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Het  bestuur van

St icht ing Present  Parkstad

Huyn van Rodenbroeckst raat  26

6413 AP   Heerlen

Wezep, 11 m aart  2021

Geacht  bestuur,

Hierbij  brengen wij  rapport  uit  om trent  de jaarrekening 2020 van St icht ing Present

Parkstad te Heerlen.

1    OPDRACHT

I ngevolge uw opdracht  hebben wij  de jaarrekening 2020 van uw st icht ing, waarin

begrepen de balans m et  tellingen van € 16.851 en de staat  van baten en lasten

sluitende m et  een resultaat  van negat ief € 9.486 sam engesteld.

2    SAMENSTELLI NGSVERKLARI NG

De jaarrekening van St icht ing Present  Parkstad te Heerlen is door ons sam engesteld

op basis van de van u gekregen inform at ie. De jaarrekening bestaat  uit  de balans per

31 decem ber 2020 en de staat  van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 tot

en m et  31 decem ber 2020 m et  de daarbij  behorende toelicht ing. I n deze toelicht ing is

onder andere een overzicht  van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving opgenom en.

De sam enstellingsopdracht  is door ons uit gevoerd volgens Nederlands recht ,

waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410,

'Sam enstell ingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt  van ons verwacht  dat

wij  u ondersteunen bij  het  opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeensteem m ing m et  r icht ijnen Raad voor de Jaarverslaggeving kleine

rechtspersonen, onderdeel C2 (kleine fondsenwervende instellingen) . Wij  hebben

daarbij  onze deskundigheid op het  gebied van adm inist rat ieve verwerking en

financiële verslaggeving toegepast .

Bij  een sam enstellingsopdracht  bent  u er verantwoordelij k voor dat  de inform at ie

klopt  en dat  u ons alle relevante inform at ie aanlevert . Wij  hebben onze

werkzaam heden, in overeenstem m ing m et  de daarvoor geldende regelgeving, dan ook

uitgevoerd vanuit  de veronderstelling dat  u aan deze verantwoordelij kheid heeft

voldaan. Als slotstuk van onze werkzaam heden zijn wij  door het  lezen van de

jaarrekening globaal nagegaan dat  het  beeld van de jaarrekening overeenkwam  m et

onze kennis van St icht ing Present  Parkstad.



 

 

 

Bij  het  uitvoeren van deze opdracht  hebben wij  ons gehouden aan de voor ons

geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags-  en

Beroepsregels Accountants (VGBA) . U en andere gebruikers van deze jaarrekening

m ogen er dan ook vanuit  gaan dat  wij  de opdracht  professioneel, vakbekwaam  en

zorgvuldig, integer en object ief hebben uit gevoerd en dat  wij  vert rouwelij k om gaan

m et  de door u verst rekte gegevens.

3    ALGEMEEN

3 .1  Doelstelling

De doelstell ing van St icht ing Present  Parkstad is:

-    een brug te slaan tussen m ensen die willen geven en m ensen die daarm ee

geholpen kunnen worden;

-    het  verr ichten van alle verdere handelingen, die m et  het  vorenstaande in de

ruim ste zin verband houden of daartoe bevorderlij k kunnen zijn.

3 .2  Bestuur

Het  bestuur bestaat  uit :

-    de heer G.W.M. Zwitserloot , voorzit t er

-    de heer R.A.P. Claus, secretar is

-    de heer J.A.M. van Gessel, penningm eester

-    m evrouw E.J.S. Cleiren

-    de heer F. de Vries

3 .3  ANBI  -  verklar ing

St icht ing Present  Parkstad valt  onder de Algem een Nut  Beoogende Instellingen, en

heeft  derhalve een ANBI  verklar ing gekregen. Dit  betekent  dat  giften van part iculieren

aft rekbaar zijn voor de inkom stenbelast ing. Per 1 januari 2014 zijn de ANBI -

voorwaarden aangescherpt  ten aanzien van het  publiceren van diverse gegevens op

een internetsite.



 

 

 

3 .4  Beleggingsbeleid

Het  st rategische beleggingsbeleid van St icht ing Present  Parkstad is gericht  op het

verm ijden van r isico. De overtoll ige liquide m iddelen worden gespaard. St icht ing

Present  Parkstad doet  geen r isicovolle beleggingen in aandelen en obligat ies.

Wij  vert rouwen erop hierm ee aan uw opdracht  te hebben voldaan en zijn graag bereid

nadere toelicht ingen te geven.

Hoogachtend,

KRC Van Elderen accountants |  belast ingadviseurs B.V.

Drs. J. Sm it

Accountant  -  Adm inist rat ieconsulent



 

 

 

BESTUURSVERSLAG



Bestuursverslag 2020

Het bestuur van de St icht ing Present  Parkstad geeft  met dit  jaarverslag graag inzicht  in de

uitgevoerde werkzaamheden en de besteding van de aan haar verstrekte middelen. Op deze wijze

leggen wij verantwoording af over onze maatschappelijke taak.

Op 1 februari 2018 is de St icht ing Present  Parkstad gestart  met het  in 2017 vastgestelde strategisch

plan. 2017 was een voorbereidingsjaar waarin bestuursleden zijn gezocht , de St ichting is opgericht,

veel  voorlicht ing is gegeven t ijdens netwerkbijeenkomsten en aan verschillende organisat ies en

vrijwilligersgroepen  om naamsbekendheid te verwerven (de Sticht ing Present  Parkstad is de eerste

Presentst icht ing in Limburg), het  st rategisch plan voor de komende 3 jaar is opgesteld en

startsubsidies bij diverse fondsen zijn aangevraagd.

2020 is het  tweede volledige activiteitenjaar van de Sticht ing Present   Parkstad. Onder leiding van

onze coördinator zijn in totaal 28 reguliere hulpprojecten uitgevoerd. Ondanks de vanaf eind maart

geldende beperkingen van de Coronacrisis is daarmee de doelstelling van 30 projecten bijna gehaald.

Uiteraard zijn de RIVM -richt lijnen daarbij in acht  genomen. Dat  betekende vaak de projecten in

meerdere stukjes opknippen zodat ze dooréén individu of bijvoorbeeld een echtpaar konden worden

uitgevoerd. Naast de normale projecten is in april en mei een grote bloemet jesactie gehouden

waarbij aan 1500 alleenstaanden en zorgmedewerkers een bloeiende plant  is bezorgd om hen

symbolisch te steunen. Ook zijn vele vrijwilligers ingezet  op specifieke coronahulpvragen zoals

bezoeken van alleenwonenden en het  boodschappen doen voor aan huis gekluisterde mensen. In

juni en juli is een zomerpakket tenactie opgezet  waarbij 40 kinderen van basisscholen in Hoensbroek

in achterstandsituaties een pakket  hebben gekregen met o.a. speelgoed en kaartjes voor het

zwembad en de Gaia Zoo. In november is de Lichtpuntjesactie  gehouden waarbij we 91 vrijwilligers

hebben kunnen koppelen aan meestal oudere alleenstaanden die behoefte aan extra aandacht

hebben.

Uitgangspunt  voor het  handelen van Present  is de visie van Present  dat  mensen bereid zijn zich in te

zet ten voor de ander en voor de samenleving, maar wat  ondersteuning nodig hebben en een

concrete vraag om in act ie te komen. M eestal gaat  het  om kortdurend vrijw illigerswerk. Bij alle

activiteiten van Present is sprake van Samenkracht .  Het gaat  om een eigent ijdse vorm van

vrijwilligerswerk die passend is bij de vraag naar en het  aanbod van vrijw illigerswerk in de huidige

t ijd. Het  is daarom logisch dat de werkzaamheden van Present  naadloos aansluiten bij andere

organisat ies zoals buurtwerk en gemeenten. Dit  behelst  dat  inwoners van de parkstadgemeenten

zich belangeloos inzet ten voor anderen. Daarbij is het  de bedoeling dat deze hierdoor geholpen

worden om zelfredzamer te worden en om meer de regie over hun eigen leven te kunnen leiden.

Ons strategisch plan is mede gebaseerd op de ervaringen van andere Presentsticht ingen. Het  staat

als een huis en blijft  ook de komende jaren leidend. Daarbij is gebleken dat  het  in onze ogen voor

2020 gestelde  ambit ieuze doel van 30 projecten ondanks de crisis bijna gehaald is. We gaan er

daarom van uit  dat  de voor de volgende jaren gestelde doelen ook gehaald kunnen worden. Voor

2021 focussen we ons daarbij op de volgende 5 doelstellingen:

- de realisat ie van onze projecten;

- het werven van vrijw illigers en verbreden van de beweging;

- het zichtbaar maken van onze resultaten en de effecten daarvan;

- de verdere professionalisering van onze vrijwilligersorganisat ie.



- het vergroten van de capaciteit  van onze st ichting om meer projecten te kunnen aannemen.

- het vinden van voldoende financiële ondersteuning om onze act iviteiten te bekost igen.

Als bestuur hebben we geconstateerd dat  het  in de Parktstadomgeving nog steeds moeilijker is om

vrijwilligers te vinden dan in de werkomgeving van onze zusterst ichtingen elders in Nederland.

Bestuur en coördinator zullen daarom veel energie moeten steken in voorlicht ing en vergroten van

de naamsbekendheid om voldoende vrijwilligers te vinden om aan de steeds groter wordende vraag

om hulp bij onze sticht ing te kunnen voldoen.

Helaas hebben we per 1 september  2020 afscheid moeten nemen van voorzit ter Charles Claessens.

Zijn posit ie als wethouder van de Gemeente Heerlen maakte het steeds last iger het  voorzit terschap

te bekleden. Tegelijk heeft  Arnold van Gessel het  penningmeesterschap op zich genomen en is Ruben

Claus secretaris geworden.

In 2020 hebben we als bestuur de mogelijkheid onderzocht om  een soort  Present  2.0 op te zet ten als

sociale onderneming naast  de huidige st ichting. Wij moeten vaker projecten afwijzen omdat

betrokkene voldoende financiële middelen heeft  om het uitvoeren van een klus zelf te betalen maar

desondanks de klus zelf niet  georganiseerd krijgt. Die zouden we onder Present  2.0 wel kunnen

helpen en een rekening sturen. Uiteindelijk hebben we besloten die weg niet  in te slaan en ons te

concentreren op de huidige werkwijze, zo mogelijk uit  te breiden en naar een goede structurele

financiële basis te streven. Vanwege dit  besluit  heeft de per 1 september als voorzit ter aangetreden

Frits Scholten zich per 1 december weer  uit  het  st icht ingsbestuur  teruggetrokken.

Per 1 september hebben we wel Ger Zwitserloot  en per 1 december Folkert  de Vries  als

bestuursleden mogen verwelkomen.

Het jaar 2020 was voor Present  Parkstad een moeilijk jaar vanwege de Coronacrises maar qua

resultaten is het  wel een posit ief jaar. M ede daardoor en met de beoogde verdere

professionalisering achten we ons als organisat ie voor 2021 in staat  opnieuw de uitdaging aan te

gaan voor de ondersteuning  van de informele zorg in de Parkstadgemeenten, met name in Heerlen

en Brunssum.

Namens het  bestuur,

drs. J.A.M . van Gessel, penningmeester.
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

A  BALANS PER 3 1  DECEMBER 2 0 2 0

Act iva 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

Vorderingen 12.350 6.515

Liquide m iddelen 4.501 19.824

Totaal 16.851 26.339

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

Reserves en fondsen

Reserves

Cont inuïteit sreserve 0 0

Overige reserves 6.337 6.323

6.337 6.323

Bestem m ingsfonds 7.500 17.000
13.837 23.323

Kort lopende schulden 3.014 3.016

Totaal 16.851 26.339

(na resultaatbestem m ing)
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

B   STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2 0 2 0

Werkelij k

2020

Begroot

2020

Werkelij k

2019

€ € €

Baten

Baten van part iculieren 6.606 4.000 1.351

Baten van bedrij ven 22.144 29.500 25.760

Baten van subsidies van overheden 3.600 0 0

Som  van de gew orven baten 32.350 33.500 27.111

Lasten

Besteed aan doelstell ingen
Vrij willigerswerk bem iddeling 32.338 27.988 20.875

Werving

Wervingslasten 3.837 4.465 3.195

Beheer en adm inist rat ie

Lasten beheer en adm inist rat ie 5.661 5.197 4.133

Som  der lasten 41.836 37.650 28.203

Resultaat -9.486 -4.150 -1.092

Resultaatbestem m ing

Cont inuïteit sreserve 0 0 0

Bestem m ingsfonds -9.500 -2.500 -7.350

Overige reserves 14 -1.650 6.258

-9.486 -4.150 -1.092
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

C   GRONDSLAGEN VOOR FI NANCI ELE VERSLAGLEGGI NG

Grondslagen voor w aardering

Vest igingsadres en inschrij fnum m er handelsregister

St icht ing Present  Parktstad is feitelij k en statutair  gevest igd op Huyn van

Rodenbroekst raat  36, 6413 AP te Heerlen en is ingeschreven bij  het

handelsregister onder num m er 68639341.

De belangrijkste act iviteiten van de st icht ing

De act iviteit en van de st icht ing bestaan uit :

een brug te slaan tussen m ensen die willen geven en m ensen die daarm ee

geholpen kunnen worden.

Algem een

Grondslagen voor de balansw aardering

Algem een

Vorderingen

Liquide m iddelen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstem m ing m et  de r icht ijnen Raad voor de

Jaarverslaggeving kleine rechtspersonen, onderdeel C2 (kleine fondsenwervende

organisat ies) .

Alle posten in de balans worden, tenzij  anders verm eld, gewaardeerd tegen de nom inale

waarde. Alle act iva wordt  aangehouden in het  kader van de doelstell ing, tenzij  anders is

aangegeven.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nom inale waarde, voor zover nodig rekening

houdend m et  m ogelij ke oninbaarheid.

Liquide m iddelen bestaan uit  banktegoeden. Liquide m iddelen worden gewaardeerd tegen

nom inale waarde.

8



 

 

 

St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algem een

Uitvoeringslasten

De uit voeringslasten zijn de lasten van personeel, kantoorlasten en algem ene lasten. Deze

uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en adm inist rat ie en

Vrij willigerswerk bem iddeling op basis van de werkelij k bestede uren.

I n 2020 is 15%  van de totale uren besteed aan beheer en adm inist rat ie. Aan werving baten

is 10%  besteed terwij l aan Vrijwilligerswerk bem iddeling 75%  van de uren besteed zij n.

Hierbij  zijn gegevens gebruikt  die voor een gem iddelde St icht ing Present  gelden.

Het  resultaat  wordt  bepaald als het  verschil tussen de baten en de lasten van het  verslagj aar

m et  inachtnem ing van de hiervoor verm elde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het  jaar waarin zij  ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong

vinden in het  boekjaar worden in aanm erking genom en zodra deze voorzienbaar zijn.
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

D   TOELI CHTI NG OP DE BALANS PER 3 1  DECEMBER 2 0 1 9

Act iva

Vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Nog te ontvangen bedragen -  Oranje Fonds 8.750 6.250

Nog te ontvangen bedragen 3.600 0

Pensioen 0 265

12.350 6.515

Liquide m iddelen 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Rabobank 4.501 19.824

4.501 19.824

Passiva

Reserves en fondsen

Cont inuïteit sreserve 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Stand per 1 januari 0 0

Bij : dotat ie vanuit  overige reserves 0 0

Stand per 31 decem ber 0 0

De post  reserves en fondsen worden aangewend in overeenstem m ing m et  de doelstelling

waartoe ze in het  leven zij n geroepen. Het  bestuur geeft  door benoem ing van de reserves aan

op welke wij ze zij  de haar ter beschikking staande m iddelen wil aanwenden.

I ndien er voldoende resultaten zijn behaald dan zal er een cont inuïteit sreserve worden

gevorm d voor de dekking van r isico's op korte term ijn en om  zeker te stellen dat  de st icht ing

ook in de toekom st  aan haar verplicht ingen kan voldoen. De voorziening zal worden

aangehouden ter hoogte van m axim aal 6 m aanden uitvoeringslasten.
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

31-12-2020 31-12-2019

Overige reserves € €

Stand per 1 januari 6.323 65

Bij : resultaat  boekjaar -9.486 -1.092

-3.163 -1.027

Af: dotat ie cont inuïteit sreserve 0 0

Af: m utat ie bestem m ingsfonds -9.500 -7.350

-9.500 -7.350

Stand per 31 decem ber 6.337 6.323

Bestem m ingsfonds 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Stand per 1 januari 17.000 24.350

Bij : dotat ie vanuit  overige reserves -9.500 -7.350

Stand per 31 decem ber 7.500 17.000

Kort lopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Loonbelast ing 1.444 1.806

Pensioen 360 0

Nog te betalen bedragen accountantslasten 1.210 1.210

3.014 3.016

Het  bestem m ingsfonds is opgenom en voor de ontvangen bestem de subsidies en donat ies

welke op einde boekjaar nog niet  besteed zijn. Het  bestem m ingsfonds per einde boekjaar

bestaat  uit :

-  Jongeren tot  27 jaar  -   € 7.500.
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

E   TOELI CHTI NG OP DE STAAT VAN BATEN LASTEN OVER 2 0 2 0

Baten

Baten van part iculieren

werkelij k

2020

begroot

2020

werkelij k

2019

€ € €

Bijdragen van part iculieren en kerken 6.606 4.000 1.351

6.606 4.000 1.351

Baten van bedrijven
Oranje Fonds 10.000 7.500 15.150
Kansfonds 10.000 10.000 10.000
St icht ing Present  Nederland 3.000 3.000 0
St icht ing Present  Nederland -  Jong Present -856 2.000 610
Fondsen 0 7.000 0

22.144 29.500 25.760

Subsidies van overheden
Gem eente Heerlen 3.600 0 0

3.600 0 0
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

Lasten

werkelij k 2020

Toere-

kenings-

factor

Vrijwilli-

gerswerk

bem idde-

ling

Wervings-

lasten

Werkelij k

2020

Begroot

2020

Werkelij k

2019

€ € € € € €

Eigen bestedingen 4.035 0 0 4.035 2.000 211
Publicat ie en com m unicat ie 0 64 0 64 1.000 440

4.035 64 0 4.099 3.000 651
Uitvoeringslasten

gewogen

Personeelslasten fte's 23.620 3.149 4.724 31.493 26.200 20.552

Kantoorlasten fte's 519 69 104 692 1.350 493
Algem ene lasten fte's 4.164 555 833 5.552 7.100 6.507

28.303 3.773 5.661 37.737 34.650 27.552

Totaal 32.338 3.837 5.661 41.836 37.650 28.203

Werving Lasten

beheer

en

adm ini-

st rat ie

TotaalBesteding
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

Besteed aan doelstellingen

Vrijw illigersw erk bem iddeling

werkelij k

2020

begroot

2020

werkelij k

2019

€ € €

Besteding
Projectm aterialen 4.035 2.000 211

4.035 2.000 211
Uitvoeringslasten 28.303 25.988 20.664

32.338 27.988 20.875

Kengetallen
werkelij k

2020

begroot

2020

werkelij k

2019

% % %
Totale bestedingen aan de doelstell ingen
als %  van de geworven baten 100,0 83,5 77,0

W erving

W ervingslasten

werkelij k

2020

begroot

2020

werkelij k

2019

€ € €

Publicat ie en com m unicat ie
Prom ot iem ateriaal 34 500 0
Wervingslasten 30 500 440

64 1.000 440
Uitvoeringslasten 3.773 3.465 2.755

3.837 4.465 3.195

Kengetallen
werkelij k

2020

begroot

2020

werkelij k

2019

% % %
Totale wervingslasten

11,9 13,3 11,8als %  van de totaal geworven baten

14



 

 

 

St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

Uitvoeringslasten

werkelij k

2020

begroot

2020

werkelij k

2019

€ € €

Personeelslasten

Lonen en salar issen 24.622 20.500 15.113

Sociale lasten 4.579 3.000 2.782

Pensioen 1.983 1.200 1.091

Overige personeelslasten 309 1.500 1.566

31.493 26.200 20.552

Lonen en salar issen

Salarissen 20.642 18.000 12.639

Keuzebudget 3.980 2.500 2.474

24.622 20.500 15.113

Overige personeelslasten

Reislasten 294 1.500 1.553

Overige personeelslasten 15 0 13

309 1.500 1.566

I n 2020 was er 0,56 fte personeelslid werkzaam . (2019:  0,37 fte)

werkelij k

2020

begroot

2020

werkelij k

2019

€ € €

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 344 1.000 203

Telefoonlasten 348 350 290

692 1.350 493

Algem ene lasten

Accountants-  en advieslasten 1.510 1.850 1.691

Bestuurslasten 175 200 12

Fee St icht ing Present  Nederland 3.560 4.100 4.069

Banklasten 202 200 158

Overige algem ene lasten 105 750 577

5.552 7.100 6.507
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

F       Ondertekening bestuur voor akkoord

Hierbij  verklaart  het  bestuur de inhoud van de jaarrekening voor akkoord.

Heerlen___________________

G.W.M. Zwitserloot , voorzit ter J.A.M. van Gessel, penningm eester

R.A.P. Claus, secretar is E.J.S. Cleiren

F. de Vries
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St icht ing Present  Parkstad

Heerlen

A  Mededeling om trent  het  ontbreken van een controleverklar ing

B   Bezoldiging bestuurders

C   Voorstel verw erking resultaat

Het  bestuur stelt  de volgende verwerking van het  resultaat  voor:

2020

€

Cont inuïteit sreserve 0

Bestem m ingsfonds -9.500

Overige reserves 14

-9.486

Op grond van art ikel 2: 396 lid 1 BW is de st icht ing vr ijgesteld van de verplicht ing tot  cont role

van de jaarrekening door een accountant . Op grond daarvan is geen opdracht  tot

accountantscont role verst rekt . Derhalve ontbreekt  een cont roleverklar ing.

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet  en bet rokkenheid bij

St icht ing Present  Parkstad. Onkosten die zij  m aken in het  kader van werkzaam heden voor de

st icht ing, zoals reiskosten, kunnen gedeclareerd worden tegen overlegging van bonnen.

Dit  voorstel is -  vooruit lopend op de goedkeuring door de bestuursvergadering -  reeds in de

jaarrekening verwerkt .
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