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Aanwezig Cliëntenraad:  Margreet van der Spek en Anny Frentz  
Aanwezig SSZ:   Jeanette Horlings-Koetje, Marcel Inklaar en Anja Laanen 
Genodigd namens SSZ:  - 
Afwezig:   - 
Notulen:   Corine Elings   
 
1. Opening en welkom 
Voorzitter Margreet van der Spek opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Voorstellen Anja Laanen en leden cliëntenraad 
Anja Laanen (bestuurssecretaris) en de leden van de cliëntenraad (CR) stellen zich over en weer aan 
elkaar voor.  
 
3. Notulen van 16 december 2020 
Naar aanleiding van: 
Pagina 1, agendapunt 4a, in memoriam Hessel Kielstra: Hessel Kielstra had ons in contact gebracht 
met Stichting De Lange Weide. Deze stichting draagt SSZ een warm hart toe en wil een donatie voor 
de nieuwbouw doen. Inmiddels heeft Jeanette Horlings-Koetje contact gehad met een 
contactpersoon van de stichting en is een afspraak gemaakt over het doen van een voorstel  voor 
besteding van de donatie. 
 
Tekstueel: 
Pagina 2, agendapunt 5a, 4e alinea: ‘dagdagelijks’ wordt gewijzigd in ‘dagelijks’. 
 
Pagina 6, agendapunt 13, 1e alinea: ‘… één vertegenwoordiger namens de vrijwilligers’ wordt 
gewijzigd in ‘… één vrijwilliger’. Vrijwilligers vertegenwoordigen niet onze cliënten.  
 
Het verslag van 16 december 2020 wordt vastgesteld.  
 
4. Ingekomen en uitgegane post 
Er is geen post ontvangen en ook geen post uitgegaan.  
 
5. Mededelingen voorzitter 
De voorzitter informeert dat met de secretaresse en ambtelijk ondersteuner (Corine Elings) is 
afgesproken dat het concept verslag van de vergadering van de cliëntenraad binnen 1 week aan de 
cliëntenraad wordt aangeboden. Indien dat niet haalbaar is, leidt Corine Elings de actiepunten alvast 
door naar de voorzitter. 
 
De voorzitter is door de NCZ benaderd om mee te doen aan de online dialoog ‘ouder worden en de 
toekomst van de ouderenzorg.’ De uitkomsten worden gedeeld met het ministerie VWS en kunnen 
input zijn voor het kabinet.  
 



 
 

Notulen GCR van Stichting Samen Zorgen 
10 maart 2021 | 10:00 uur | MS Teams/locatie 

 
 

Pagina 2 van 9 
 

Op 23 maart wordt een webinar door Menzis georganiseerd, waaraan de leden van de CR  
deelnemen. De ervaring is dat dergelijke webinars weer inspiratie geven en dat de contacten met 
andere leden van cliëntenraden goed is voor het verruimen van de blik.  
 
6. Mededelingen directeur-bestuurder / gebiedsmanager 

a. Update coronavirus 
Marcel informeert dat momenteel 2 woningen in voorzorgquarantaine zitten. Dit wil zeggen dat er 
een lichte kans op besmetting is. Medewerkers werken met gedeeltelijke bescherming. Aanleiding 
voor voorzorgquarantaine is dat er mogelijk iemand met besmetting op de woning is geweest; deze 
persoon is getest, maar er is nog geen uitslag. Prettige bijkomstigheid is dat bijna alle cliënten op die 
woningen 2 keer zijn gevaccineerd. Dat is ook het landelijke beeld: bij vaccinatie zie je dat het gevoel 
van paniek plaats maakt voor alertheid. We blijven de actualiteiten en richtlijnen van RIVM en 
Verenso redelijk strikt volgen.  
 
We zijn ietwat soepeler geworden qua bezoek: 1 persoon per cliënt per dag (in plaats van per week). 
Voordat iedereen is gevaccineerd, is het eind maart. Daaropvolgend denken we na hoe SSZ er uit ziet 
na half april. Hoe geven we vorm aan het verruimen van de openingstijden en wat betekent dit voor 
de cliënt, bezoekers en medewerkers. Maar we willen de omwonenden ook weer graag in het 
restaurant uitnodigen. Dat zijn de vraagtekens. 
 
De CR vraagt hoeveel cliënten nog een 2e vaccinatie moeten hebben. Het betreft hier de cliënten van 
de huisartsen, aldus Marcel Inklaar. In Liefkenshoek zijn dit circa 20 cliënten, in De Hoge Hof nog de 
meeste cliënten. Op 22 maart staat deze 2e vaccinatie gepland. Daarbij 2 weken optellend voor het 
verkrijgen van immuniteit, dan is het bijna half april.  
Daarnaast is er nog een zogenaamde ‘veeglijst’ voor cliënten die zijn komen wonen of die niet zijn 
gevaccineerd omdat zij corona hadden/hebben gehad. Deze lijst wordt nauwkeurig bijgehouden. 
Voor ons is het nog even afwachten wanneer we die vaccins bij de SNPG kunnen bestellen. De 
verwachting is de laatste week van maart te kunnen vaccineren.  
 
Van medewerkers weten wij, vanwege privacy regelgeving, niet officieel of zij gevaccineerd zijn. 
Desondanks zijn medewerkers hier redelijk open over, maar wij vragen hier niet op door.  
De CR concludeert met bovenstaande toelichting dat we kunnen richten op voldoende bescherming 
per half april. Dan is het nog afwachten wanneer er meer informatie beschikbaar is voor de 2e 
vaccinatie.  
Jeanette Horlings-Koetje vult aan dat we nu nog zo’n 10 cliënten hebben die nog gevaccineerd 
moeten worden. Dat is best een ethische discussie. Wanneer is het verantwoord om verder te 
versoepelen. Het richtgetal is dat iemand 3 weken na vaccinatie immuun is. De CR adviseert om dit 
richtgetal aan te houden, ondanks dat na de 1e vaccinatie iemand niet meer ernstig ziek kan worden. 
De CR snapt de twijfel en onzekerheid en die wordt zeker niet weggenomen met een 
persconferentie. 
 
Jeanette Horlings-Koetje informeert de CR dat we de financiële kant aan het afwikkelen zijn. In de 
bestuursverklaring voor de corona compensatie moet worden opgenomen wat met de CR is 
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besproken. In de afgelopen vergaderingen, maar ook tussendoor telefonisch is met de CR gesproken 
over activiteiten die we niet meer konden doen. Bijvoorbeeld: verplaatsen van de locatie van de 
dagbesteding van Liefkenshoek naar Zetten, maar ook een kamer beschikbaar houden in verband 
met een verantwoorde quarantaine. Dit heeft financiële consequenties gehad, die vooraf met de CR 
zijn besproken en waarvoor de CR toestemming heeft gegeven. De CR bevestigt dat zij tijdig over alle 
besluitvormingen is geïnformeerd en daarvoor haar toestemming heeft gegeven.  
 

b. Update veranderingen organisatiestructuur 
Jeanette Horlings-Koetje informeert dat we met elkaar leuk nieuw team vormgeven: nieuwe 
gezichten geeft ook nieuw elan. Op een ander moment kijken we hoe het nieuwe MT kennis kan 
maken met de cliëntenraad. In fase 1 is het MT gevormd, in fase 2 het middenkader en in fase 3 
komen de functies van de overige medewerkers aan de orde. 
 
Fase 1: Marcel Inklaar is benoemd tot gebiedsmanager Heteren en Janneke de Keijzer tot 
gebiedsmanager Herveld/Andelst. Daarnaast heeft Marcel Inklaar als aandachtsgebied intramurale 
zorg en Janneke de Keijzer de extramurale zorg. Dit met als doel om meer groei voor de wijk te 
realiseren. Ook is er een nieuwe functie van bestuurssecretaris geworven; hiervoor is Anja Laanen 
benoemd. Anja Laanen denkt op strategisch niveau mee hoe we invulling geven aan kwaliteit en 
beleid. Per 1 maart is de manager bedrijfsvoering, Frank van Vreeswijk, gestart. Dit profiel is 
aangevuld met meer kijk op de financiële kant. De nieuwe managers zijn op een rijdende trein 
gesprongen. Dit geeft wel energie en nieuwe invalshoeken, met name voor de wijk.  
De CR bevestigt dat uit de ‘dialoog ouder worden’ blijkt dat mensen steeds langer thuis wonen. De 
financiering en de vergoeding van de kosten vanuit de zorgverzekeraar blijkt lastig om een balans in 
te krijgen. Daar krijgt SSZ ook mee te maken.  
Jeanette Horlings-Koetje vult aan dat we de dingen expliciet maken die voor ons impliciet waren. Als 
voorbeeld draagt zij de extramurale zorg in de wijk aan.  
 
Fase 2 betreft het middenkader bestaande uit team- en zorgcoaches. Deze posities zijn bijna allemaal 
ingevuld. We hebben nieuwe teamcoaches van buiten benoemd en vanuit intern verpleegkundigen 
met HBO-V zijn zorgcoaches benoemd. Het is mooi om te zien hoe deze mensen met elkaar 
optrekken.  
 
Het MT heeft nu fase 3 opgestart, waarbij we door de bril van de cliënten kijken hoe de organisatie 
eruit zou moeten zien. Deze fase pakken we op 30 maart samen met het middenkader op. Dit 
betekent dat we alle functieprofielen bekijken en denken vanuit de kwaliteit van leven.  
De CR vraagt of de cliënt al merkt dat we meer vanuit kwaliteit van leven benaderen. Jeanette 
Horlings-Koetje licht toe dat medewerkers denken dat ze dit al doen, maar doen ze het ook 
daadwerkelijk. In hoeverre zijn zij in staat om vanuit de cliënt te denken, vanuit de behoefte en 
zorgvraag? De zorgcoach is de aangewezen persoon om te kijken of aan de zorgvraag wordt voldaan 
en of de kwaliteit wordt bewaakt. De zorgcoach denkt vanuit de cliënt, de teamcoach heeft aandacht 
voor de medewerker. Zodra de mogelijkheid er weer is, worden de familieavonden opgepakt. Daar 
zal de zorgcoach een belangrijke rol in hebben. De leden van de cliëntenraad worden daarvoor 
uitgenodigd. 
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De CR wenst het bestuur succes met het opstarten van de nieuwe organisatie.  

 
7. Samenstelling gezamenlijke cliëntenraad 

a. Instellen lokale en centrale cliëntenraad 
Anja Laanen geeft een toelichting op het document geënt op het instellen van de lokale en centrale 
cliëntenraad.  
 
Er is nu een gezamenlijke cliëntenraad en de intentie is uitgesproken om lokale en een centrale 
cliëntenraad in te richten. Met de gezamenlijke cliëntenraad is een medezeggenschapsregeling en 
huishoudelijk reglement opgesteld. Als de lokale cliëntenraden zijn geformeerd is van het belang om 
in gezamenlijkheid een nieuwe medezeggenschapsregeling op te stellen én een huishoudelijk 
reglement, met als doel om vast te leggen wie wat doet, waar de bevoegdheden liggen en welk 
mandaat de lokale CR geeft aan de CCR. Met voorliggend memo wordt voorgesteld om de huidige 
medezeggenschapsregeling in stand te houden en te wachten met de herijking van de documenten 
bij inwerking stellen van de lokale cliëntenraden.  
 
De CR stemt in om de medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement te actualiseren als de 
lokale cliëntenraden zijn geïnstalleerd. Zij spreken de wens uit om dit snel te realiseren, zodat het 
contact met de cliënt snel hervat kan worden.  
 

b. Profielschets leden cliëntenraad 
In de profielschets wordt verwoord waar een lid van de LCR en CCR aan moet voldoen. Deze 
profielschets wordt aan kandidaat leden voor de CR ter informatie aangeboden. Het maakt voor hen 
inzichtelijk wat de inhoud van de functie van lid van de cliëntenraad is.  
 
Het is wenselijk dat leden van de CR aanverwant zijn van één van onze cliënten. Omdat cliënten 
steeds later bij ons komen wonen en daarmee naar verwachting ook korter bij ons wonen, checkt 
Anja Laanen of wettelijk iets is vastgelegd of het lid van de CR zijn zittingstermijn kan afmaken na 
overlijden van zijn/haar aanverwant. Dit is wel de intentie van SSZ, omdat continuïteit in de CR 
gewenst is.  
 
Met bovenstaande opmerking wordt het profiel voorlopig vastgesteld en wordt deze gebruikt voor 
de werving van nieuwe leden (ook voor de wijk).  
 
In het profiel is opgenomen dat een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd. Door 
afspraken met gemeente en zorgkantoren, moeten we dit eens in de drie jaar blijven herhalen. Dit 
nemen we ook mee voor de nieuwe leden. Voor de voorzitter en Anny Frentz wordt de aanvraag 
voor de VOG in gang gezet.  
 
De voorzitter initieert een bijeenkomst voor de nieuwe leden.  
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c. Kandidaten lokale cliëntenraden 
Voor wat betreft de status van de kandidaten voor Herveld/Andelst hebben Marcel Inklaar en 
Jeanette Horlings-Koetje geen actuele informatie van Janneke de Keijzer ontvangen. 
Jeanette Horlings-Koetje kan wel bevestigen dat mevrouw Van den Berg, cliënt in De Hoge Hof, 
belangstelling heeft voor de CR Herveld/Andelst. De overige kandidaten verifieert Jeanette Horlings-
Koetje bij Janneke de Keijzer met het verzoek om relevante informatie aan de voorzitter door te 
leiden, zodat zij met hen in gesprek kan treden.  
 
Voor de CR Heteren geeft Marcel Inklaar een update van de belangstellende kandidaten die zich 
laten voordragen: 

 Mevrouw J. Grimmelt, partner van cliënt 

 De heer J. Neuteboom, zoon van cliënten.  
De voorzitter neemt contact op met deze kandidaten en bevraagt hen of zij zitting willen nemen in 
de CR Heteren.  
Naast Anny Frentz, vrijwilliger maar ook met een familierelatie als cliënt, bestaat de CR Heteren uit  
3 leden.  
 
De voorzitter heeft de wens om op korte termijn met de lokale raden in gesprek te gaan en in de 
beginfase nauw betrokken te willen zijn met de lokale raden. Jeanette Horlings-Koetje geeft aan dat 
uit het midden van de lokale cliëntenraden een voorzitter wordt benoemd. Met name die voorzitter 
onderhoudt nauw contact met de voorzitter van de CCR.  
 
Voor de lokale raden zijn nu minimaal 3 leden per raad in beeld. De CCR moet bestaan uit een 
oneven aantal, in ons geval 5 personen. De huidige status is: onafhankelijk voorzitter, CR Heteren, CR 
Herveld/Andelst. Voor de wijk zijn nog geen kandidaten gemeld. Daarnaast zal op termijn nog een CR 
Driel worden geïnstalleerd.  
 
De voorzitter houdt ons op de hoogte van de voortgang van de gesprekken met de kandidaten. Als 
een lokale raad bij elkaar wil komen en dit kan niet live, dan organiseert Corine Elings een digitale 
verbinding.  
 
De huidige CR benadrukt nog maar eens hoe graag zij nieuwe leden wenst. Zij willen dolgraag horen 
hoe de cliënten de afgelopen periode hebben ervaren. Ter vergadering vraagt de CR of zij met 
cliënten in gesprek mag gaan tijdens het wekelijkse koffie-uur op vrijdagavond. Hoe graag Jeanette 
Horlings-Koetje op deze wens ook wil in gaan, adviseert zij om te wachten tot de bezoektijden meer 
verruimd zijn. We krijgen nu steeds verzoeken om iemand extra binnen te laten en dit wordt ook niet 
toegestaan, behoudens de uitzondering bij terminale cliënten. Deze regels hebben zijn uitwerking en 
we houden ons daar strikt aan. De CR staat volledig achter het standpunt van het bestuur en wacht 
daarom tot de versoepeling een feit is.  
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8. Dashboard Q4 2020 
Intramuraal 
Het valt de voorzitter op dat het aantal incidenten ‘vallen’ en ‘medicatie’ bij verzorging hoger ligt ten 
opzichte van verpleging. Allereerst merkt Marcel Inklaar op dat verzorging moet worden gelezen als 
cliënten zonder behandeling en verpleging als cliënten met behandeling. Verder licht Marcel Inklaar 
toe dat met de inzet van Medimo de incidenten afnemen. 24 medicatie incidenten in een kwartaal is 
betrekkelijk laag. Bij verzorging (cliënten zonder behandeling) heeft dit ook te maken met eigen regie 
van de cliënt, die in dit geval vergeet om de medicijnen in te nemen. Dit wordt wel gezien als een 
incident. 
Voor wat betreft de valincidenten; daarop hebben we soms weinig invloed op. Dit heeft te maken of 
mensen een geaccepteerd valrisico lopen of niet. We willen onvrijwillige zorg voorkomen. Hierin 
moet een balans komen, maar dit is soms een ingewikkelde balans.  
 
De voorzitter heeft gesignaleerd dat er één waszak met kleding is zoek geraakt. Los van de 
toezegging van Cleanlease dat er geen kleding zoek zou raken, is dit nog minimaal.  
 
De voorzitter vraagt naar de verklaring voor PDA: probleem, doel en actie.  
 
Naar aanleiding van de incidenten medewerkers informeert de voorzitter wie er betrokken zijn bij 
cliënten die agressief gedrag vertonen. De specialist ouderengeneeskunde is de hoofdbehandelaar 
en daarbij wordt de psycholoog betrokken. Zij stellen in overleg met het team een benaderplan op. 
Dit helpt het team in omgang met onbegrepen gedrag. Daarnaast worden ook veel trainingen 
gegeven om te kunnen de-escaleren of om escalatie te kunnen voorkomen. Onbegrepen gedrag is 
toenemend. Dit heeft ook te maken dat cliënten langer thuis wonen en vrij laat inhuizen in een 
verpleeghuis. Dan is de zorgvraag vaak al complex op zorginhoud en gedrag. 
In aansluiting op dit onderwerp wordt belevingsgerichte zorg aangestipt. Je leert de geschiedenis van 
de cliënt kennen en probeert er achter te komen wat mensen in hun gedrag beweegt. Dit vraagt iets 
in de begeleiding van medewerkers.   
 
Extramuraal 
De wijk en dagbesteding zijn tijdelijk naar Randwijk verhuist in verband met verbouwing van De 
Loohof in Zetten. Als de omstandigheden het toelaten, gaat de CR graag een keer op bezoek.  
 
Verder geeft het dashboard geen aanleiding tot vragen van de CR.  
 
9. Terugkoppeling landelijk congres cliëntenraden 
De CR heeft in december een digitaal landelijk congres van cliëntenraden bijgewoond. Daaruit komen 
2 vragen naar voren: 

 Is er binnen SSZ regelmatig een moreel beraad over ethische kwesties? Tot op heden nog niet, 
maar binnenkort heeft Marcel Inklaar met de geestelijk verzorgers een afspraak in hoeverre we 
dit op willen zetten. Het zou mooi zijn als je moreel beraad kunt voeren; alle zingevingsvragen 
kunnen aan de orde komen. Als de vraag voor moreel beraad er is, willen we daar zeker invulling 
aan geven.   
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 Wordt de vertrouwenspersoon ingeschakeld? Naar ons weten wordt die niet ingeschakeld en 
anders hoort het bestuur dit zeker.  

 
De voorzitter blikt nog even terug op de vorige vergadering. In het meerjarenbeleid is gesproken over 
palliatieve zorg en advanced care planning. SSZ is formeel geen hospice en we beschikken ook niet 
over palliatieve bedden. Het vraagt van de organisatie een specifieke aanvullende deskundigheid om 
hierin zorg te kunnen bieden. Palliatieve zorg is ook een ander zorg zwaartepakket (ZZP). Dit koopt 
Menzis centraal in. De huisartsen zijn op hoogte dat wij dit niet bieden.  
 
10. Ontwikkelingen locaties Stichting Samen Zorgen 

a. Nieuwbouw Zandakkers – Herveld 
Jeanette Horlings-Koetje vindt het vermeldingswaardig dat de planning tot exact op de dag van 
oplevering loopt. Intern wordt nagedacht hoe we het bouwbedrijf daarvoor kunnen belonen. In ieder 
geval wordt hier publicitair aandacht aan gegeven. We ontvangen veel verzoeken om het gebouw te 
bezoeken, maar dat is gezien de RIVM richtlijnen echt niet mogelijk. Op 12 april vindt de oplevering 
plaats en we verwachten eind juni te kunnen verhuizen. In de tussentijd wordt overwogen om het 
pand te gebruiken voor teambuilding. De processen rondom de daadwerkelijke verhuizing worden 
nu opgestart. Daarvoor moet nog van alles worden geregeld. 
De cliëntenraad vindt het pand er van de buitenkant prachtig uit zien, complimenten daarvoor. 
Vanzelfsprekend zijn ook zij nieuwsgierig naar de binnenkant.  
 
De bewoners van woning 2B verhuizen niet mee. Dit heeft top prioriteit, maar het ene na het andere 
scenario lijkt geen realistisch scenario te zijn. Er is nu een aparte werkgroep geformeerd die volop de 
aandacht heeft voor de tijdelijke huisvesting. We zijn ons er terdege van bewust dat dit voor 
bewoners en familie erg onrustig is.  
 

b. Vire Hof – Driel 
Het bestemmingsplan is ingediend en de planning begint nu stapsgewijs vorm te krijgen.   
 
11. Datum volgende vergadering en agendapunten 
De volgende vergadering staat gepland op 26 mei 2021.  
De volgende agendapunten worden geagendeerd: 

 Memo, medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement: 
Er zijn 2 modellen van LOC/Actiz voor de CR en CCR. De huidige regeling heeft veel overlap, maar 
met name de mandaten moeten worden toegevoegd. De huidige medezeggenschapsregeling 
voor nu gehandhaafd. De medezeggenschapsregeling wordt aan de nieuwe leden toegestuurd. 
De voorzitter levert de e-mailadressen bij Corine aan.  

 Evaluatie wasgoed 
 
12. Stukken ter kennisgeving 
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.  
 
13. Rondvraag 
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Anny Frentz en de voorzitter danken het bestuur hartelijk voor de mooie kerstpakketten.  
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur.  

 

Actielijst 

Actienummer Datum Actie Wie Deadline 

01 16-12-20 Plannen kennismakingsgesprekken met 
kandidaten lokale cliëntenraad De Hoge 
Hof. 

Vz 01-04-2021 

02 10-03-21 Proces voor aanvragen voor VOG voor 
Margreet en Anny opstarten.  

CE i.c.m. 
Vz en AF 

01-05-2021 

03 10-03-21 Samenstelling lokale cliëntenraad (CR): 

 Beoogd kandidaten voor Heteren en 
Herveld/Andelst benaderen of zij 
belangstelling hebben voor CR. 

 Telefoonnummers kandidaten 
Heteren aan de voorzitter doorgeven. 

 E-mailadressen kandidaten aan 
Corine doorgeven. 

 Eerste kennismaking plannen met 
kandidaten CR Heteren. Dit wordt een 
digitale vergadering. Corine nodigt uit 
en regelt de verbinding. 

 Status kandidaten CR Herveld/Andelst 
bij Janneke opvragen en doorgeven 
aan voorzitter. 

 Benaderen beoogd kandidaten 
Herveld/Andelst en inplannen eerste 
kennismaking. 

 Profielschets, concept 
medezeggenschapsregeling aan de 
beoogd leden aanbieden. 

 
Vz 
 
 
MI 
 
Vz 
 
Vz 
 
CE 
 
MI 
 
 
Vz 
 
 
Vz/CE 

 
01-04-2021 
 
 
15-03-2021 
 
01-04-2021 
 
01-04-2021 
 
15-03-2021 
 
01-04-2021 
 
 
01-04-2021 
 
 
01-04-2021 

04 10-03-21 Bij installeren van CR en CCR de 
medezeggenschapsregeling en 
huishoudelijk reglement actualiseren. 

AL/CE 01-05-2021 

     
 

Voorraadagenda 
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Nummer Datum Actie Deadline 

01 16-12-20 Met een lunch afscheid nemen van Hanneke 
Hinderks in Herveld (afhankelijk van 
omstandigheden) 

n.t.b. 

02 16-12-20 Kennismaken nieuwe MT leden op locatie 
(afhankelijk van omstandigheden) 

n.t.b. 

03 10-03-21 Bijwonen familiebijeenkomsten i.a.v. zorgcoach 
(afhankelijk van omstandigheden) 

n.t.b.  

04 10-03-21 Bezoek brengen aan De Loohof in Zetten (afhankelijk 
van omstandigheden) 

n.t.b. 

 


