Agenda Jaarvergadering VVAO Afdeling Maastricht 2 februari 2022 .

1. Opening
2. Mededelingen Bestuur
3. Concept-Notulen jaarvergadering 2021
4. Jaarverslag 2021 van de secretaris
5. Jaarverslag 2021 van de penningmeester
6. Begro"ng en ac"viteiten voor 2022
7. Verslag kascommissie
8. Samenstelling en benoeming kascommissie (zie toelich"ng *)
9. Benoeming afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden (zie toelich"ng **)
10. Herbenoeming Bestuursleden ( zie toelich"ng ***)
11. Nieuws uit de kringen
12. Rondvraag
13. Slui"ng
Punt 8 (toelich"ng *) Benoeming kascommissie ( art. 24 lid 3 HR)
Ida Brinkhuis is niet herbenoembaar
Carla Langen treedt in plaats van Ida; zij hee7 zich hiertoe bereid verklaard.
Het bestuur stelt voor Agnès van Poucke te benoemen tot reservelid.
Zij hee7 zich hiertoe bereid verklaard.
Punt 9 (toelich"ng **) Benoeming (plv) afgevaardigden ( art. 23 Statuten en art. 20 HR)
Anneke Odekerken is herbenoembaar en is bereid te worden herbenoemd. Dit is ook
het voorstel van het bestuur.
Rixt Klitsie en Ieneke Bakker zijn niet herbenoembaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen tot afgevaardigde Ida Brinkhuis en tot plv
afgevaardigde Els Hendriks; zij hebben zich hiertoe bereid verklaard.

Punt 10 (toelich"ng ***) herbenoeming bestuursleden ( art. 21 HR)
Constance en Hilda zijn herbenoembaar en zijn bereid te worden herbenoemd. Dit is
ook het voorstel van het bestuur.

Concept-notulen jaarvergadering VVAO afdeling Maastricht
Datum 2 februari 2021 (online met Zoom).
Afwezig met kennisgeving: Joke Berends, Irene Borghans, Heike Bots, Enna Guthschmidt, ,
Sylvie Laumans, Gerda Mohnen, Anke Oosterman, Margot Rietbergen, Zsuzsanna van
Ruyven.
Aanwezig: Hilda Askes, Marja van der Aa, Gerda Bal-s, Ieneke Bakker, Marie-José
Bemelmans, Elly van den Berg, Idy van den Bercken, Anneke Bos, Marianne den Broeder,
Marie-Jes Boonekamp, Gerie Bultstra, Elisabeth Cerda de Palou, , Peggy van Erp, Jos
Hagenouw, Ria Hintzen, Marlene Jansberg, Rixt Klitsie, Marion Koene, , Anneke Odekerken,
Constance van der Pu6en, Petra Starmans, Marijke Ste7ens, Carla Stuurman, Nicole
Teeuwisse, Monique Voesten, Liesbeth Vonhögen, Marjet van de Weerd, Lous Zuiderbaan.
(Monique Lely, gast uit Assen).
Wel aangemeld, maar niet verschenen: Willemy van Enckevort, Ellis Kreuwels, Carla
Langen.
1.Opening
De voorzi6er opent de 74ste vergadering op 20.15u en heet de aanwezigen welkom. Dit keer
een digitale vergadering in Corona-jd.
‘Voor ons allemaal is het nieuw zo’n afstandelijke, digitale vergadering, maar we kennen
allemaal de reden; de corona-jd is in maart 2020, vlak na onze jaarvergadering het leven
gaan beheersen; met erns-ge gevolgen voor iedereen, niet alleen wat betreE de
gezondheid; we hopen dat we, met alle beperkingen die dit nog meebrengt en met diverse
goede vaccins, binnen afzienbare -jd zover zijn, dat we kunnen zeggen dat we het
coronavirus en ook andere virussen onder de knie hebben; dat het leven weer wat
‘normaler’ wordt; waarbij het de vraag is wat normaal is; het zal nooit meer zo worden als
het was en voor veel mensen zullen de gevolgen ingrijpend en zelf blijvend zijn’.
2.Mededelingen van het bestuur
De voorzi6er deelt mee: ‘2020 was het Corona-jaar, waarin veel plannen niet doorgingen en
er weinig ac-viteiten konden plaatsvinden. Dit stelde ons voor veel uitdagingen, waarbij
ac-eve kringen en sterke dames in onze afdelingen crea-eve oplossingen bedachten. Na de
jaarvergadering vorig jaar waren er nog 2 lezingen: de lezing van Marjolein de Vught en de
lezing van Constance van der Pu6en, een wandeling in Heerlen, een lunch in de tuin van
Vaeshartelt en een lunch met de Kringcoördinatoren. Door wat meer convocaten en
berichten hebben we toch de contacten met de leden onderhouden. Ondanks de magere
ac-viteiten hebben we nog 3 nieuwe leden gekregen: Carla Stuurman, Loes Pihlajamaa en
Gea Dekker; 11 leden zijn vertrokken en 3 naar elders verhuisd, waarmee ons ledenaantal is
gedaald tot 165, maar we zijn, net als vorig jaar, nog steeds de 3 e in het land wat betreE het
aantal leden. De wijzigingen komen in het volgende Convocaat. Plannen hebben we gemaakt
voor het huidige jaar 2021, nog onzeker over de uitvoering ervan, zoals vermeld op de
jaarkaart die jullie allemaal thuis bezorgd hebben gekregen. Vele van onze leden hebben de
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bezorging van de kaart en een Ies wijn met veel plezier op zich genomen. Geweldig. Alle
hulde voor Marianne den Broeder, die zowel de Jaarkaart als het Kerstkaartje heeE
ontworpen.
In het afgelopen jaar is op landelijk gebied bij de VVAO ook nogal wat veranderd. Er is een
bijna geheel nieuw bestuur gevormd. In de VVAO-Post hebben jullie erover kunnen lezen.
Voor de 100-jarigen en ouder is er een meevaller. Op 19 januari j.l. liet het landelijk bestuur
weten dat zij vrijgesteld worden van contribu-e. Ik geloof niet dat wij leden hebben voor wie
dit geldt, maar ik moet wel zeggen dat we niet van iedereen de geboortedatum kennen.
Ook is men doende een landelijke 30ers-afdeling in het leven te roepen om daardoor meer
jongeren aan de VVAO te binden; verder zijn er landelijke evenementen, zoals bv. Concerten
gepland, maar de Corona is een grote hindernis bij de uitvoering.
Een jaar geleden maakten we al melding van het lustrumjaar 2022, het jaar dat onze afdeling
75 jaar zal bestaan. Eind vorig jaar is er een lustrumcommissie gevormd onder
voorzi6erschap van Heike Bots. Verder zi6en in de commissie: Constance van der Pu6en,
He6y Rouwe6e, Ida Brinkhuis en Ellen van Gelder. In februari zal de eerste vergadering
worden gepland. De commissie denkt al volop en wil een prach-g programma maken. We
zullen het horen en lezen’.
3.Concept notulen jaarvergadering 2020
Nog te corrigeren: p.2, punt 5: Gerda Bal-s ipv Regine Fluyt; p.4, punt 6: einde laatste regel:
10 moet weg; punt 7; 3e regel: invoegen; onopvallend zij -> zijn! Na deze correc-es worden
de notulen 2020 goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2020 van de secretaris
Nog een aantal kleine correc-es: p. 1: Aantal leden moet zijn 176 (i.p.v. 174); Margot
Rietbergen had daarover een vraag, die door ons is beantwoord. P.2, nummering ontbreekt
bij kringen 22 en 23. P.3, 2x2 bestuursleden Gerda en Rixt = niet juist. Moet zijn bestuurslid
en afgevaardigde. P.4: kringen: er zijn 23 kringen. Ledenwerving: de ledenadm. Is niet
overgegaan naar Peggy… moet vervallen. In plaats daarvan: Peggy van Erp behar-gt de
ledenadministra-e…
5. Jaarverslag 2020 van de penningmeester/6. begro&ng en ac&viteiten voor 2021
Gerda Bal-s licht de Pnanciële jaarrekening/ balans toe: ‘Door de covid-crisis is een aantal
LEDI- avonden en de Kerstbijeenkomst niet door gegaan. Dat zie je terug in de jaarrekening.
De bestuurskosten zijn iets hoger o.a. doordat het bestuur niet meer bij de leden thuis kon
vergaderen en uitgeweken zijn naar de Harmonie-zaal in Wolder, waar corona-proof
vergaderd kon worden. Daarnaast zijn de kosten voor de sprekers aanmerkelijk lager dan
begroot: € 516,00 i.p.v. € 1200,00. De Kerst-a6en-e bracht meer kosten met zich mee dan
begroot was voor de Kerstbijeenkomst: € 1605,00 i.p.v.. € 1000,00. Totaal is er een posi-ef
saldo en € 388,00 en het bestuur stelt voor dit toe te voegen aan de Lustrum-reserve. De
leden nemen dit voorstel over.
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Begro-ng 2021: Er worden iets minder inkomsten geraamd, doordat de bijdrage van het
hoofdbestuur verlaagd is door de teruggang in ledenaantal. Dat zie je terug in iets lagere
posten: bestuurskosten, zomer- en kerstbijeenkomsten. De post voor sprekers is verhoogd
om met name het voor sprekers van buiten aantrekkelijk te maken om bij ons een lezing te
komen geven, van € 1200,00 naar € 1400,00.
Marijke Ste7ens vraagt of er verschil is in betaling van externe sprekers en eigen leden. Ja,
dat verschil is er: eigen leden krijgen een lagere vergoeding. Eigen leden zijn ook vaak graag
bereid om voor de VVAO iets te doen en willen daar dan geen hoge vergoeding voor. Bij
externe leden moeten we ook de reiskosten betalen.
Vanuit de leden kwam de vraag wat de bankkosten zijn: dat zijn kosten die maandelijks
betaald moeten worden voor een zakelijke rekening bij de bank; deze kosten zijn niet te
vermijden.
Balans 2020: De VVAO Maastricht is Pnancieel gezond: er zijn 2 reserves: reservering
waarvan Gerda Bal-s niet weet waar die voor bedoeld is. Petra Starmans, oudpenningmeester, weet dat deze bestemd is om al-jd aan de verplich-ngen te kunnen
voldoen, omdat de bijdrage van het HB pas in maart/april elk jaar komt. Daarnaast is er een
algemene reserve van € 4166,00; deze is voldoende om alle calamiteiten op te vangen. De
lustrum-reserve bedraagt nu € 2452,00. Deze zal worden besteed aan het komende lustrum.
7. Verslag kascommissie
De kascommissie heeE na onderzoek de stukken in orde bevonden en stelt voor de
penningmeester de dechargeren. Hiermee is de vergadering akkoord. Lous verlaat de
kascommissie, met dank voor haar inzet in de jaren dat ze deel heeE uitgemaakt van de
commissie.
8.Benoeming kascommissie
De kascommissie bestaat uit 2 leden: Lous Zuiderbaan en Ida Brinkhuis en een reserve-lid:
Margot Rietbergen. Lous treedt af. Ingevolge art.24 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement
treedt Margot Rietbergen in haar plaats. Margot (is afwezig) heeE zich schriEelijk hiertoe
bereid verklaard. Het bestuur stelt voor Carla Langen (is afwezig) te benoemen tot reservelid. Carla heeE zich hiertoe schriEelijk bereid verklaard. De vergadering stemt per acclama-e
hiermee in.
9.Afgevaardigden en plv. afgevaardigden
Afgevaardigden zijn Anneke Odekerken (benoemd in 2020), Rixt Klitsie en plaatsvervangend
afgevaardigde Ieneke Bakker (in 2020 zijn Rixt en Ieneke herbenoemd). Ingevolge art.20 van
het Huishoudelijk Reglement en art. 23 van de Statuten geschiedt de benoeming voor een
termijn van 2 jaar met mogelijke herbenoeming voor dezelfde termijn. (Her)benoeming is
derhalve niet aan de orde).
10.Herbenoeming bestuursleden: Gerda Bal&s, Peggy van Erp en Anneke Odekerken
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Gerda, Peggy en Anneke stellen zich herkiesbaar (zij zijn benoemd in 2019). Ingevolge art. 21
van het Huishoudelijk reglement worden bestuursleden benoemd voor een termijn van 2
jaar en zijn zij aansluitend 2 maal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Dit wordt per
acclama-e door de aanwezigen geaccordeerd Zij bedanken de leden voor het in hen
gestelde vertrouwen.
11.Nieuws uit de kringen
Constance vertelt de ‘dingen van de kringen’: ‘Natuurlijk was 2020 ook een moeilijk jaar voor
de kringen. Hulde en dank aan de inzet van onze coördinatoren: veel kringen func-oneerden
op aangepaste wijze, soms ook gebruikmakend van zoom of jit.si. In elk geval zorgden
coördinatoren voor het in stand houden van het onderling contact van hun kring. Wij zijn
een levendig stelletje; in vergelijking met andere vvao’s in het land hebben we ook véél
kringen: 23 in totaal en er zijn ook nog twee kringen in oprich-ng: een blog-kring met als
coördinator Marianne den Broeder, én een historische kring, met coördinator Marion
Koene’.
Marion gaf ter vergadering een korte omschrijving van de op te richten kring.
12.Rondvraag
De voorzi6er maakt gebruik van de rondvraag: zijn er onder jullie dames, die goed zijn in het
computergebeuren en die Marianne wat zouden kunnen ondersteunen, vooral nu we nog
alleen digitaal contact kunnen hebben. Marianne doet ongelofelijk veel; ze vindt het ook
leuk, maar af en toe is het wel heel veel. We horen het graag.
Marijke Ste7ens: Ik heb wat problemen met de manier waarop de communica-e plaatsvond
rond de contribu-e-incasso. Ze hebben geprobeerd de incasso te regelen, maar er komt
geen beves-ging dat het ontvangen is. Op die manier zijn mensen in onzekerheid. Ook
Marlene Jansberg heeE dat zo ervaren. Dit zal vanuit het bestuur aangekaart worden bij het
Hoofdbestuur.
Liesbeth Vonhögen: Ik heb het gevoel dat ik iets gemist heb in de aanloop naar
contribu-everhoging. Hoe zijn we daarvan in kennis gesteld? Antwoord; het besluit tot de
verhoging van de contribu-e is genomen bij de begro-ng in de ledenraadsvergadering 2020;
de verhoging komt voort uit de inIa-ecorrec-e. In het convocaat van december zijn de
bedragen voor 2021 vermeld.
Lous Zuiderbaan bedankt het bestuur voor alle inspanningen van het afgelopen jaar.
13.Slui&ng
De voorzi6er rondt af met de mededeling, dat binnenkort in februari er weer een nieuw
Convocaat uitkomt. De volgende LEDI-bijeenkomst zal zijn op 3 maart: een lezing online, niet
door Ramona Ba6a, maar door Yvonne Brounts: ‘Heil en onheil uit de natuur’.
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Concept-jaarverslag 2021
Afdeling: Maastricht
Jaar van oprichting: 1947
Eerstvolgend lustrum: 2022
Ledenaantal aanvang 2021: 165

Samenstelling bestuur
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Contactpersonen
Convocaat
Kascommissie
Kringcoördinator
Webmaster
Afdelingsledenadministrateur

Ledenraadsvertegenwoordigers
Vanuit bestuur
Vanuit bestuur vervangend
Vanuit de leden
Vanuit de leden vervangend

Jaarverslag 2021 VVAO Maastricht

Naam
Anneke Odekerken
Hilda Askes
Gerda Baltis
Peggy van Erp
Marianne den Broeder
Constance van der Putten

Marianne den Broeder/Anneke Odekerken
Ida Brinkhuis / Margot Rietbergen
Reserve-lid: Carla Langen
Constance van der Putten
Marianne den Broeder
Peggy van Erp

Anneke Odekerken
Rixt Klitsie
Ieneke Bakker
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Kringen per 1 januari 2023
Naam Kring
(buiten)
1. Tuinkring Floribunda
2. Tuinkring Les Jardineuses Joyeuses
3. Samenloop
4. Kringloop
5. ’t Loopt Los
6. Zijloop
(carrière)
7. Kring Zuid
(cultuur)
8. Filmkring
9. Fotokring Zuiderlicht
10. Muziekkring
11. Kunstkring Euregio Maas-Rijn
12. Historische Kring Niet van gisteren
(literatuur)
13. Leeskring 1
14. Leeskring 3
15. Literaire kring 4
16. Elke’s Tiental
17. De Leeskamer
(overig)
18. Tanti Est
19. Bridgekring Hartenvrouw
20. Bridgekring Vrouw is Troef
21. Culi 2002
22. Culi 2005
23. Las Culinarias
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Naam contactpersoon
Jeannette Roelse/Marjan Slinger
Anke Oosterman
Annelies Ellenbroek
Loura Pleij
Saskia Everts
Liesbeth Vonhögen
Wilma Habets
Enna Guthschmidt
Els Hendriks
Elke Emrich
Renate Weinhold
Marion Koene
Victoria Sprenger
Zsuzsanna van Ruyven
Margot Rietbergen
Ellen van Gelder
Hilda Askes
Margot Rietbergen
Jos Hagenouw
Peggy van Erp
Hilde Bruning
Marja van der Aa
Mia Sharaf
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Sprekerslijst 2021
Datum

Spreker

6 jan.

Jac. Van den Boogard

Intern/
extern
extern

2 febr.
3 maart
6 april

Afdelings Jaarvergadering
Yvonne Brouns
Suzanne Roelofs

extern
extern

11 mei
8 juni
6 juli
13 Aug.
8 sept.

Anne Kielstra
Minke Gort
Esther Crombach
Lunch in de Biesenhof
Hugo Meyer

Extern
Extern
extern
extern
extern

5 okt.

Monique Dickhaut

intern

3 nov.

Peter van Nunen

extern

Dec.

Kerstbijeenkomst

intern

Titel voordracht
‘De droom van de Drie Driekoningen’
lezing met Zoom.
Met Zoom.
‘Heil en onheil uit de Natuur’ met Zoom.
Over Architectuur: ‘Woningbouw in de
vorige eeuw tot heden’ met Zoom.
Kookworkshop met Zoom.
Via Zoom: over het Bankwezen.
Blind Vertrouwen
Vrouwen op munten ‘Heerseressen en
symbolen’
‘Arcadië voorbij’. Het Limburgs
Kunstdebat 1945-1965
‘St.Petersburg, een Westerse stad in
het Noorden van het Oosten.’
2x lezing met Zoom:
Liesbeth Vönhogen: Kookboek van
Alice B. Toklas.
Hilda Askes: ‘Troost als licht in donkere
tijden’ van M.Ignatieff.

Kort jaarverslag
Vergaderingen en landelijke bijeenkomsten
Ook in 2021 was het de bedoeling iedere maand een vaste LEDI- (Lezing-Diner)avond te
houden en wel afwisselend de eerste dinsdag- en woensdagavond van de maand met een
inloopborrel, diner en lezing door in- en externe sprekers op onze vaste locatie L’Empereur
in Maastricht, maar de Corona-regels gooiden roet in het eten. Er werden 10 LEDI-avonden
gehouden, waarvan 6 LEDI-avonden en 1 ledenvergadering werden vervangen door een
Zoom-meeting. De andere avonden waren geanimeerd met een goed aantal dames. Een
aantal zomeractiviteiten konden doorgaan, wel met inachtneming van de groepsgrootte en
afstand e.d. Ook de Kringencoördinatoren-lunch kon worden gehouden in een Horecagelegenheid. Het jaarprogramma werd weer uitgebracht op een A5-kaart, dit jaar met het
thema: ‘Stereotypen weerlegd’. Er vonden 8x bestuursvergaderingen plaats, waarvan 5 met
Zoom vanwege Corona.
Betreffende de landelijke bijeenkomsten:
Er is op 8 maart 2021 Internationale Vrouwendag vanuit Maastricht niet geparticipeerd.
Op 12 mei 2021 was er een Zoombespreking met de voorzitters van alle afdelingen. Anneke
Odekerken en Gerda Baltis waren hierbij aanwezig.
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Op 12 juni 2021 was er met Zoom een financiële voorbespreking voor de Algemene Ledenvergadering. Gerda Baltis en Rixt Klitsie waren hierbij.
Op 19 juni 2021 was er per Zoom de Algemene Ledenvergadering. Anneke Odekerken en
Rixt Klitsie waren daarbij aanwezig.
Op 13 oktober 2021 was er een financiële voor bespreking voor de Extra Ledenvergadering
via Zoom. Gerda Baltis en Rixt Klitsie waren daarbij aanwezig.
Op 30 oktober 2021 was er live een Extra Ledenvergadering en Besturendag in Utrecht.
Peggy van Erp en Anneke Odekerken waren daarbij aanwezig.
Convocaten en website:
In 2021 werden de convocaten geredigeerd door Anneke Odekerken en Marianne den
Broeder. Er kwamen 5 convocaten uit ( mei, juni, augustus, november en december).
Kringen
In 2021, het tweede ‘coronajaar’, waren onze kringen weer de spil van VVAO Maastricht,
zorgden voor saamhorigheid en plezier van hun leden. Hoewel zorgeloos functioneren
andermaal niet aan de orde was, bleef de inzet van de kringcoördinatoren groot; daarbij was
communicatie via ‘zoom’ -in 2020 nog een nieuwigheid- nu voor veel kringen een gangbare
mogelijkheid. Maastricht telt op 1 januari 2022 23 kringen. Twee kringen werden in 2021
opgeheven, fotokring ‘Bokeh Pinto’ en leeskring ‘De Boekenmolen’. Er werd één kring
opgericht, historische kring ‘Niet van Gisteren’.
Regiobijeenkomst
De afdeling Maastricht heeft naast haar eigen avonden geen regiobijeenkomsten gezien de
grootte van de eigen afdeling (Zuid- en Midden-Limburg en een aantal leden uit Belgisch
Limburg).
Ledenwerving
Bestuurslid Peggy van Erp behartigt de ledenadministratie en draagt zorg voor het volgen
van aspirant-leden en de werving van nieuwe leden. Dit jaar hebben zich 3 nieuwe leden
aangemeld. Helaas hebben in 2021 15 leden hun lidmaatschap opgezegd. Er zijn enkele
leden verhuisd waarbij hun lidmaatschap VVAO is overgegaan naar de afdeling in hun
nieuwe woonplaats. Eind december 2021 is het ledenaantal 153.
Overig
Ook dit jaar 2021 stelde ons allen weer voor creatieve uitdagingen met betrekking tot het
gebruik van IT. Er werd door het bestuur en door de kringen veelvuldig gebruik gemaakt van
het eigen abonnement op Zoom. Een groot deel van de maandelijkse LEDI-avonden vond
via Zoom plaats, evenals het merendeel van de bestuursvergaderingen. En ook een aantal
Kringen onderhield de contacten met hun leden via een Zoom-bespreking.
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VVAO Maastricht balans 2021 met overboekingen

31-12-2020

31-12-2021

3654
5750

1793
5750

9404

7543

Reservering eerste halaar
Algemene Reserve

2400
4166

2400
4166

Lustrumreserve 2022

2451

638

opmerking

Acva
Liquide middelen
Betaalrekening ING
Spaarrekening ING
Totaal acva

Passiva
Eigen vermogen

Resultaat 2020
Resultaat 2021

388

Totaal passiva

9404

340
7543

Toegevoegd:
reserve 2021
Overschot 2020 (388)
Overgeboekt:
naar lustrumcie (2451)

Jaarrekening 2021 en concept begrong 2022

INKOMSTTEN
Rente
Totaal inkomsten
UITGAVEN
Bestuurskosten
secretariaat
onkosten bestuursleden
Diversen
bestuursetentje
Totaal bestuurskosten
Convocaten
Ledenacviteiten
Ledi-avonden
Totaal ledi avonden
Sprekers
Totaal Sprekers
Overige bijeenkomsten
Zomerac!viteiten
kosten zomer ac!viteit
lunch kringcoördinatoren
Lustrumbijeenkomst
kersta)en!e
Totaal Overige bijeenkomsten (excl sprekers)
Diversen
Bankkosten Totaal
zoomabonnement
Totaal Ledenacviteiten
PR ac!viteiten
lustrumreservering voor 2022
lustrumreservering voor 2027
Totaal uitgaven
Posief saldo 2021
Negaef saldo 2022

EXTRACOMPTABELE BOEKING
van alg.reserve naar reserve lustrum 2022
Rest (overschot 2021)

Realisae
2021

begrong
2021

conceptbegrong
2022

0,0
4511

0,00
4525

0,00
4260

108
300

50

10
300

360
768

725

375
775

50

100

250

1
-171

150

100

1483

1400

1100

300

400

400

400
350
1100
2250

455
429
558
1442

900

180

300

169
0

30
185

0
250
300

3921
590

4250

5260
1000

250
340

