Stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2016 van het KNHG:
1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 20 november 2015
(concept)
2. Verslag Kascommissie Jaarrekening 2015
3. Begroting KNHG 2017 (concept)

1.

Notulen van de Algemene ledenvergadering van het KNHG gehouden in zaal 12A-37,
Vrije Universiteit Amsterdam op vrijdag 20 november 2015 van 13.15-13.45 uur.

CONCEPT
De jaarvergadering wordt geleid door de voorzitter van het KNHG-bestuur, prof.dr. S. Legêne, notulist is
Caroline van Vliet, medewerker van het KNHG-bureau.
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.15 uur en begroet de aanwezigen. Er zijn naast de voorzitter drie
andere bestuursleden aanwezig, te weten prof.dr. J.J. Dankers (penningmeester), dr. J.J.B. Turpijn (secretaris)
en prof.dr. C.A.M. van Boxtel. Er zijn vijftien KNHG-leden aanwezig.
Bestuursleden drs. M. Gosselink, prof.dr. B.A. de Graaf. prof.dr. K.J.P.F.M. Jeurgens en prof.dr. C.G. Santing
hadden verplichtingen elders en worden door de voorzitter verontschuldigd.
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 november 2014
De voorzitter wijst erop dat de notulen tevens op de website van het KNHG te raadplegen zijn. Er zijn geen
opmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.
3. Belangrijke gebeurtenissen in 2015 en vooruitblik voor 2016 door voorzitter Susan Legêne
Aan de hand van een powerpoint schetst de voorzitter de activiteiten die in 2015 plaatsvonden betreffende:
 BMGN – Low Countries Historical Review
BMGN-Low Countries Historical Review werkt sinds de tweede helft van 2015 samen met Ubiquity Partner
Network. De website is geheel vernieuwd en de artikelen zijn nu (naast pdf) tevens in xml te raadplegen.
In het najaar van 2016 hoopt het KNHG voor de eerste maal de ‘Low Countries History Award’ uit te reiken aan
de auteur van het beste artikel in BMGN in de voorgaande drie jaar. De jury zal bestaan uit de voorzitter van de
BMGN-redactie en twee leden van de Advisory Board. De redactie is bezig nieuwe leden voor de Advisory
Board te werven en heeft het voornemen om in het najaar van 2016 een bijeenkomst te beleggen in Nederland
rondom de prijsuitreiking. De voorzitter excuseert de voorzitter van de redactie, prof. dr. C. Santing, die helaas
verhinderd was om bij de KNHG-ledenvergadering aanwezig te zijn.
Een stagiair en een vrijwilliger zijn sinds september 2016 bij het KNHG aangesteld (tot 1 maart 2016). Zij zijn
onder meer bezig met het aanleggen van een database van historici in het buitenland die zich bezighouden met
Low Countries history.

 Historici.nl
Historici.nl is een bloeiend platform aan het worden. Sinds begin 2015 is een netwerk van inmiddels 28
correspondenten vanuit allerlei disciplines aan de site verbonden, er verschijnen regelmatig blogs over
uiteenlopende onderwerpen. Een groeiend aantal bezoekers weet de site te vinden en op de social media
groeit het aantal volgers (Twitter 3020; Facebook 871; linkedIn-groep 1015 leden). Regelmatig overleggen de
initiatiefnemers KNHG en Huygens ING over de ontwikkeling van de site. De site wordt goed gemonitord.
Binnenkort wordt de uitslag van een usability scan verwacht. Recent is aan de site een pagina ‘Geschiedenis &
Actualiteit’ (G&A) toegevoegd, die in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken op 27 januari
2016 officieel gelanceerd zal worden. informatie hierover volgt nog. Het plan om een heuristisch apparaat aan
de site toe te voegen is momenteel in ontwikkeling.
 Congressen
De voorzitter herinnert eraan dat het KNHG in 2014 het eerste THATCamp organiseerde. Vervolgens bespreekt
zij kort de congressen die in de periode eind 2014-2015 hebben plaatsgevonden. De voorgenomen rondetafel
voor de geschiedenisopleidingen is door grote drukte helaas nog niet gerealiseerd. Het streven is om deze
bijeenkomst in februari 2016 te organiseren.
Uit de Call for Congres Proposals aan jonge historici zijn verschillende voorstellen voortgekomen. Een van de
voorstellen bestaat uit een reeks van drie debatmiddagen en een expertmeeting rond het thema ‘Criteria van
waarde in de geschiedwetenschap’. De KNHG werkgroep beroepsethiek is nauw betrokken bij deze reeks
bijeenkomsten die tevens de aanloop vormt naar het najaarscongres 2016.
 Organisatie van het beroepsveld
De KNHG werkgroep Beroepsethiek die voortkwam uit het najaarscongres 2014 ‘Naar eer en geweten: De
persona van de historicus’, kwam in juni 2015 voor het eerst bijeen om na te denken en te discussiëren over
het al dan niet opstellen van een ethische code voor historici. Op de website Historici.nl is de groep KNHG
werkgroep beroepsethiek aangemaakt, waar alle informatie te vinden is en waar relevante codes uit het
buitenland te raadplegen zijn.
 Het KNHG als ledenorganisatie
Het ledenaantal van het KNHG neemt de laatste jaren gestaag af, dit heeft mede te maken met de
leeftijdsopbouw van het huidige ledenbestand. Verjonging en vernieuwing van de vereniging zijn noodzakelijk.
Op dit moment zijn het KNHG-bestuur en -bureau in samenwerking met een externe adviseur bezig met het
uitzetten van een toekomststrategie voor het KNHG. Dit traject bestaat uit drie stappen: 1. Het maken van
strategische keuzes, 2. De vertaling van die keuzes naar een marketing- en communicatiestrategie en 3.
Opstelling en uitvoering van een concreet plan voor communicatie en ledenwerving. Stap 1 is op dit moment in
volle gang. Het uiteindelijke doel is een verdubbeling van het huidige ledenaantal binnen vijf jaar.
 Discussie #Geschiedenis 2032
Bestuurslid Van Boxtel (onderwijs) informeert de aanwezigen kort over de discussie rond het
geschiedenisonderwijs naar aanleiding van het advies van Platform Onderwijs2032 (commissie Schnabel). Op
de website van de VGN is hierop een eerste reactie verschenen. Leonie de Goei wijst op de groep Debat over
het geschiedenisonderwijs in Nederland op Historici.nl waar ook ruimte geboden wordt voor dit debat en waar
verschillende opiniërende artikelen zijn verschenen.
4.Financiën
 Verslag kascommissie
Lonneke Geerlings MA, lid van de kascommissie, leest het verslag van de kascommissie voor:
“De kascommissie, bestaande uit Lonneke Geerlings MA en prof.dr. Ido de Haan, hebben de Jaarrekening 2014 van het
KNHG bestudeerd en zijn tot de volgende bevindingen gekomen.
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De financiële positie van het KHNG is in het afgelopen jaar slechter geworden. Het vermogen is gedaald van 260k naar 224k
euro.

Bij de activa zien we een sterke daling in de vorderingen: van 89k naar 19k (m.n. op Harreveldfonds), maar de
liquide middelen groeiden van 170k naar 204k.

Bij de passiva daalde het eigen vermogen van 174k naar 158k, maar de schulden zijn eveneens gedaald: van 85k
naar 66k.
De verslechterde financiële situatie is gevolg van het feit dat de dalende baten onvoldoende zijn gecompenseerd door
dalende lasten.

De baten dalen van 366k naar 347k euro.

De belangrijkste oorzaak hiervan is het teruglopende leden- en abonneebestand, van 1170 (2013) naar 1108
(2014). Dat is een daling van 5%.

De inkomsten uit contributies (66k naar 51k) en abonnementen (14k naar 9k) lopen sterk terug, in totaal van 86k
naar 67k. Dit is ook 8k lager dan begroot.

De inkomsten uit subsidies zijn gestegen van 275k naar 278k – 5k hoger dan was begroot. Subsidies van het KNAW
en NWO zijn gelijk gebleven; subsidie van het Harreveldfonds is 5k lager uitgevallen dan begroot. Maar door een
leer-werkplaatssubsidie van het De Winterfonds (8k) is het totale bedrag aan binnengehaalde subsidies gestegen.
Daartegenover staat dat de lasten maar zeer beperkt dalen, van 368k naar 363k. Dat is in de eerste plaats het gevolg van
stijgende personeelslasten 256k naar 278k.

Dat is op zich minder dan begroot (275k).

Deze lasten worden deels gedekt door subsidies van het Harreveldfonds, hoewel opgemerkt dat voor de
leerwerkplaats 7k minder ontvangen is dan de kosten, 24 ipv 31k. Hoewel deze kosten lager liggen dan begroot
(33k), zijn de uitgaven voor de leerwerkplaats blijkbaar niet aangepast na lagere subsidietoekenning.

Belangrijk is ook om op te merken dat de subsidies van het Harreveld nu gebruikt worden voor het opvangen van
personeelslasten (en dan met name de vervanging van de managing editor).
De lastendaling is vooral toe te schrijven aan dalende materiële lasten van 111k naar 87k.

Anders dan het voorgaande jaar zijn er geen kostbare bijzondere uitgaven gedaan voor de BMGN, waardoor de
kosten daarvan daalden van 38k naar 31k.

Ook de uitgaven voor de website historici.nl is gedaald van 20k naar 7k.

Toch kwamen de materiële lasten hoger uit dan begroot (72k) door overschrijdingen in de begroting van de BMGN
(1k), kantoorkosten (1k), congreskosten (6k) en overhead via Huygens voor tijdelijk personeel (4k).
De kascommissie tekent aan dat financiële stand van zaken van de KNHG op langere termijn zorgwekkend is.

Zorgwekkend is dat om het groeiende exploitatietekort (van 2k in 2013 naar 16k in 2014) op te vangen een beroep
is gedaan op de algemene reserves, die daardoor geslonken zijn van 91k tot 75k. Hoewel het eigen vermogen
(voor het overige bestaande uit het Fonds J.A. van Arkelstichting van 82k) nog steeds 158k omvat, is een dergelijke
groot beroep op dat eigen vermogen op langere termijn niet verantwoord.

Bovendien dreigt het Harreveldfonds steeds meer te gaan fungeren als financieringsbron voor min of meer
structurele taken (zonder dat deze kascommissie kan nagaan of dit fonds een dergelijke rol kan of wil spelen).

Ondanks dalende inkomsten bevat de jaarrekening opvallende overschrijdingen van de begroting. Aangezien
dergelijke overschrijdingen direct negatieve gevolgen hebben voor het vermogen van het genootschap, zouden
deze in de toekomst vermeden moeten worden.

Het is te prijzen dat het bestuur nu maatregelen treft om het bestuur om het tij te keren en het ledenbestand uit te
breiden. Belangrijke kanttekening is dan wel dat deze maatregelen zelf weer een aanzienlijke investering vergen.
Het zou raadzaam zijn als het bestuur een scherpe afweging maakt van kosten en te verwachten baten van het
plan en de daarbij voorzien professionele ondersteuning.
Met inachtneming van deze kanttekeningen adviseert de kascommissie akkoord te gaan met deze jaarrekening.”

Het commentaar van penningmeester J.J. Dankers:
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Bedragen zijn naar beneden afgerond, naar duizendtallen.

“Allereerst wil ik de kascommissie hartelijk danken voor hun nauwkeurige en kritische analyse van de
jaarrekening en ook voor het positieve advies aan de jaarvergadering van het KNHG. Evenals de
kascommissie is het bestuur bezorgd over de financiële situatie. Een continuering van de tekorten zoals deze
afgelopen zijn ontstaan is op langere termijn onverantwoord en het bestuur heeft daarom een traject
ingezet om enerzijds de kosten te besparen en anderzijds meer zekerheid te krijgen over een deel van de
inkomsten. Aangezien de personele lasten een groot deel van de uitgaven van het genootschap beslaan is
het lastig hier te bezuinigen. Er moet daarom inderdaad scherp worden gelet op de materiële uitgaven, maar
helaas zijn tegenvallers niet altijd te voorzien.
Met het Harreveldfonds zijn afspraken gemaakt over een meer structurele ondersteuning van een aantal
activiteiten van het genootschap; wat niet betekent dat dit fonds de exploitatielasten van het genootschap
voor zijn rekening neemt. Het bestuur overlegt regelmatig met het bestuur van het Harreveldfonds en dit
fonds heeft ook hulp aangeboden bij een meer renderend beleggen van de middelen van het KNHG. Ook
steunt het Harreveldfonds de strategie die het bestuur heeft uitgezet om tot een uitbreiding en verjonging
van het ledenbestand te komen.
Het bestuur zet dus in op een versterking van het genootschap, maar zal tegelijk scherp op de uitgaven
moeten blijven letten. Niettemin laat ook de begroting voor komend jaar nog een negatief saldo zien,
grotendeels veroorzaakt door de teruglopende inkomsten. Helaas is dit een ontwikkeling die vanwege de
lopende verplichtingen van het genootschap niet op korte termijn is te keren. Het bestuur heeft er echter
ondanks de zorgelijke financiële situatie alle vertrouwen in dat de gekozen koers in de toekomst weer zal
leiden tot een financieel gezond en veerkrachtig genootschap. ”

 Goedkeuring jaarrekening 2014, Begroting 2016 en benoeming kascommissie
De kascommissie adviseert de penningmeester onder dankzegging te dechargeren. De jaarrekening 2014 wordt
door de algemene ledenvergadering goedgekeurd, het bestuur wordt decharge verleend.
De voorzitter dankt KNHG-leden Ido De Haan en Lonneke Geerlings voor hun zorgvuldige werk. KNHG-lid Peter
Romijn biedt zich aan als opvolger van Ido de Haan voor de kascommissie. Dit aanbod wordt door het bestuur
in dank aanvaard. Lonneke Geerlings blijft nog een jaar aan.
De begroting 2016 wordt aldus door de jaarvergadering vastgesteld:

 Leden en vaststelling contributie 2016
Ten aanzien van het ledenaantal stelt de penningmeester dat de zorgwekkende daling sinds 2011 te voorzien
was vanwege het in open access gaan van het tijdschrift. Het bestuur heeft echter de indruk dat door het
invoeren van de differentiatie in de tarieven de terugloop van het ledental enigszins gestabiliseerd is, gelet op
de ledenstand in 2014. Uiteraard blijft het bestuur zijn uiterste best doen om nieuwe leden te werven. Voor
2015 werd een contributieverhoging van vijf euro op alle tarieven voorgesteld. De algemene ledenvergadering
stemde hiermee in. De tarieven voor 2016 blijven ongewijzigd:
-gewoon lidmaatschap mét gedrukt tijdschrift €70;
-gewoon lidmaatschap zonder gedrukt tijdschrift €35;
-student/senior lidmaatschap mét gedrukt tijdschrift €45;
-student/senior lidmaatschap zonder gedrukt tijdschrift €20.

5. Bestuurssamenstelling.
Huidig bestuur: prof. dr. S. Legêne (voorzitter); dr. J.J.B. Turpijn (secretaris); dr. J. J. Dankers (penningmeester);
prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs); prof.dr. B. de Graaf (congressen); drs. M. Gosselink (musea); prof. dr.
K.J.P.F.M. Jeurgens (archieven); prof. dr. C.G. Santing (redactievoorzitter BMGN - LCHR).
De termijn van S. Legêne (voorzitter) loopt af in november 2015. Zij stelt zich herkiesbaar voor een termijn van
vier jaar. De termijn van bestuurslid B. de Graaf (congressen) loopt eveneens af in november 2015. Zij stelt zich
herkiesbaar voor een termijn van vier jaar. De termijn van bestuurslid K.J.P.F.M. Jeurgens (archieven) liep af in
oktober 2014. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld voor een termijn van vier jaar. Thomas Smits MA wordt
voorgesteld voor de positie van promovendus bestuurslid (voor twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging).
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de bestuursleden Legêne (voorzitter),
De Graaf en Jeurgens. Na een sollicitatieprocedure is Thomas Smits gekozen voor de postitie van promendus
bestuurslid. Smits acht het KNHG een belangrijke organisatie, hij zal zich vooral richten op vernieuwing en
verjonging van de vereniging. De Goei meldt dat de overige sollicitanten inmiddels allen op een andere manier
actief bij het KNHG betrokken zijn. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met zijn benoeming en
verwelkomt hem in het bestuur.
6. Rondvraag
Er worden geen punten ingebracht voor de rondvraag.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de jaarvergadering om 13.45 uur, dankt de aanwezigen en wenst hen een prettige
voortzetting van het congres.

2. Verslag van de kascommissie voor de Jaarrekening 2015 van het KNHG
De kascommissie, bestaande uit Lonneke Geerlings MA en prof. dr. Peter Romijn,
hebben de Jaarrekening 2015 van het KNHG bestudeerd en zijn tot de volgende
bevindingen gekomen.
Algemeen beeld:
De commissie constateert dat financiële positie van het KHNG in het boekjaar 2015
licht is verbeterd ondanks het gegeven dat het balanstotaal is gedaald van 224k 2
naar 218k euro.
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Bij de activa zien we een verschuiving van de liquide middelen naar de
vorderingen. De liquide middelen daalden van 204k naar 80k en de
vorderingen stegen van 19k naar 139k. De penningmeester geeft aan dat dit
wordt veroorzaakt door een tijdelijke overdracht van vermogen naar het

Bedragen zijn naar beneden afgerond, naar duizendtallen.

Harreveldfonds (voor een rentevaste periode van vijf jaar). Het doel hiervan is
om via het fonds een beter rendement uit beleggingen te verkrijgen dan
(gezien de extreem lage rentestand) haalbaar is uit een spaarrekening.
Inderdaad is een rendement van 8 % gerealiseerd en daarmee heeft het
KNHG extra financiële armslag gegenereerd.


Bij de passiva groeide het eigen vermogen van 158k naar 163k, en de
schulden zijn gedaald: van 66k naar 55k.

Baten en lasten:
De staat van baten en lasten toont dat deze licht verbeterde financiële situatie een
gevolg is van het feit dat de dalende baten zijn gecompenseerd door dalende lasten:
De baten daalden van 347k euro naar 298k euro.







De inkomsten uit contributies (51k naar 52k) en abonnementen (9k naar 13k)
zijn respectievelijk gestabiliseerd dan wel gestegen, in totaal van 67k naar
74k. Dit is 10k hoger dan begroot. Deze gunstige resultaten zijn helaas niet te
danken aan een gestegen ledental, maar in hoofdzaak aan een verhoogde
abonnementsprijs. De daling van het aantal leden van de afgelopen jaren
(1170 leden in 2013; 1108 leden in 2014) zette door. Bij het afsluiten van
boekjaar 2015 waren er nog 1086 leden. Tussen 2004 en 2015 is het ledental
in totaal met 31% afgenomen. De daling op lange termijn blijft zorgwekkend, al
lijkt deze in 2015 te stagneren (2%)
De inkomsten uit subsidies zijn gedaald van 278k naar 218k – 54k lager dan
was begroot. Voornaamste oorzaak hiervoor is dat de subsidie van het
Harreveldfonds 54k lager is uitgevallen dan begroot. De begrote subsidies
voor junior redacteur en vervanging managing editor verschijnen niet op de
Jaarrekening, omdat projectmedewerkers (die in dienst zijn van Huygens
ING/KNAW) rechtstreeks uitbetaald worden aan het Huygens ING.
De subsidie van het KNAW is sinds 2009 gelijk gebleven (182k).
Tijdelijke subsidies zijn weggevallen: van het NWO voor Open Access
tijdschriften (7k) en een leer-werkplaatssubsidie van het Van Winterfonds (8k).

Tegelijkertijd zijn de lasten aanzienlijk gedaald, van 363k naar 292k.


Dit is een stuk lager dan aanvankelijk begroot (357k).
De daling in personeelskosten zijn het grootst, van 275k naar 206k. Dat is in
de eerste plaats het gevolg van het wegvallen van tijdelijke personeelskosten
(leerwerkplaats en managing director), waarmee 69k was gemoeid.
De daling van de personele lasten wordt in negatieve zin enigszins gecompenseerd
door gestegen materiële kosten (van 86k naar 86k en 20k hoger dan begroot).

Materiële kosten:
Over specifieke materiële kosten willen we nog de volgende opmerkingen maken:






De grootste tegenvallers op de begroting waren de redactiekosten BMGN (1k),
de website historici.nl (2k), kantoorkosten (1k), congreskosten (6k), en in het
bijzonder de vorig jaar besproken Toekomststrategie KNHG (15k). In de ogen
van de kascommissie zijn deze uitgaven te rechtvaardigen omdat zij een
noodzakelijke investering zijn om de vereniging levend te houden en te laten
groeien. De post Toekomststrategie KNHG wordt gedekt door een ongeveer
even hoge subsidie voor de ledencampagne.
Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in het bijzonder de post
‘congreskosten’ flink is overschreden en dat dat ook in 2014 het geval was
(7k). Het in de begroting opgevoerde bedrag van €2.500 betreft echter alleen
de kosten die het KNHG als organisatie maakt. De uitgaven worden mede
gedekt door de post baten ‘congressen’ die € 7.316 belopen en slechts op
€4.000 waren begroot. Tezamen met de begrote post van €2.500 dekken
deze inkomsten de uitgaven.
Het exploitatietekort is teruggedrongen van 2k in 2013, 16k in 2014 naar
exploitatieoverschot van 1k. Het tij lijkt te zijn gekeerd, ook omdat het eigen
vermogen licht is gestegen van 158k naar 163k en de algemene reserve is
gestegen van 75k naar 81k. Zo lijkt er sprake van een gezonde situatie te zijn.

Ondersteunende fondsen:
De kascommissie heeft tenslotte navraag gedaan naar de verhouding tussen het
Harreveldfonds en het KNHG. Over het beheer van het vermogen van het KNHG
door het Harreveldfonds zijn duidelijke afspraken gemaakt die in een schriftelijke
overeenkomst zijn vastgelegd. Ook van het – minder vermogende – Van
Arkelfonds ontvangt het KNHG steun. Het bestuur van het KNHG is gelijk aan het
bestuur van het van Arkelfonds.
Conclusie:
Met inachtneming van deze kanttekeningen adviseert de kascommissie de leden
akkoord te gaan met deze Jaarrekening.
Lonneke Geerlings en Peter Romijn
Den Haag, 17 oktober 2016.

3. Begroting KNHG 2017
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Begroting KNHG 2017
Begroting 2017

Begroting 2016

182.600

182.600
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5.000
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10.000
10.000

0
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Baten
Subsidie KNAW via Huygens ING
Subsidie Harreveldfonds via Huygens ING voor
stagiaires/vrijwilligers
Subsidie Harreveldfonds vernieuwing website KNHG
Subsidie Harreveldfonds Ledencampagne
Subsidie Harreveldfonds KNHG Werkgroep Beroepsethiek
Historicidagen 2017
Subsidie Harreveldfonds Historicidagen 2017
Historicidagen 2017 Overige subsidies
Historicidagen Deelnamegelden
Congressen
Subsidie Harreveldfonds congressen
Congressen Deelnamegelden
Contributies
Abonnementsgelden
Overige baten
Rente belegging fonds Van Arkelstichting
overige rente
Totaal Baten

23.000
23.000
23.500

23.000

9.000
500
45.000
16.500
500
8.000
125
366.297

9.000

3.000
8.000
700
318.300

Lasten
Doorbelaste kosten Huygens ING personeel
Kosten subsidie KNHG aan Huygens ING*
Doorbelaste kosten Huygens ING stagiaires/vrijwilligers
Kosten vernieuwing website KNHG
Kosten PR Ledencampagne
Kosten KNHG Werkgroep Beroepsethiek
Kosten Historicidagen 2017
Congreskosten
Bureaukosten (materiële lasten)
Totaal Lasten

182.600
45.000
6.000
8.572
10.000
10.000
69.500
9.000
33.100
373.772

207.000
18.500
5.000
0
15.000
10.000
23.000
2.500
34.500
315.500

-7.475

2.800

Exploitatiesaldo

Uitsplitsing bureaukosten
Productie- porti- en drukkosten

62.000

begroting 2017 begroting 2016
19.000
22.500

kantoorkosten algemeen
Website BMGN
redactiekosten BMGN
Opmaken jaarrekening
bestuur
scholing
PR KNHG
bankkosten
onvoorzien
totaal

2.500
1.500
3.000
2.100
2.000
1.500
1.000
500

2.500
1.500
2.300
2.100
600
1.500
1.000
500

33.100

34.500

