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Voorwoord
Mede door de coronacrisis was 2020 een bijzonder jaar. We werden op
een hardhandige wijze op de noodzaak gewezen om ons fundamenteel te
bezinnen op de manier waarop mensen met elkaar en met de schepping
omgaan. Dit raakt direct aan de missie van Stichting Thomas More: op
basis van de katholieke waarden via wetenschap en onderwijs bij te
dragen aan een betere wereld. Net als universiteiten en kerken worstelt
ook Stichting Thomas More met het dilemma dat enerzijds de urgentie
Wim Kremer
van ons verhaal meer dan ooit actueel is en anderzijds met beperkingen
foto: Femke van den Heuvel
om inhoud te geven aan waar we voor staan.
Wij hebben het bijzondere jaar 2020 ook gebruikt om onze plannen voor de komende jaren
voor te bereiden. We werken onder meer aan het versterken van ons academisch profiel
en van ons academisch netwerk, dat bestaat uit aan onze stichting verbonden (bijzonder)
hoogleraren, visiting professors en andere aan universiteiten in binnen- en buitenland
verbonden academici. Daarnaast werken we aan een groeiend netwerk van alumni van de
verschillende door de stichting aangeboden studieprogramma’s. Zo blijven zij na afronding
van het programma verbonden met elkaar en met de Stichting Thomas More.
Voor zover mogelijk zijn onze activiteiten online voortgezet. De studiereis naar Rome is
uitgesteld. Als alternatief werd de scholars tweemaal een webinar aangeboden. In de zomer
werd een masterclass gehouden over ‘economische thema’s in Bijbels perspectief’. In het
najaar volgden we gezamenlijk met alumni en andere belangstellenden het online event
vanuit Assisi ‘The economy of Francesco’.
In december 2020 eindigde de termijn in het Algemeen Bestuur van prof.em.dr. Paul
van Tongeren en stopte hij als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad. Hij heeft
zich vele jaren voor Stichting Thomas More ingezet, ten eerste van 1986-1991 als
bijzonder hoogleraar in Leiden en daarna als bestuurslid vanaf 2006 en als voorzitter
Wetenschappelijke Raad vanaf 2008.
Per 1 september is mr. Carlien Geelkerken, LL.M. aangetreden als directeur van Stichting
Thomas More. Zij volgt drs. Jef van de Riet op, die met pensioen gaat. Carlien Geelkerken
werd tevens directeur van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties
(VKMO).
We zijn heel dankbaar voor de morele en financiële steun van vele particulieren en
organisaties. De vertrouwde en de vernieuwende activiteiten van onze stichting zouden
zonder de steun en inzet van vele ons welgezinde donateurs en vrijwilligers niet mogelijk
zijn. Mede namens het bestuur dank ik hen allen hartelijk.

Profiel Stichting Thomas More
Betekenisvol netwerk
Stichting Thomas More vormt een netwerk van studenten, academici en belangstellenden
die open staan voor de rijke en veelkleurige katholieke traditie. Deze traditie kan helpen
bij het scherp stellen van fundamentele levensvragen en dringende actuele kwesties. De
stichting bevordert een conversatie die open staat voor iedereen over thema’s als:
• een menswaardige economie
• de verhouding tussen mens en techniek
• religie in de Europese samenleving
Aanbod voor studenten
Aan gesprek en ontmoeting onder studenten geeft Stichting Thomas More in het bijzonder
vorm door middel van een studieprogramma dat is gericht op studenten van Nederlandse
universiteiten. Het programma bestaat uit zogenoemde privatissima (colleges in de setting
van een huis- of studeerkamer) en een studiereis naar Rome.
Aanbod voor het academisch netwerk
Stichting Thomas More organiseert diverse activiteiten voor ons academisch netwerk. Zo
kunnen zij op invitatie onder meer deelnemen aan expertseminars.
Aanbod voor algemeen publiek
Voor een belangstellend publiek organiseert Stichting Thomas More algemeen toegankelijke
symposia, summerschools, lezingen en ‘open expertseminars’.
Bijzonder hoogleraar
In Tilburg is een door Stichting Thomas More benoemde bijzonder hoogleraar aangesteld.
Deze geeft voor studenten en toehoorders van alle faculteiten vrij toegankelijke cursussen,
colleges en voordrachten. In bijeenkomsten van de stichting treden de huidige en oudhoogleraren regelmatig op als inspiratoren.
Visiting professors
Stichting Thomas More betrekt bij haar activiteiten ook buitenlandse katholieke
hoogleraren, die in naam van de stichting ons land met enige regelmaat als visiting
professor bezoeken.

Prof.dr. Wim Kremer, bestuursvoorzitter
’s-Hertogenbosch, maart 2021
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Giften en donaties
Stichting Thomas More is een zelfstandige katholieke stichting. Zij financiert al haar
activiteiten uit giften en donaties en ontvangt geen subsidie van de overheid. Stichting
Thomas More wordt door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Nieuwsbrief More
Het huisorgaan van de stichting, nieuwsbrief More, maakt de activiteiten van de stichting
zichtbaar en biedt ook stof tot nadenken. De More wordt belangstellenden bij voorkeur per
e-mail toegezonden.

Aanbod voor studenten en alumni
Aan gesprek en ontmoeting onder studenten geeft Stichting Thomas More in het bijzonder
vorm door middel van een studieprogramma dat hoofdzakelijk is gericht op (honours)
studenten van Nederlandse universiteiten. Ook onderhoudt zij relaties met studie- en
studentenverenigingen en studentenpastoraten. De Stichting werkt actief aan het
onderhouden van een netwerk dat de community van scholars en studenten met elkaar
verbindt.

Studieprogramma
Profiel van het Thomas More studieprogramma
Aan studenten met een brede blik biedt Stichting Thomas verdieping aan door middel van
een eigen studieprogramma. Dat bestaat uit de volgende elementen:
• 	 Studie in de vorm van zogeheten ‘huiskamercolleges’. Het ‘huiskamercollege’ oftewel
‘privatissimum’ is van oudsher een vorm van studie, waarin studenten zich onder leiding
van een docent verdiepen in een bepaald thema. De kring van studenten is dusdanig
klein, dat de docent het privatissimum in beginsel in studeer- of huiskamer kan geven.
De studenten volgen in de loop van hun beursjaar minimaal drie privatissima, die ieder
gemiddeld uit drie bijeenkomsten bestaan. Ze doen dat in een eigen kring, die in de
regel vijf tot zes leden telt. In hun eigen kring stellen de studenten in overleg met de
stichting vast welk onderwerp ze willen uitdiepen. De stichting draagt bij de gekozen
onderwerpen vervolgens deskundige docenten uit haar netwerk aan.
• 	 Een studiereis naar Rome. In de heilige stad komen studenten van de verschillende
kringen bij elkaar. In gesprekken, excursies en ontmoetingen verbinden zij te Rome de
katholieke traditie met de dringende vragen van onze eigen tijd.
• 	 Geïnteresseerde studenten kunnen door het schrijven van een motivatiebrief
solliciteren naar een plaats in dit programma.

6 | Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 | 7

Lopend studieprogramma
In 2020 gingen studenten over de volgende onderwerpen in gesprek met de hieronder
genoemde personen.
Universiteit Utrecht 2019-2020

• Prof.dr. Erik Borgman:
• Prof.dr. Luigino Bruni:
• Prof.dr. Eelke de Jong en
Annemiek Schilpzand MCs LLM:
• Dr. W.J. Kardinaal Eijk en
Mgr.dr. Everard de Jong:

Begrijpen van de kerk
Ethiek van de markt / Politieke filosofie
Ethiek van de markt / Politieke filosofie
Maakbaarheid van de mens

Universiteit Leiden 2019-2020

•
•
•
•
•

Drs. Ward Biemans SJ STL:
Prof.dr. Rob Faesen SJ:
Prof.dr.mr. Patrick Chatelion Counet:
Prof.dr. Ciano Aydin:
Prof.dr. Anne-Marie Korte:

De betekenis en het belang van vergiffenis
Mystiek
De Bijbel
Geloof en filosofie
Esthetische samenleving

Studiereis Rome
Het bezoek aan Rome in het kader van het studieprogramma 2019-2020 heeft helaas
geen doorgang kunnen vinden vanwege de coronamaatregelen. De studenten van dit
studiejaar zullen voor de eerstvolgende Romereis die door Stichting Thomas More wordt
georganiseerd worden uitgenodigd.

Webinars
Om ondanks de coronabeperkingen toch in verbinding te blijven met de studenten en hun
een alternatief te bieden bood de stichting hun tweemaal een webinar aan:
- 	 op 16 oktober leidde prof.dr. Rudi te Velde de gesprekken in met een reflectie over
Waarheid, autoriteit en vertrouwen.
- 	 op 4 november ging prof.dr. Erik Borgman met de studenten in gesprek over het thema
Hoop, illusie of genade?
Beide webinars boden een platform voor reflectie en uitwisseling over ieders eigen positie
en houding in deze tijden van onzekerheid en teleurstelling.

Radboud Universiteit 2019-2020

• Prof.dr. Bas de Gaay Fortman:
• Prof.dr. Paul van Tongeren:
• Mr. Jos van Gennip:

Europa
Vrije wil en keuzevrijheid
Christendemocratie

Wageningen Universiteit 2019-2020

• Prof.dr. Gabriël van den Brink:
• Prof.dr. Rudi te Velde:
• Prof.dr. René Munnik:

Tradities
Thomas van Aquino
De scheidingslijn tussen wetenschap en geloof

Foto: Roy Lazet
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Bijeenkomst voor alumni en scholars
In het Franciscushuis in ‘s-Hertogenbosch ontmoetten alumni en studenten van het
studieprogramma in de jaren 2016-2019 elkaar op 25 februari 2020 voor reflectie
en uitwisseling. De inleiding werd verzorgd door Edith Brugmans, voorheen bijzonder
hoogleraar van de Stichting Thomas More. Van haar hand verscheen vorig jaar het boek
“Weg van de enkeling. De werkelijkheid van sentimenten”. Hierin ging zij, mede aan de
hand van persoonlijke ervaringen, op zoek naar een antwoord op de vraag of de mens al of
niet deel heeft aan een objectieve geestelijke werkelijkheid. Haar conclusie: de geest laat
zich vooral kennen in het sentiment dat ontstaat waar mensen bijeen zijn.
Edith Brugmans en Ruud Welten, beiden tot voor kort hoogleraar van onze Stichting, gingen
met de alumni in gesprek over dit onderwerp. Tevens gaf de voorzitter van de Stichting,
prof. Wim Kremer een presentatie van het beleid van de stichting.

Oprichting Alumni Board

Leergang christelijk-sociaal denken voor young professionals
Voor meer dan 50 studenten en alumni van het studieprogramma werd in samenwerking
met Stichting Socires eind 2019 en begin 2020 een aantal bijeenkomsten georganiseerd
over het katholieke sociale denken en zijn betekenis voor de wereld vandaag. De
aankomend of young professionals gingen in kleine kring in gesprek met personen die in
hun maatschappelijke positie stelling namen in dilemma’s die raken aan het christelijk
sociaal denken. Zo vonden kringgesprekken plaats met oud-premier Jan Peter Balkenende,
commissaris van de koning Wim van de Donk, lid van het College van bestuur van de
Radbouduniversiteit Wilma de Koning, oud-lid Eerste Kamer Jos van Gennip en regiodirecteur NS Jeroen Alting von Geusau. Op 25 januari vond een gezamenlijke bijeenkomst
plaats in ’s-Hertogenbosch. Daarbij gaven de deelnemers aan elkaar terug welke conclusies
zij opgedaan hadden in de gesprekken met eerder genoemde personen. Vervolgens gaf de
bisschop van ’s-Hertogenbosch mgr. Gerard de Korte zijn visie op de actualiteit in het licht
van het christelijk sociaal denken. Het programma kon rekenen op grote belangstelling en
werd zowel door de deelnemende jongeren als de gastsprekers zeer waardevol beoordeeld.

10 | Jaarverslag 2020

In de zomer stelde Stichting Thomas More een alumni board van 9 leden in. Het doel
van deze board is om de ervaring en kennis die aanwezig is bij de alumni van het
studieprogramma in te zetten voor de activiteiten van Stichting Thomas More. Bij
de loting van de kandidaten is gelet op een verdeling tussen vrouwen en mannen,
geloofsachtergrond, en de jaren waarin de deelnemers het studieprogramma hebben
gevolgd. Daarnaast hebben de leden verschillende studie- en werkachtergronden. Deze
variatie genereert een toegevoegde denkkracht die kan leiden tot gefundeerde adviezen. De
voorzitter van de Alumni Board rapporteert aan de directeur van de Stichting en neemt als
adviseur deel aan de vergaderingen van het bestuur van de stichting.
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Aanbod voor academici en
voor algemeen publiek
In 2020 organiseerde Stichting Thomas More verschillende activiteiten die in het bijzonder
op academici gericht waren, maar tevens open stonden voor een breder publiek.

21 en 22 augustus: Masterclass Luigino Bruni en Paul van Geest:
Economische thema’s in Bijbels perspectief
De summer school in conferentiecentrum Abdijhof in Nieuwkuijk had dit jaar het karakter
van masterclasses en bracht theologen en economen met elkaar in dialoog. Naast Luigino
Bruni en Paul van Geest leverden diverse deskundigen een bijdrage, zoals de Italiaan Paolo
Santori (Lumsa, Rome), Lans Bovenberg, Erik Borgman, Bas van Os en Mark Treurniet.
Zij reflecteerden vanuit verschillende disciplines op de betekenis voor samenleving en
economie van thema’s zoals algemeen welzijn, solidariteit, schuld, genade en vertrouwen.
Luigino Bruni gaf een economische analyse van de parabel van de barmhartige Samaritaan.
Hij gebruikte de speltheorie om aan te tonen hoe essentieel het element ‘vertrouwen’
is in economische relaties. Markt en bedrijven kunnen enkel groeien omdat mensen hun
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vertrouwen durven blijven schenken, ook
als er geen harde garanties zijn.
Theoloog Paul van Geest liet zien dat veel
economen inmiddels erkennen dat de
mens meer is dan een puur rationeel en
altijd calculerend wezen. Ook economen
denken tegenwoordig na over thema’s als
vertrouwen en motivatie. De theologie kan
nuttig blijken, aldus prof. Van Geest, om
een taal te ontwikkelen die recht doet aan
heel de complexiteit van de menselijke
persoon.
Een dertigtal academici en studenten
Foto: Wilco Versteeg
nam deel aan de meeting, die unaniem door
de deelnemers als uitermate verrijkend werd gekwalificeerd. In een goede sfeer van
uitwisseling kwamen nieuwe gezichtspunten naar voren. Een Vlaamse wetenschapper
noemde het interdisciplinaire gesprek “de beste uit mijn academische loopbaan”.
19-21 november: The Economy of Francesco
Vanuit Assisi vond een wereldwijd online event plaats van en voor jonge mensen die zich
sterk maken voor een duurzame en rechtvaardige wereldeconomie. Op uitnodiging van
paus Franciscus en onder leiding van prof. Luigino Bruni werden 2000 jonge economen,
activisten en ondernemers uitgenodigd om met elkaar en met gezaghebbende vernieuwers,
zoals Kate Raworth, Jeffrey Sachs en Nobelprijswinnaars Amartya Sen en Muhammed
Yunus, in gesprek te gaan om te komen tot nieuwe economische paradigma’s
(zie: https://francescoeconomy.org). In Mariënkroon te Nieuwkijk werd dit online event
gezamenlijk gevolgd door een twintigtal scholars en alumni van de Stichting Thomas More
en andere belangstellenden. De deelnemers volgden gezamenlijk de conferentie ‘Economy
of Francesco’ online en voerden gedurende
anderhalve dag indringende gesprekken
over het thema. Gesproken werd over de
afschaffing van belastingparadijzen, de
bescherming van de collectieve goederen,
waardig werk en kwalitatief onderwijs
voor iedereen, de invoering van een
onafhankelijke ethische commissie in
elke bank. Het initiatief trok de aandacht
van verschillende media. Het Nederlands
Dagblad publiceerde een verslag en
interview met enkele van de Nederlandse
deelnemers.
Foto: Wilco Versteeg
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Activiteiten bijzonder hoogleraar
Een door de stichting aangestelde bijzonder hoogleraar is niet alleen aan de eigen
universiteit present, maar bevordert de katholieke conversatie via lezingen en
voordrachten ook op andere plaatsen in het land. Eigentijdse vragen worden door een
hoogleraar telkens verbonden met inspirerende ideeën uit het katholieke gedachtengoed.
Cursussen en colleges staan open voor studenten en toehoorders van alle faculteiten,
ongeacht hun achtergrond.

Prof.dr. Rudi te Velde
Bijzonder hoogleraar vanwege Stichting Thomas More aan Tilburg University
Aan de School of Catholic Theology van Tilburg University doceerde hij Geschiedenis van de
Filosofie en Godsdienstfilosofie.
Lezingen 2020:
• 16 januari: Thomas’ Commentary on
Boethius’ De hebdomadibus, Institut für
Philosophie, Universität Bonn;
• februari: cursus ‘wijsgerige godsleer’,
Bonifatiusinstituut De Tiltenberg,
Vogelenzang;

• mei: gastcollege over ‘eros en agapè’,
voorlichtingsbijeenkomst TST (online)
• augustus: opname podcast over Thomas
van Aquino  bij Podcast Filosofie – Centre
Erasmus;
• 24 september: voordracht en tekstlezing
‘Thomas over de wet’ voor CDA/CUjongeren in Den Haag;
• 16 oktober: webinar over Waarheid,
autoriteit en vertrouwen.

Netwerkpartners
Stichting Thomas More heeft in 2020 opnieuw intensief samengewerkt met diverse
partners in en buiten het katholieke netwerk. In 2020 werden goede relaties onderhouden
met onder meer het Thijmgenootschap, de Adelbertvereniging, de Nederlandse
Bisschoppenconferentie, het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties
(VKMO-Katholiek Netwerk), Stichting Socires, het Kansfonds, Stichting Porticus, Stichting
Innovatie Economisch Onderwijs, Stichting Erfgoed Glorieux, het Titus Brandsma Instituut,
Stichting voor Christelijke Filosofie, Stichting Socrates,  Focolarebeweging en Katholieke
Studenten Nijmegen (KSN). Belangrijk was de band met Tilburg University, waaraan onze
bijzonder hoogleraar namens de stichting verbonden was. Vele, onze stichting welgezinde
wetenschappers waren te vinden aan deze universiteit, en daarnaast onder meer ook
aan Radboud Universiteit Nijmegen, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Leiden,
Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit.
Stichting Thomas More en VKMO-Katholiek Netwerk hebben gezamenlijk één directeur.
Bijzonder hecht was in het afgelopen kalenderjaar wederom de band tussen de stichting en
de diverse religieuze ordes en congregaties, alsmede hun koepelorganisatie, de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR); met hun ondersteuning maakten ordes en congregaties ook
in 2020 het werk van Stichting Thomas More mede mogelijk.

Begeleiding promovendi:
Pascal Huiting, over Kierkegaard en Solovjev
Jorn Ackermans, over het geweten bij
kardinaal Newman tegen de achtergrond
van Thomas van Aquino
Gedurende het jaar 2020 heeft prof. Te
Velde zijn boek Metaphysics between
Experience and Transcendence. Thomas
Aquinas on Metaphysics as a Science kunnen
afronden. Het manuscript wordt begin
2021 gepubliceerd in de serie Beiträge zur
Geschichte der Philosophie und Theologie
des Mittelalters, Asschendorff, Münster.
Foto: Roy Lazet

14 | Jaarverslag 2020

Foto: William Moore

Jaarverslag 2020 | 15

Financiën
Onze uitgaven, gedaan om onze activiteiten te realiseren, bedroegen in 2020 € 236.287,(2019: € 316.208). Aan de reserve is een bedrag toegevoegd van €31.534,- (2019:
toegevoegd € 60.713,-). Meer gedetailleerde cijfermatige informatie is beschikbaar op de
internetsite van de stichting (www.thomasmore.nl).
Woord van dank aan onze donateurs
Stichting Thomas More is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van schenkingen. De
stichting, door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
financiert al haar activiteiten uit giften, donaties en legaten en ontvangt geen subsidie van
de overheid. In 2020 ontving de stichting in totaal € 267.821,- aan inkomsten.
Wij prijzen ons gelukkig dat er verschillende charitatieve en andere stichtingen zijn
die evenals de religieuze ordes en congregaties en parochies onze activiteiten steunen.
Daarnaast leveren ook vele kleinere schenkingen van particuliere donateurs een belangrijke
bijdrage aan ons werk.
Aan allen die het werk van onze stichting met hun giften in 2020 mogelijk hebben
gemaakt, spreken wij onze hartelijke dank uit.

Sir Thomas More
Thomas More (1478-1535) was een
humanist met een uitgesproken aandacht
voor gelovige én intellectuele vorming. More
droeg zorg voor een uitstekende vorming
niet alleen van zijn zoon maar ook – wat
in zijn tijd uitzonderlijk was – van zijn
dochters. Zijn vriend Erasmus noemde het
huis van Thomas More een combinatie van
de Academie van Plato en een christelijk
klooster. More koesterde zijn passie voor
geleerdheid en vorming niet in een ivoren
toren, maar midden in de samenleving,
die hij in een veelheid van functies en ambten wilde dienen. Zo was hij o.m. advocaat,
parlementslid, rechter, diplomaat, koninklijk raadgever en Lord Chancellor van Engeland, het
hoogste ambt in de Engelse staat. In die functie kwam hij in conflict met Hendrik VIII toen
deze, om de scheiding van zijn vrouw door te kunnen zetten, een breuk met de katholieke
kerk forceerde. Vanwege zijn principiële opstelling werd More in de Tower gevangengezet,
van hoogverraad beschuldigd en onthoofd. In 1935 werd hij heilig verklaard.
Sir Thomas More gaf samen met Erasmus en vele andere geestverwanten aan het begin van
de 16e eeuw mede vorm aan een Christelijke Republiek der Letteren. More koesterde het
visioen van wat wij in hedendaagse termen een netwerk van christelijke geletterden zouden
noemen, of beter nog: een netwerk van christelijke hoger opgeleiden. Aan de opbouw
van een dergelijk netwerk in het hier en nu wijdt Stichting Thomas More haar krachten,
geïnspireerd door het oorspronkelijke visioen van haar naamgever.
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Bestuur en commissies
Algemeen Bestuur

Commissie fondsenwerving

Drs. W.J.A. Biemans SJ STL
Prof.dr. S.C. van Bijsterveld
Drs.ir. T.J.P. Goossens
Dr. A.J.M. Hinten-Nooijen
Mgr.dr. E.J. de Jong
Drs. H.J. Kaiser
Prof.dr. W.D.J. Kremer, voorzitter
Mr. M.P.W.M. van den Oord, secretaris
Prof.dr. P.J.M. van Tongeren
Drs. D.G.H. van der Werf RA,
penningmeester

D.T. Sanders, voorzitter
Prof.dr. W.D.J. Kremer
Drs. D.G.H. van der Werf RA

Wetenschappelijke Raad

Prof.dr. C. Aydin
Prof.dr. S.C. van Bijsterveld
Prof.dr. E.P.N.M. Borgman
Prof.dr. S.A.J. van Erp
Prof.dr. W.D.J. Kremer
Prof.dr. P.J.M. van Tongeren, voorzitter

Colofon

Alumni Board

T.C. Brand BA
E. Buster, di MA
D.C. Oldenhof MA
J.J.H. Oostveen MSC
T.B. Stap MA, voorzitter
W.C. Versteeg MA PhD
L.C. Wienen MSc
R. Zeilstra MA
Directie en bureaumedewerkers

Mr. T.C. Geelkerken LL.M., directeur
Mr. M.A.J.M. Bronzwaer MA, projecten
C.D.A.H. Stuiver, secretaresse
Drs. I.A. Merks, administrateur/secretaresse

Redactie: Michel Bronzwaer, Inge Merks
Ontwerp en productie: Dekkers van Gerwen
Stichting Thomas More
voorheen Radboudstichting
Van der Does de Willeboissingel 12
NL – 5211 CB ‘s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 – 657 90 17
I: www.thomasmore.nl
E: info@thomasmore.nl
Bank: Rabobank ‘s-Hertogenbosch
IBAN: NL03 RABO 0344 8952 38
BIC (Swiftcode): RABONL2U
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CO2 neutraal gedrukt:
De CO2 uitstoot voor productie
van dit drukwerk wordt gecompenseerd.
Compensatie vindt plaats via TreesforAll
en wordt besteed aan de bescherming
van bossen en aanplant van nieuwe bomen.
Zie ook www.treesforall.nl

