
VERSLAG 
GROS Hoeilaart – 21 juni 2018 

GC Felix Sohie (lokaal ’t Roth) - 20u 

 
Aanwezig/verontschuldigd: 

 

Aanwezig Boel Frank (Oxfam-Wereldwinkel) 

Aanwezig Bockstal Maryleen (Broederlijk Delen en Ekimanyelo vzw) 

 Bockstal Marie-Paule (Adviseur - Onafhankelijk lid) 

Aanwezig De Rudder Carmen (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Dhont Beatrijs (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld en Oxfam-Wereldwinkel) 

 Muyldermans Joke (Adviseur - Onafhankelijk lid) 

Verontsch. Vandebroek Sandra (11.11.11) 

Aanwezig Van Geyseghem Agnes (Wereldsolidariteit, Femma en Martin De Kegel vzw) 

Aanwezig Van Gisteren Rein (G3W, Geneeskunde voor de Derde Wereld) 

Verontsch. Van Thielen Elke (Onafhankelijk lid) 

Aanwezig Vanthillo Anita (11.11.11) 

Aanwezig Walace Aletha (LEEF Foundation) 
  

Verontsch Vanderlinden Annelies - Schepen van ontwikkelingssamenwerking 

Aanwezig De Rudder Marijke (Coördinator Dienst Welzijn) - verslag 

 

Algemeen 
1. Verslag vorige vergadering 15/05/2018 

Bij het ontwerp van verslag van de bijeenkomst van 15 mei werden een aantal opmerkingen 

geformuleerd. De betreffende passages uit de tekst worden vandaag besproken en als volgt 

aangepast: 

 

AANPASSING TEKST - Punt 11: aanvragen subsidie: 

 Aanvraag steun voor Oxfam Solidariteit - Druifstappers: € 1500 (naar analogie met 

soortgelijke eerdere aanvragen). De druifstappers doen zelf ook een inspanning om het 

startgeld te kunnen betalen (haalbaar via de spaghettiavond). Beatrijs verwittigt Regina 

Vanherentals. 

 

 Paragraaf ‘algemene opmerking naar aanleiding van bespreking van de diverse 

steunmaatregelen’:   

Vraag naar evaluatie van de huidige toewijzingsprocedure en –criteria naar aanleiding van 

de bespreking van de diverse steunaanvragen > voor de toekomst: evalueren van onze 

subsidiepraktijk en waar nodig herbekijken. 

 

BESPREKING - T-shirts Druivenfestival: 

Het Comité Druivenfestival betreurt de GROS-beslissing om dit jaar de T-shirts niet meer te 

sponsoren. Ook zij willen graag opteren voor een fair-trade variant bij de keuze van T-shirts 

maar hebben daar niet altijd de budgettaire marge voor. Het comité zal dit aankaarten bij de 

evaluatie en bespreking voor de editie 2019. 

 

In antwoord op de vraag waarom er opnieuw voor 100 exemplaren gekozen wordt, werd 

intussen gemeld dat een deel van de T-shirts effectief hergebruikt wordt (zoals door Gros 

gesuggereerd vorig jaar) en er slechts 65 bijkomende exemplaren nodig zijn (voor nieuwe 

druiventeamers en voor personeel die dit ook doorheen het jaar draagt).   

>> nieuwe offerte voor 65 stuks: € 1190,76 

 

Aan de Gros wordt gevraagd of er nog terug gekomen kan worden op de eerdere beslissing. 

>> OK voor 2018 maar vraag om dit in 2019 te bespreken met gemeentebestuur: budget 

voor aankopen fairtrade-producten zou logischerwijs dadelijk ter beschikking gesteld moeten 

worden van de organisatoren/diensten in plaats van dit via de GROS te laten subsidiëren 



(gemeente stelt nu budget ter beschikking van GROS die deel daarvan opnieuw via steun aan 

gemeentelijke activiteiten/diensten teruggeeft aan gemeente) - ook de GROS neemt dit mee 

in de evaluatie van de subsidiepraktijk). 

 

>> vraag aan comité druivenfestival om GROS-logo zeker te plaatsen op website + 

vermelding in programma dat GROS mee investeert in fairtrade tijdens het festival – staat 

fairtrade-logo op T-shirts? 

 

>> hergebruik van aangekochte T-shirts aanmoedigen voor de komende edities. 

 

Marijke laat tot slot nog weten dat ze in mei vergat de TO DO-lijst aan het eind van het verslag 

aan te vullen. Dat is intussen gebeurd.  
 
 

Gast aan tafel 
2. Gast aan tafel: / 

 
 

Beleid 
3. Adviezen:  

o Voorstel advies MVO-scan (zie bijlage) 

Er werden nog een paar kleine aanpassingen gedaan aan het ontwerp van het advies. In bijlage 

de definitieve versie ervan. 

 

4. Nieuws van de schepen 

Schepen Annelies is verontschuldigd wegens ziekte.  

Zoals ze ook al meldde tijdens de FairTrade-werkgroep zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf dit 

najaar de nieuwe medewerker van de dienst Vrije Tijd en Welzijn het secretariaat van de GROS 

waarnemen. Marijke zal hem dit najaar nog even ondersteunen in die taak. 

Sam Vanderstraeten is de nieuwe coördinator evenementen en start op 2 juli. Hij zal zeker ook 

ingeschakeld worden om de Duurzame Doendersdag in goede banen te leiden.  

 

5. Interradenoverleg - Kort verslag bijeenkomst 07/06/2018 

o Voorstelling resultaten bevraging adviesraden (De Wakkere Burger) 

Het overzicht dat bezorgd werd aan de voorzitters, werd al meegestuurd met de agenda en is ook 

te raadplegen op de gemeentelijke website (www.hoeilaart.be/adviesraden). Er zijn bij de Gros-

leden vooral heel wat vragen bij dit overzicht. Zo zijn de resultaten momenteel niet per 

adviesraad weergegeven waardoor het niet duidelijk is hoe dit voor vb. de GROS geïnterpreteerd 

kan worden – af en toe zijn er duidelijk grote verschillen in de gegevens wat analyse per raad 

moeilijk maakt maar ook algemene conclusies trekken, lijkt niet altijd evident.  

Er is de belofte om een filtering mogelijk te maken per adviesraad maar wat dan met de aandacht 

voor privacy van de invullers? Wat als duidelijk blijkt van wie persoonlijke bedenkingen waren? 

 

De Gros-leden informeren naar de belangrijkste conclusies van de Wakkere Burger > zie verslag 

van interradenoverleg (in bijlage) voor algemene conclusie. Wim Van Roy stelde ook vast dat er 

wel een aantal stappen in de goede richting zijn gezet in vergelijking met zijn eerste bezoek aan 

Hoeilaart. 

Rein stelt dat de presentatie met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden en vult nog 

aan dat er gevraagd werd om ook de nieuwe presentatie die aan het interradenoverleg gegeven 

werd, nog te bezorgen + dat er beloofd werd om deze gegevens nog verder te interpreteren en 

suggesties te doen voor de toekomst. Dit verslag is maar een eerste stap en dient zeker nog 

verder geanalyseerd en afgewerkt te worden. 

 

Rein merkt op dat er begin 2017 vanuit het interradenoverleg een 8-tal concrete vragen gesteld 

werden aan het college die ook een basis konden vormen voor de opdracht aan De Wakkere 

Burger in verband met het opstellen van de bevraging > uit deze bevraging is echter niet veel 

resultaat/antwoord op deze vragen gekomen. De Wakkere Burger is wel nog bezig met de 

verwerking.  



Rein hoopt dat er een uitdrukkelijke vraag aan het college gesteld wordt om heldere conclusies te 

trekken uit de bevraging en deze ook te bezorgen aan de adviesraden.  

Het is niet helemaal duidelijk wat het vervolgtraject zal zijn maar we hopen ook daar zo snel 

mogelijk een antwoord op te krijgen. 

 

o Zoekfunctie voor verslagen op gemeentelijke website: OK – er werd prijsofferte  

gevraagd aan de leverancier van de website. 

 

o Suggestie om memoranda te publiceren op website: Bram vraagt na. 

 

o Voorstelling Raad van Beheer jeugdwerkinfrastructuur: Erwin gaf een woordje uitleg  

over de samenstelling en werking van deze raad. 

 

o Voorstel organisatie verkiezingsdebat op 5/10/2018 

Vermoedelijk wordt dit donderdagavond 4/10 gezien een ander eetfestijn gepland is op 5/10. Jan 

Lenaerts werd hiervan op de hoogte gebracht maar de definitieve datum dient door de raden zelf 

bepaald te worden (ook nog mogelijk in september tijdens weekenddagen). 

 

o Memoranda van de adviesraden: stand van zaken 

 

Volgende bijeenkomst van het interradenoverleg: 26 september 2018 om 19.30u in het GC. 

 

 

6. FairTradeGemeente 

Verslag bijeenkomst werkgroep 12/6 (zie bijlage): Anita stuurt de herbevestiging nog door naar 

de GROS-leden.  

Ter info: een aantal horecazaken worden nog aangesproken met vraag om medewerking. 

 
 

Financieel 
7.   Budget 2018: stand van zaken  

 Afspraak maken voor uitbetaling 2de schijf subsidie 2018: Marijke informeert bij de 

financieel directeur wanneer het mogelijk is een nieuw overzicht te bezorgen in juli. 

 

 Beatrijs merkt op dat er in 2018 nog maar weinig partnersteun gegeven werd > ter zitting  

besluiten we voor een aantal organisaties die in het verleden al steun kregen + ook in het najaar 

te agenderen voor beslissing. 

 

 

8. Aanvragen subsidie   

 Bespreking van de voorliggende aanvragen: 

 

GROS 

vergadering 

Aanvrager 

categorie -  

soort 

aanvraag 

omschrijving opmerking 

15/05/2018 Regina Vanherentals OK 1500  Oxfamtrail 
Opmerking bij 

vorig verslag 

15/05/2018 Comité Druivenfestival OK  

T-shirts druivenfestival 2018 

– nieuwe offerte voor 65 

stuks: € 1190,76 

Opmerking bij 

vorig verslag 

21/06/2018 Wereldwinkel OK  
vraag uitbetaling 1ste schijf 

subsidie 2018 

mail 8/6 

Beatrijs 

21/06/2018 
Els De greef - Jan Van 

Roy 
OK 1500  sporters voor AZG 

mail 24/05 via 

Rein 

21/06/2018 Martin de Kegel OK 5000 Partnersteun (Agnes) 

Agnes bezorgt 

info over 

plannen 2018 



21/06/2018 
Vriendschap zonder 

grenzen 
OK 1000 Partnersteun   

21/06/2018 G3W OK 5000 partnersteun  

Najaar Andere aanvragen  Partner  te behandelen 

Najaar ? Impore Partner Joke Muyldermans  uitnodigen 

 

** Aanvraag Els en Jan: Jan en ik trekken opnieuw met de Cyclosporteres-artsen-zonder-grenzen naar de cols van 
Frankrijk in september. Deze keer gaan we naar de Vogezen waar we een 12-tal uren aan elkaar op de koersfiets een 
parcours zullen afleggen van bij de 130 km maar met ettelijke hoogtemeters.  Ieder vertrekt op een eigen gekozen 
moment (rond 6u) rijdt op eigen tempo het parcours. Ongeveer 12u later rijdt iedereen moe en voldaan het hotel binnen 
en blikt iedereen tevreden terug bij de bar! Het gaat hem op geen enkel moment om presteren. Meedoen en je inzetten 
voor een goed doel. Daar gaat het hem om!  
Het tweejaarlijks initiatief stopt er helaas mee. Reeds zovele jaren hebben ze om de twee jaar een grote sponsoractie op 
touw gezet voor dit goede doel. Ook deze keer kiezen ze bewust niet meer voor één specifiek project van AZG. De 
organisatie weet zelf het best aan waarvoor het geld nodig is op welk moment. 
Al twee keer mochten we de steun van de Gros genieten. Deze bijdrage was steeds een grote hap van ons totale bijdrage. 
Waarvoor nog eens hartelijk dank. Jan en ik doen ook deze keer ons best om ons sponsorbedrag aan te dikken met enkele 
initiatieven. In dit kader willen we jullie vragen of de GROS ons dit jaar nogmaals wil sponsoren?  
Wij hopen van harte van wel! Indien nodig komen we graag langs op één van jullie bijeenkomsten om iets meer te 
vertellen over dit initiatief.  Ook kunnen we op één of andere manier Gros Hoeilaart onder de aandacht brengen.  
Meer informatie vinden jullie via deze link: http://www.cyclosportersvoorazg.be/project2018 
 

Beatrijs verwittigt Regina en Els + beschikt over de nodige gegevens om betalingen te regelen 

met Sandra. 

 

 

9. Procedure en criteria subsidieverstrekking – evaluatie/planning 

Tijdens de vorige GROS-bijeenkomst rees de vraag naar bespreking en evaluatie van de huidige 

manier van werken met betrekking tot de verdeling van subsidies. 

Anita en Rein spraken de leidinggevende van Jacques Meevis van 11.11.11 daar na afloop van 

onze vergadering op aan en zij raadde ons aan om Jacques eens uit te nodigen voor een consult 

over hoe dat bij andere GROSsen verloopt en hoe we dit best aanpakken.  

Ook benieuwd naar literatuur over dit punt: voor- en nadelen van subsidies aan kleine 4de- 

pijlerorganisaties versus subsidies via grote ngo's - hoe te controleren, hoe aanvragen te 

beoordelen etc. 

Hoe pakken we dit aan? Wie zoekt wat op in dit verband? Welke timing plakken we op de 

evaluatie? >> we nodigen Jacques Meevis uit in het najaar voor bespreking. 

 

 

10.  GROS-collectie Bib 

Ter info – mail van Annemie Pijcke: 

 Bib zorgt ervoor dat het nieuwe aanbod beschikbaar is voor een themastandje eind juni. 

Mogelijks hierover ook artikeltje in de volgende Van Hier tot Ginder? (Frank?) 

 Wil je de GROS-leden er aan herinneren dat ik open sta voor alle voorstellen van titels? Of 

als ze iets zoeken over een bepaald thema, ga ik er graag mee aan de slag. 

 

In de volgende editie van de VanHierTotGinder wordt een artikel gewijd aan de ‘Gros-collectie in 

de bib’. Annemie zet deze collectie eind juni ook in de kijker in de bib door er een themastandje 

rond te maken.  

Frank had gesprek met Annemie in verband met de keuze voor ‘duidelijke’ GROS-boeken: ook in 

de toekomst aandacht besteden aan de boekencollectie en suggesties blijven doen aub. 

 

 

Communicatie  
11.   Werkingsverslag 2017  

Geen nieuws te melden ? >> Rein is gestart om een eerste aanzet te kunnen geven. 

http://www.cyclosportersvoorazg.be/project2018


12.   Van Hier Tot Ginder 

 Editie zomer 2018: stand van zaken 

Verspreiding is voorzien rond 28/06. Het belooft ook deze keer een topnummer te worden met 

onder meer volgende thema’s die aan bod komen: GROS-boeken – Wereldwinkel-info -  GROS-

memorandum - resultaten Broederlijk Delen – Palestina tijdens de Meifeesten – Ekimanyelo. 

 

13.   Website en flyer aanpassingen 

Geen nieuws te melden.  

 

 

Initiatieven 
14.   Kalender: Voorbije initiatieven (feedback) - Komende initiatieven (overzicht) 

De kalender wordt verder aangevuld (zie bijlage) tijdens de vergadering. 

 

15.   Duurzame Doendersdag – 6/10/2018 

Kort verslag van het eerste overleg met een werkgroep (ging door op 19/6 – Marijke moet verslag 

nog afwerken en bezorgen). 

Ook dit jaar zullen verschillende organisatie samenwerken om deze dag te organiseren: GROS – 

milieudienst/klimaatteam – Samen Voor repaircafé en fashion swap - …. 

 

Voorstellen – inspiratie voor inbreng vanuit GROS - Wat doet GROS met de SDG’s? 

 Budget: € 2000 vanuit GROS te voorzien voor organisatie van deze dag maar er wordt 

ook gevraagd wat inbreng en ondersteuning/samenwerking vanuit de andere dviesraden/diensten 

zal zijn (ook klimaatteam en milieuraad). 

 

 Rein zorgde al voor eerste aanpassingen oproep/uitnodiging/affiche waar verder mee 

gewerkt kan worden.  

 

 Vraag om meer samen te werken aan de organisatie zodat niet alles doorgeschoven  

wordt naar Rein en Marijke. Er wordt daarom gevraagd een aantal taken op te lijsten en deze ook 

verder te verdelen. 

Binnen GROS kan nu al afgesproken worden hoe we de ‘infomarkt’ (niet enkel wereldmarkt maar 

bij uitbreiding met link naar SDG’s ook andere organisaties uitnodigen) zullen invullen.  

Anita zal opnieuw op zoek gaan naar deelnemers voor Wereldmarkt. Op basis van op te maken 

overzicht verdelen we de taken nog verder. Marijke zorgt eerst voor verslag overleg en het 

overzicht + informeert bij Eric Kumps naar intenties milieu en klimaat. 

 

Programma: 

 infomarkt via GROS in combinatie met repaircafé/fashion swap – tweedehandsbeurs - bib  

 Wandeling via milieu ism Beukenootje 

 Eventueel kinder’animatie’ – workshop om het geheel aantrekkelijker te maken 

 Avond Leef-etentje > Leef-foundation organiseert 

Timing: er moet in de namiddag vooral voldoende tijd zijn om alles op te ruimen en klaar te 

zetten voor het avondgedeelte. Workshop(s) en kinderanimatie/workshop worden dus bij voorkeur 

ook tijdens de markt ingepland en niet op het moment dat de wandeling bezig is. Wie dan in het 

GC is, zal vooral opruimen en klaarzetten voor het etentje. 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waaronder ontwikkelingssamenwerking, kunnen er aan 

bod komen – in onderling overleg met repaircafé te bepalen of er bij markt ook ‘eten en drinken’ 

verkocht mag worden dat ter plaatse geconsumeerd kan worden (andere zaken zoals juweeltjes, 

sjaaltjes, eten en drinken om niet ter plaatse te verbruiken, mochten in het verleden ook al 

verkocht worden). 

 

Vraag om zeker en vooral ook mensen van milieuraad en klimaatteam te laten meewerken aan de 

organisatie – ook voor aanschrijven van organisaties,… > meer betrokkenheid van de 

verschillende partners. 

 Gros-lijstje met aan te spreken organisaties: Anita vult lijstje aan voor wat betreft 

ontwikkelingsorganisaties en zorgt voor de verdere invulling van de markt voor wat betreft 

deze organisaties. 

file://///16dchoeil/Diensten/Vrije%20Tijd/6.%20evenementen%20en%20feestelijkheden/events%202018/Duurzame%20Doendersdag%202018/2018%2006%2019%20verslag%20overleg%20Duurzame%20Doendersdag%206%2010.docx


 Milieu/klimaat-lijstje door partner samen te stellen > Marijke vraagt aan Eric om hetzelfde 

te vragen aan de milieuorganisaties/raad 

 

Promo 

 1,2,3 Hoeilaart > Rein bezorgt info – ook voor volgende artikels kan deze info nuttig zijn 

 Facebookpagina > Rein 

 UIT-agenda > Rein 

 Flyer > ontwerp 2017 – stuurde Rein al door – nog verder aan te passen 

 Navragen: kan er minstens volledige pagina in HH oktober voorzien worden – met affiche? 

Als extra katern 4blz?  

 Banner: ligt op kast in GC – datum moet aangepast worden – Marijke informeert nog naar 

modaliteiten: van wie moet toestemming komen om deze terug op het hangen in het 

frame aan het GC?  

 

Volgende bijeenkomst werkgroep: ergens in augustus > de nieuwe medewerker op de dienst Vrije 

Tijd en Welzijn zal de organisatie mee in goede banen leiden. 

 

 

Allerlei 
16.   Varia 

 Scholenaanbod Djapo voor 2018-2019: offerte via Anita doorgestuurd 

o 1 datum dient aangepast te worden 

 

 Vraag naar informeren en promoten van activiteiten: vb. spaghetti van de druifstappers  

was te weinig bekend gemaakt binnen de gemeente. GROS kan niet zelf dergelijke activiteiten 

promoten maar vb wel bij steuntoezegging vragen om gebruik te maken van gemeentelijke 

infokanalen – vragen ook te vermelden dat een initiatief met GROS-steun gerealiseerd wordt. 

TO DO: opmaak ‘standaard-tekstje’ om mee te sturen met melding van mogelijkheden (UIT, 

website, facebook,…). 

  

 GROS-post: hoe lang te bewaren?  

Nieuwe post mee naar vergadering nemen maar niet té lang bijhouden tenzij het om belangrijke 

documenten gaat. Boekje ‘Wereldburger’ van Wereldsolidariteit te bezorgen aan BIB?   

 

 NEWB – ethisch bankieren + nu ook ethisch telefoneren NEIBO (neibo.be): voor alle  

info hierover kan je bij Rein terecht. 

 

 Aletha kan wel wat extra hulp gebruiken op 6/10 – proficiat met je zwangerschap! 

 
Komende GROS-bijeenkomsten 

Dinsdag 11 september: lokaal ‘t Roth  

Woensdag 10 oktober: lokaal Bakenbos wegens verkiezingen 

Donderdag 15 november: lokaal ‘t Roth 

Maandag 10 december: lokaal Sloesveld 

 

 
TO DO LIJST GROS-verslag 21/06/2018 >> voor opvolging 

 WAT? WIE? HOE?  - RESULTAAT 

  

STAND VAN ZAKEN  

Fair Trade: kaartje op 

website aanvullen 

Contact met Sequoia, 

Delhaize, Isca/Holar 

Anita & Carmen Wordt geagendeerd voor 

vergadering FT-

werkgroep) 

Anita spreekt aan – 

Carmen werkt verder 

uit 

Fair Trade gemeente – 

herbevestiging 

Anita Gegevens bezorgen aan 

GROS-leden 

 

GROS & FairTrade 

foldertje 

Rein Gegevens actualiseren – 

idem: agenda vergadering 

FT-trekkersgroep 

Rein: te bezorgen 

voor ontvangst 

nieuwe inwoners 

file://///16dchoeil/Diensten/Vrije%20Tijd/GROS/2018/2018%20DJAPO%20-%20offerte%20scholenaanbod%20Hoeilaart%20Ws%202018.pdf


Meifeesten in de toekomst  te bekijken hoe we via 

GROS oppikken voor de 

verschillende organisaties 

die standje hadden in 

verleden 

Evaluatievergadering 

op 26/6: wie kan 

aanwezig zijn ? Rein – 

Beatrijs/Frank 

Subsidie 2018 van 

gemeente 

Marijke Informeren wanneer 

afspraak voor 2de schijf 

mogelijk is 

 

Aanvraag Clara Gambart Marijke Rekeningnummer 

bezorgen aan 

Beatrijs/Sandra  

+ vragen of iemand 

aanwezig kan zijn op 

6/10 

MVO-scan Marijke Advies aanpassen zoals 

besproken tijdens GROS + 

Rein voor ondertekening 

 

Druifstappers Beatrijs/Sandra Steuntoezegging 

communiceren + betalen 

 

Comité druivenfestival Marijke  Feedback over herbekijken 

aanvraag + beslissing 

+ vraag vermelding 

logo + vraag 

bespreking beschikbaar 

budget in de toekomst  

Subsidieverdeling Iedereen  

 

Goede praktijkvoorbeelden 

verzamelen voor latere 

bespreking – evaluatie van 

het systeem te agenderen 

in het najaar 

 

Subsidieverdeling  Jacques Meevis uitnodigen 

voor het najaar 

 

Duurzame Doendersdag  

 

  

Promotie activiteiten die 

gesteund worden door 

GROS 

 Voorstel van tekstje dat 

bij toezegging kan 

meegestuurd worden 

Verwijzen naar 

mogelijkheden 

promotie en informeren 

Secretariaat GROS Marijke Nieuwe medewerker 

briefen + uitnodigen voor 

komende bijeenkomsten 

 

 

ADVIEZEN – voor 

opvolging 

 

  

2016:  personeels-

bezuiniging ten nadele 

ondersteuning GROS 

  

2016 – samenstelling 

raden/lidmaatschap van 

een raad 

  

2017 – 

novemberplechtigheden 

OK, antwoord Annelies tijdens GROS – Frank 

is contactpersoon rond deze materie 

 

 

2018 – MVO scan   

  

ALGEMEEN 

   

Uitbetalingen toelages  Sandra en Beatrijs  

Redactieraden VHTG Carmen  

Agenda en verslagen 

vergaderingen GROS 

Tijdelijk: Marijke  

 



 


