Dit is ook het pad dat gekozen is door de meeste 
andere gemeenten, die een dergelijke particuliere stichting middels een meer 
ruimhartige subsidie dan in Gennep in staat stellen om dit voor de gemeente in te 
vullen maar zonder aansprakelijkheidsrisico’s en claims voor de gemeente.  We 
zullen jammer genoeg dus naar andere kanalen moeten zoeken om de 
noodzakelijke investeringen te kunnen doen.   
 
Organisatie 

De stichting heeft door de corona problematiek 
nog niet echt kunnen werken aan het streven 
meer vrijwilligers aan te trekken. Het aantal 
vrijwilligers bedraagt op dit moment 7 + 3 
bestuursleden.  Het feit dat de kenniskeuken 
langere tijd was gesloten en op dit moment (dec. 
2021) weer voor enige tijd op slot dreigt te gaan, 
helpt het werven van vrijwilligers niet. Toch 
hebben we goede hoop dat in 2022 we in het 
voorjaar weer met de actieve werving kunnen 
beginnen. Doel is nog steeds te komen tot 
verdeling van taken over een technische groep 
en een redactieraad. Hoe snel dit kan worden 
gerealiseerd is op dit moment nog niet precies 
aan te geven. 
Op termijn is het ook de vraag of de huidige 
ruimte van de stichting erfgoed op de 
benedenverdieping van de bibliotheek 

voldoende groot is om de activiteiten van de stichting erfgoed te faciliteren. De 
ruimte is momenteel geschikt voor 2 of hooguit 3 personen om werkzaamheden te 
verrichten. 

 
 

 
 

Mies Mooren becommentarieert foto's van vroeger 
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Infrastructuur/hard- en software 
Het afgelopen jaar is intensief gebruik gemaakt van de aangeschafte apparatuur. Op 
technisch vlak is het gemis van een zgn. fotobox groot. In verband met de belichting 
van de ruimte moeten we regelmatig kunstgrepen toepassen om te zorgen dat het 
te scannen materiaal niet of niet veel weerkaatst in het licht. 
Verder begint de hoeveelheid fysieke opslagruimte langzaam te knellen. Het 
komende jaar zal dat nog geen probleem zijn omdat er door een herverdeling van 
kastruimte weer wat opslagruimte vrijkomt.  Maar voor de toekomst zien we wel een 
probleem. Als mensen of verenigingen ons materiaal schenken moet dat na 
digitalisering kunnen worden opgeslagen.   
 
Kijken we naar de hardware dat is de aanschaf van een server een grote kostenpost. 
We zijn drukdoende te kijken hoe we dit kunnen realiseren gelet op het 
eerdergenoemde standpunt van de gemeente, dat zij hier “geen prioriteit in ziet”. 
Dergelijke server is noodzakelijk voor de opslag van de digitale bestanden, maar ook 
om de werkzaamheden van de vrijwilligers te faciliteren, zodat deze op een veilige 
en afgebakende wijze kunnen werken. 
Helaas moet ook een aansluiting op het glasvezelnet zelf bekostigd moeten worden. 
Een vraag om medegebruiker te mogen maken op een separate glasvezel-
aansluiting voor de “huiskamer” in ons gebouw werd helaas ook afgewezen.   
In overleg met de manager gebouwen van de gemeente Gennep en de 
gebouwenbeheerder van de bibliotheek hopen we de niet gebruikte 
glasvezelverbinding te kunnen gaan gebruiken. We hebben goede hoop dat  
dit gaat lukken door en aanpassing van de gebruikersovereenkomst. Blijft staan dat 
deze aansluiting tussen de € 500.= - € 600.= per jaar gaat kosten (40% van ons 
subsidiebudget) 
 
Hardware: 
Naast de eerdergenoemde server en fotobox, zouden we op termijn graag de A0 
scanner door een jonger exemplaar vervangen.   
 
Software: 
Het vervelende is dat software steeds vaker alleen in abonnementsvorm wordt 
aangeboden. Hierdoor heeft men wel steeds de nieuwste versie van een programma 
maar dat is voor ons vaak niet nodig. De abonnementen vormen een toenemende 
kostenbron.  Het betreft grafische software en software t.b.v. de functionaliteiten van 
onze website.  
 
Werkzaamheden 
Het gehele jaar door is materiaal gescand. Dat het hierbij om grote aantal gaat viel 
al te lezen op pagina 4.  Doordat steeds meer mensen de weg naar ons weten te 
vinden, wij nog lang niet alle bronnen hebben benaderd die toezeggingen hebben 
gedaan om materiaal te schenken of in bruikleen te geven, is er aan werk voorlopig 
geen gebrek.  
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PR 
We hebben een aantal PR initiatieven genomen om de bekendheid van de 
beeldbank te vergroten. Hieronder vallen de artikelen in o.a. de nieuwsbrief van de 
KBO, verspreid onder een populatie die veel voor ons waardevol materiaal bezit, in 
de Gennepenaar en de actie bij Jumbo waar klanten voor koffiemokken konden 
sparen met daarop afbeeldingen van bekende historische afbeeldingen van Gennep. 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van het fotoboek over 
Gennep dat in de 2e helft van 2022 bij AH als spaaractie zal verschijnen. Ook zijn er 
plannen voor lezingen over de historie van Gennep. De eerste moest helaas door 
Corona worden uitgesteld. 
 
Website: 
De website van de Stichting Erfgoed Gennep wordt op dit moment dagelijks door 
20-30 bezoekers bekeken. Onderdeel van de website zijn 3 doorverwijzingen naar 
beeldbanken. Nieuw is dit jaar het onderdeel “ Genneptoen” waar wel eerder 
gepubliceerde verhalen in een nieuw jasje steken en koppelen aan de foto’s over dat 
onderwerp op de beeldbank. Het afgelopen jaar zijn daar 14 verhalen + foto’s 
gepubliceerd. 
 
Vrijwilligers 
Het was door de Coronapandemie niet het gemakkelijkste jaar:  Een deel van het 
jaar was de bibliotheek gesloten en toen de ruimte weer open ging, gold een 
beperking in het aantal  personen dat gelijktijdig in de werkruimte kon werken. Toch 
mochten we 3 nieuwe vrijwilligers begroeten. Gelukkig konden een aantal 
werkzaamheden ook individueel thuis worden gedaan. Ook het komende jaar gaat 
de werving van vrijwilligers door. 
 
Werkzaamheden voor derden: 
Archief 
We hebben dit jaar het complete archief van harmonie Unitas et Fidelitas gescand 
en de OCR-ed. Er werden in totaal 34 boeken (>4000 pagina’s) gescand.  Binnenkort 
wordt een begin gemaakt met het scannen van het archief van toneelvereniging 
“Kunst na Arbeid”, van buurtvereniging Helpt Elkander (de oudste buurtvereniging 
van Gennep) en van het Genneps Gilde. 
 
Audio 
Wiel van Dinter heeft in de jaren 90 veel interviews afgenomen met bekende 
Gennepenaren. Deze op cassettebandjes opgenomen gesprekken zijn in technische 
zin kwetsbaar omdat de kwaliteit van bandopnames na verloop van jaren snel 
achteruitgaat. We hebben inmiddels 40 gesprekken omgezet naar digitale mp3-
bestanden. 
 
Toekomst: 
Afgezien van het feit dat veel tijd en energie moet worden gestopt in het verkrijgen 
van voldoende (structurele) financiële middelen, zijn er genoeg plannen. In dit 
verband noemen we in willekeurige volgorde: 



 
 

JAARVERSLAG 2021 STICHTING ERFGOED GENNEP 

 
- Het scannen van geschonken of in bruikleen gegeven materiaal 
- Het metadateren van reeds in ons bezit zijnde digitaal materiaal 
- Het digitaliseren van aangeboden 8mm films en videomateriaal 

Het uitbouwen van een net van vrijwilligers 
- Het opzetten van een serie lezingen over de geschiedenis van Gennep 
- Het zelf publiceren of meewerken aan boekproducties over Gennep 
- Het opzetten van een organisatie “vrienden van Genneps erfgoed”. 
- Het verder vormgeven van de samenwerking van naburige 

verenigingen op het gebied van erfgoed. 
 
Het bestuur van de stichting: 
Het bestuur van de stichting heeft in de loop van 2021 6 bestuursvergaderingen 
gehouden, waar de lopende zaken en de financiën zijn besproken evenals het 
overleg met andere stichtingen zoals de stichting Monarch en de stichting Page-
Kimberly/Clark. Daarnaast hebben de 3 bestuursleden onderling zeer frequent 
contact, zowel direct als op de dinsdagochtend en de woensdagmiddag in de 
kenniskeuken. 
 
 
December 2021, 
Bestuur stichting Erfgoed Gennep 
 
 
 
 

 
Gemeentegids 1939                blz. 57 
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Jaarrekening 2021 
 
Inkomsten  
1. Gemeentelijke subsidie                 € 1.500.= 
2. Legaat        €     415.= 
3. RABO Clubsupport actie     €     127.= 
         ========== + 
Totaal           €  2042.= 
   
Uitgaven: 

1. Website (domein + hosting)    €    93,= 
2. Abonnement ZCBS     €.   25.= 
3. Verzekering aansprakelijkheid    €   314,= 
4. Software aanschaf + abonnement   €   150.= 
5. Video 8 recorder       €     80.= 
6. Cassetterecorder tbv digitalisering   €.     35.= 
7. Czur 18plus A3 scanner      €  300,= 
8. Promotiemateriaal           €    40.= 
9. Kantoormateriaal       €    20.=       
10. 16 mm projector      €   220.= 
11. Sony camcorder tbv omzetten Sony   €.    85.= 
12. Video recorder VHS + miniDV(JVC HR-DVS2+SVHS) €.   275.= 
13. Videorecorder VHS-HDMI    €.    97,= 
14. 10 usb sticks 16 GB      €     35.= 
15. Record-it (2x) audio-opnamerecoders   €.    70.= 
16. Videograbbers (VHSà mp4) 2X   €     30.= 
17. Fuji 8mm film splicer     €.     17,= 
18. Aanvullende software tbv website(s) (2):  

Adobe Premiere elements+Photoshop element       €.   166.= 
Element Pack Pro (jaarabon.)    €.    37,= 
Yellow pencils (CSS style editor)    €       6,= 
Site origin premium add-ons    €     33,=            
       ========== + 
                          €  2128,= 

 
Onderstaande investeringen zijn noodzakelijk maar konden niet worden gedaan.  
(pm posten) 
 
Verschillende templates/apps tbv website.    €.  300.=       (gemiddeld 1x 2 jr)) 
Noodzakelijke server Synology            €.3900.=      (eenmalig) 
Internetverbinding (glasvezel)                €.   550.=.     (jaarlijks) 
Hardware (A0-A2 scanner, footbox etc.)  €  1500.=       (eenmalig)    
Promotiemateriaal  (flyers, gadgets)   €    100.=.      (jaarlijks) 
voorfinanciering boekproducties   €   400.=.     (eenmalig) 
 
 
December 2021 
 


