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1. Bestuursverslag
1.1 Algemeen
Stichting Love and Liberty Foundation helpt vrouwen en kinderen in kansarme en onderdrukte omgevingen
door ze langdurig bij te staan in lichamelijke, sociale en geestelijke noden. Gemeenschappen vinden weer hoop
en perspectief door ontwikkeling van inzicht, vaardigheden en door groei in kennis van het evangelie van Jezus
Christus.
De stichting is opgericht per 19 december 2019 en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 76699374 en is statutair gevestigd te Harkstede.

1.2 Doelstelling, missie en visie
De Stichting Love and Liberty Foundation is een christelijk missionaire stichting met als grondslag de Bijbel als
het door God gegeven onfeilbare Woord. De Stichting voelt zich geroepen invulling te geven aan de
zendingsopdracht van Jezus Christus uit Mattheus 28:19: ‘Maakt al de volken tot Mijn discipelen’.
Het woord discipel betekent letterlijk: leerling (“mathetes” in het oorspronkelijke Grieks). Dus discipelschap
betekent simpelweg: leren van Jezus. Leren als Hem te zijn.
Onze visie is individuen en gemeenschappen in achtergestelde gebieden weer hoop te geven en perspectief te
bieden door ontwikkeling van inzicht, vaardigheden en door groei in kennis van het evangelie van Jezus
Christus. In navolging van Jezus Christus wil de Stichting vrouwen en kinderen bijstaan in lichamelijke, sociale
en geestelijke noden.
Dit doen we door zendelingen uit te zenden naar die gebieden waar er nood is, hen te ondersteunen in het
uitleven van onze visie en daarin samen te werken met lokale netwerken van partners.
De Stichting Love and Liberty Foundation bestaat sinds 2019 en heeft ingevolge haar statuten ten doel:
‘Het doorgeven van het evangelie van Jezus Christus aan met name vrouwen en kinderen, door in navolging van
Jezus Christus, individuen en gemeenschappen bij te staan in lichamelijke, sociale en geestelijke noden waarbij
er oog is voor andere taken op het gebied van gezondheid, voeding en gemeenschapsontwikkeling en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn’.

1.3 Meerjarenbeleidsplan
Er is in 2021 een meerjarenbeleidsplan 2020-2021 opgesteld. Conform de ANBI-eisen is dit
meerjarenbeleidsplan gepubliceerd op onze website.

1.4 Activiteiten
De stichting financiert diverse activiteiten middels fondsenwerving. Het beleid van de stichting is gericht op het
hebben van een betrokken achterban. Dat vertaalt zich in betrokken en loyale gevers bij fondsenwerving. Om
de achterban te betrekken sturen we mails en nieuwsbrieven en profileren we ons via kerkgenootschappen.

1.4.1 Relatiebouw
Het kost even tijd om het vertrouwen van de mensen te winnen, vaak ze zijn niet meteen heel open. We
komen graag bij de mensen thuis op bezoek. We hebben goede gesprekken, daarnaast willen we ze graag
bemoedigen en voor ze bidden. God leidt het. We hebben gemerkt dat vrouwen het als bijzonder ervaren
wanneer je ze in hun huis wil bezoeken, tijd geeft, interesse toont, naar ze luistert en laat zien dat je om ze
geeft. Het is zo goed voor hun zelfvertrouwen. Vaak hebben ze genoeg meegemaakt wat wat we dan samen
voor God mogen leggen. Als er een goede relatie met ze is opgebouwd, komen ze vaak ook naar de
programma’s toe die we in verschillende plaatsen organiseren, hier kunnen ze dan nog meer groeien, over
Jezus leren en geeft een goede basis voor vervolgactiviteiten.
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1.4.2 Training
Door middel van gaven- en talenten testen maken we zichtbaar waar men goed in is en wat men leuk vindt om
te doen. We proberen ondernemerschap en ketensamenwerking op diverse plekken te stimuleren door het
huisvesten van ondernemers vanuit een centrale locatie. Kleermakers, schilders, hoveniers, boeren, etc. We
bieden ze een veilige en inspirerende omgeving, met een gezamenlijke dagopening waarin de mensen leren,
trainen en coachen om zelfvoorzienend te zijn; het samenwerken, de sociale betrokkenheid, het zelf maken en
verkopen van producten, zelf materiaal aan te schaffen, financiële huishouding, etc.

1.4.3 Bijbelstudie
In verschillende kerken en dorpen geven we Bijbelstudies. We proberen de onderwerpen aan te laten sluiten
bij de doelgroep. Door de Bijbelstudies heen willen we de mensen bemoedigen, dat ze mogen horen en leren
geloven dat ze er toe doen, dat ze geliefd en belangrijk zijn en God een plan met een ieder van ons heeft. Vele
vrouwen voelen zich minderwaardig, maar zo heeft God ze niet bedoeld. Door meer in Gods woord te duiken,
mogen we Hem meer en meer leren kennen en een mooiere en diepgaandere relatie met Hem opbouwen.

1.4.4 Gebed
Gebed is ons sterkte wapen. Het kan altijd en overal. De mensen verlangen altijd erg naar gebed en komen er
vaak even extra voor naar ons toe. Hoe mooi is het samen bij God te komen en ze weer bemoedigend door te
laten gaan. God verlangt naar Zijn kinderen.

1.4.5 Genezing en Herstel
Door het aanbieden van genezingscursussen willen we de mensen vrijzetten en helpen in het verwerken van
trauma's. De meeste mensen hebben veel meegemaakt. We willen ze ondersteunen in het verwerken van het
verleden door Jezus erin uit te nodigen. God heeft met iedereen het beste voor, ook zeker met deze vrouwen,
zodat ze nog voller met Hem kunnen leven.

1.4.6 Voeding
Op de meeste plekken waar wij zijn is er weinig variatie aan voeding wat uitwerking heeft op de gezondheid
van de lokale mensen. Door het opzetten van tuinen en het verbouwen van groeten en fruit willen we de
mensen leren om meer meer gevarieerd te gaan eten. Samen werken aan een betere gezondheid.

1.4.7 Muzieklessen voor kinderen
Muziekles op jonge leeftijd, vanaf de leeftijd van groep 4, helpt vaak om sneller en beter te leren. Door met de
kinderen een actief muzieklesprogramma te volgen stimuleren we de algehele leerontwikkeling. Lokale tieners
die al langer les hebben ondersteunen weer de lessen voor de kinderen wat ook voor sociale kruisbestuiving
zorgt.

1.4.8 Hosting, ontvangst en bemoediging voor groepen
Het is een zegen om met de lokale mensen te mogen werken en samen God te zoeken, maar er zijn ook
diverse groepen vanuit andere plekken op de wereld die het werk van de Love and Liberty Foundation een
warm hard toedragen en graag een steentje bijdragen aan de activiteiten die we ondernemen op de diverse
plekken. We ontvangen groepen, laten ze meedraaien in de diverse programma's en kennis maken met het
lokale netwerk van relaties. We hebben gezien dat dit mensen niet ongeroerd laat en vaak nemen ze afscheid
met een veranderd hart. We zien hoe God ook met hen bezig is op deze reizen. Samen delen, samen zoeken,
samen vinden, God leidt het!

1.4.9 Talamanca
Talamanca is het berggebied van Costa Rica, het jungle gebied. Het is er erg mooi en tropisch, maar helaas
worden de mensen daar achtergesteld. Het is moeilijk voor de mensen om geld te verdienen en ze moeten er
erg hard voor werken, vaak op verre afstanden. Probleemgebieden zijn onder andere: armoede, alcohol
misbruik, drugs misbruik, seksueel misbruik en hekserij. De leiders van het inheemse volk probeert voor hun
volk te strijden maar kunnen daar alle hulp goed bij gebruiken. Stichting Love and Liberty Foundation biedt
diverse programma’s en bovenstaande activiteiten aan voor de mensen in Talamanca.
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1.5 Financiën
Stichting Love and Liberty Foundation is volledig afhankelijk van giften van particulieren, organisaties en
kerken. Alle betrokken medewerkers in het bestuur als ook in de thuisfrontcommissie voeren hun taken op
vrijwillige basis uit en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Om als Stichting onze visie vorm
te kunnen geven en het mogelijk te maken de in dit plan genoemde activiteiten te ontplooien en/of te
ondersteunen, zijn giften en daarmee vermogen nodig.

1.5.1 Besteding giften
Met de giften die wij ontvangen ondersteunen wij zendelinge Benthe Jongeburger om de missie en visie van de
Stichting in Costa Rica uit te dragen. Met de giften bekostigt de Stichting de tijd en middelen die nodig zijn om
te werken aan een netwerk in Talamanca, huisvesting en levensonderhoud, activiteiten en projecten en
operationele kosten (zoals website hosting, financiële administratie, bankkosten, etc.).
Betreffende geoormerkte donaties zal het bestuur, wanneer voor enig project voldoende geld ingezameld is en
er nog giften voor dat project binnenkomen, betreffende gelden aanwenden voor (een)soortgelijk(e)
project(en) binnen de invloedssfeer van de Stichting. Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen
waardoor een project geen doorgang kan vinden, dan zal het bestuur op eenzelfde wijze handelen.

1.5.2 Werving giften
De Stichting heeft geen winstoogmerk en is volledig afhankelijk van de giften van anderen. De Stichting wil geld
binnen krijgen door het werven van sponsors en mensen aan te moedigen zich te verbinden met het werk van
de Stichting en haar zendingspartners door het geven van giften.
De weving van geld gebeurd veelal op een kleinschalige manier, zoals tijdens contacten met relaties. De
bestaande contacten met donateurs worden actief onderhouden en daarnaast is er aandacht voor het werven
van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit bijvoorbeeld middels nieuwsbrieven, e-mails en het inzetten
van social media.
Ook het houden van korte acties, draagt bij aan bekendheid met de werkzaamheden van de Stichting en haar
zendingspartners. Dit kunnen persoonlijke initiatieven zijn, initiatieven vanuit de thuisfrontcommissie en
initiatieven vanuit bij de missie betrokken kerken en organisaties. Veelal zullen deze acties gericht zijn op het
verwerven van gelden voor specifieke benodigdheden of projecten.

1.5.3 Realisatie 2021
Het vermogen van de Stichting is bedoeld om te besteden voor onverwachte beheerkosten en voor
toekomstige activiteiten en projecten ter realisatie van de doelstelling.
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. De Penningsmeester is als
enige bevoegd en alleen namens en met instemming van de overige bestuursleden betalingen te verrichten.
Het afgelopen jaar heeft de Stichting vermogen opgebouwd nu haar activiteiten vanwege de COVID-pandemie
niet in gang konden worden gezet. Het opgebouwde vermogen zal, indien de pandemie het toelaat, in 2022 of
2023 worden ingezet om te bouwen aan een netwerk in Talamanca; op basis van een zorgvuldige inventarisatie
in één of meerdere dorpen in Talamanca de noden in dat concrete dorp(en) in beeld te brengen; en tot slot
concrete voorstellen uit te werken voor projecten en activiteiten die de visie en missie van de Stichting
uitdragen.
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2. Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2021

Activa
Debiteuren
Overlopende Activa

Liquide middelen

Balans per 31-12-2021
Eigen Vermogen
€
€
- Voorziening

Passiva
€
9.619
€

2.828

€

Crediteuren
12.447 Overlopende passiva

€
€

-

€

12.447

€

12.447

Activa
Debiteuren
Overlopende Activa

Liquide middelen

Balans per 31-12-2020
Eigen Vermogen
€
€
- Voorziening

Passiva
€
8.106
€

-

€

Crediteuren
8.106 Overlopende passiva

€
€

-

€

8.106

€

8.106
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2.2 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari t/m 31 december 2021

2021
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Netto Omzet

€
€

Overige personeelskosten
Som der personeelslasten

€

Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

€

Rentebaten
Rentelasten

€
€

11.206
-1.599

Exploitatie Resultaat na belasting

€
€
€

€

4.119

€

1.147

1.147

€

-

€
€
€

€

€
€

4.340

€
€

-

€

-

-

€

-

€
€
€

€
-

€

8.153

€

-

€

47

€

8.106

€

8.106

-

47

-

-

€

8.153
-

-

-

4.340

-

€
€
€

€

19-12-2019 t/m 31-12-2020

-

9.607

4.119

Exploitatie Resultaat voor belasting
Belastingen

Begroting 2020

-
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2.3 Grondslagen
2.3.1 Algemeen
Activiteiten
De stichting heeft gedurende het boekjaar de volgende activiteiten verricht:
Het helpen van vrouwen en kinderen in kansarme en onderdrukte omgevingen door ze langdurig bij
te staan in lichamelijke, sociale en geestelijke noden. Gemeenschappen vinden weer hoop en
perspectief door ontwikkeling van inzicht, vaardigheden en door groei in kennis van het evangelie
van Jezus Christus.
2.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Stichting Love and Liberty Foundation is statutair gevestigd op Hoofdweg 25 9617 AA HARKSTEDE en
is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 76699374.
De jaarrekening is opgesteld op 3 oktober 2022 op basis van de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving (RJ 640) waar overeenkomstig de basis van Titel 9 van Boek 2 BW van toepassing is
verklaard.
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde
heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen
worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of
de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische
realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de
praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten
is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de
transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend
met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.
Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Love and Liberty Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningpost.
Liquide Middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die
blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden
niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële
gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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2.3.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de
handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.
Netto omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het
verslagjaar geleverde diensten. Alsmede wordt onder netto-omzet verstaan de aan het boekjaar toe
te rekenen ontvangen giften.
Bedrijfslasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het boekjaar waarop zij
betrekking hebben.
Personeelslasten
De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging
Belastingen
De belasting wordt gebaseerd op het resultaat voor bestemming in de jaarrekening. De berekening
vindt plaats tegen het actuele belastingtarief.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021
2.4.1 Debiteuren
31-12-2021
Debiteuren
Af: Voorziening wegens oninbaarheid
Totaal debiteuren
Ouderdomsanalyse:
0-30 dagen
30-60 dagen
60-90 dagen
90+ dagen

31-12-2020

-

-

-

-

Toelichting:
Per ultimo 2021 staan er geen vorderingen open op handelsdebiteuren.
2.4.2 Overlopende activa
31-12-2021
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente
Totaal overlopende activa

31-12-2020

-

-

-

2.4.3 Liquide middelen
31-12-2021
Rabobank <NL81RABO0355797992>
Totaal liquide middelen

12.447

31-12-2020
8.106

12.447

8.106

Toelichting:
De liquide middelen betreft het saldo ultimo 2021 van de Rabobank betaalrekening.
De middelen staan ter vrije, directe beschikking aan de stichting.
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2.4.4 Eigen Vermogen
Verloopstaat Eigen Vermogen
31-12-2020
8.106
8.106

Algemene reserve
Bestemmingsfonds Jongenburger
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

Dotatie
4.340
4.340

Onttrekking 31-12-2021
2.828
9.619
2.828
9.619

Toelichting:
Stichting Love and Liberty Foundation heeft in geen enkel opzicht een winstoogmerk. De ontvangen
giften komen voor 100% ten doel aan de activiteiten van de stichting. Hierdoor heeft de stichting in
beginsel geen eigen vermogen.
Het afgelopen jaar heeft de Stichting, evenals in 2020 echter vermogen opgebouwd nu haar
activiteiten vanwege de COVID-pandemie niet in gang konden worden gezet. Het positieve
exploitatieresultaat is derhalve in het bestemmingsfonds Jongenburger geplaatst ten behoeve van de
activiteiten in Talamanca.
2.4.5 Voorzieningen
Verloopstaat voorzieningen
Voorziening pensioen
Totaal voorzieningen

31-12-2020
-

Dotatie
2.828
2.828

Onttrekking
-

Vrijval
-

31-12-2021 < 1 jaar > 1 jaar
2.828
2.828
2.828
2.828

De gevormde voorziening betreft een gevormde pensioenvoorziening.
2.4.6 Crediteuren
31-12-2021
Handelscrediteuren
Totaal crediteuren

31-12-2020

-

-

-

2.4.7 Overlopende passiva
31-12-2021
Vooruitontvangen bedragen
Nog te ontvangen facturen
Nog te ontvangen bedragen
Totaal overlopende passiva

31-12-2020

-

-

-
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2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari t/m 31 december
2021
2.5.1 Omzet & subsidiebaten
2021
Giften
Overige inkomsten
Totaal omzet

Begroting 2021

8.944
2.262

11.206

2021
Kosten doorlopende machtiging
Kosten levensonderhoud zendelingen
Totaal inkoopwaarde omzet

7.586
567
-

Begroting 2021

1.599

NETTO OMZET

19-12-2019 t/m 31-12-2020

8.153

19-12-2019 t/m 31-12-2020

-

-

1.599

-

-

9.607

-

8.153

Toelichting:
De giften betreffen de door particulieren gedoneerde middelen aan de Stichting met een specifiek
bestedingsdoel.
De overige inkomsten betreffen ontvangsten vanuit Scildon NV ten behoeve van de ondersteuning
van onze missionaris in Talamanca, Costa Rica.
2.5.2 Overige bedrijfskosten

Dotatie personele voorzieningen
Scholingskosten
Overige personeelskosten

2021
2.828
1.291

Begroting 2021
4.119

-

19-12-2019 t/m 31-12-2020
-

2.5.3 Overige bedrijfskosten
2021
PR kosten
Administratiekosten
Inhuur derden
Verzekeringen
Websitekosten
Hostingkosten
Software & Licenties
Abonnementen
Vergader- & representatiekosten
Portokosten
Bankkosten
Overige kosten
Overige bedrijfskosten

Begroting 2021

38
872
71
24
119
23

19-12-2019 t/m 31-12-2020

1.147

47
-

47

Toelichting:
De overige bedrijfskosten bestaan uit de voornamelijk verzekeringskosten (Allianz, Nedasco).
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2.5.4 Rentebaten en -lasten
2021
Rentebaten
Rentelasten
Totaal rentebaten en -lasten

Begroting 2021

-

19-12-2019 t/m 31-12-2020

-

-

-
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2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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3

Overige gegevens
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3.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Het afgelopen jaar heeft de Stichting vermogen opgebouwd nu haar activiteiten vanwege de COVIDpandemie niet in gang konden worden gezet. Het opgebouwde vermogen zal, indien de pandemie
het toelaat, in 2022 of 2023 worden ingezet om te bouwen aan een netwerk in Talamanca; op basis
van een zorgvuldige inventarisatie in één of meerdere dorpen in Talamanca de noden in dat concrete
dorp(en) in beeld te brengen; en tot slot concrete voorstellen uit te werken voor projecten en
activiteiten die de visie en missie van de Stichting uitdragen.
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3.2 Algemene informatie
Rechtsvorm:
KVK nummer:

Stichting
76699374

Naam stichting:
Adres:
Postcode/Plaats:
Contactpersoon:

Stichting Love and Liberty Foundation
Hoofdweg 25
9617 AA Harkstede
dhr. R. Mantel QC

E-Mail:
Website:

info@loveandlibertyfoundation.nl
www.loveandlibertyfoundation.nl
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3.3 Ondertekening Bestuur

Harkstede, oktober 2022
Stichting Love and Liberty Foundation

Dhr. J.S. Manuputtij

dhr. R. Mantel QC

w.g. 4 oktober 2022

w.g. 4 oktober 2022

Voorzitter

Penningmeester

dhr. J. Hamming

w.g. 4 oktober 2022
Lid
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