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Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation 

 
 

Bestuursverslag 

 

Algemeen 

De Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation (Het NatuurCollege) is opgericht op  
30 november 2000 en statutair gevestigd in Utrecht. 

Volgens art. 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel:  

• het (doen) organiseren en faciliteren van leeractiviteiten en projecten die ertoe bijdragen dat 
mensen zich bewust worden van de natuur in en om hen heen, van al dat is en van de 
onderlinge relatie; 

• het bijdragen aan het tot stand komen van en het deel uitmaken van een nationaal en 
internationaal platform dat de hiervoor geformuleerde doelstelling ondersteunt; 

• het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

In 2007 is de Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation door de Belastingdienst Utrecht-Gooi te 
Amersfoort vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht. Per 1 april 2003 is de stichting uit 
het ondernemingsbestand voor de omzetbelasting van de Belastingdienst verwijderd. 

Vanaf 2007 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld 
in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956. Per 1 januari 
2008 is de stichting onder de nieuwe regeling wederom aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Per 1 januari 2010 is de status herbevestigd. Dientengevolge geniet de stichting 

een aantal fiscale voordelen op gebied van erf- en schenkbelasting. 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door: 

I.E.E. van Lippe-Biesterfeld Voorzitter 
M.G.C. Schouten Vice-voorzitter  

A.J. Slomp Penningmeester 
N.D. van Egmond Lid 
P. Blom  Lid 
W.H. Ferwerda Lid 

D.P. Matthijsen Lid 
D.A. van Dantzig Lid 
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Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation 

 
 

 

 

Verslag van activiteiten      
 

De missie van het NatuurCollege 

Het NatuurCollege zet zich in als een broedplaats voor leeromgevingen waar praktijkinzichten, 

wetenschap en ook kunst met elkaar worden verbonden. In haar activiteiten ondersteunt en 

traint NatureCollege-Education docenten(teams) in beroepsonderwijs en wetenschappelijk 

onderwijs; vanuit NatureCollege-Research wordt in een interdisciplinair netwerk van 

samenwerkende onderzoeksinstituten geanalyseerd hoe maatschappelijke instellingen en 

(openbaar) bestuur mens-natuurrelaties in beleid en praktijk kunnen faciliteren of 

belemmeren. 

 

De werkwijze is om verschillende leeromgevingen op verschillende onderwijsniveau’s (MBO, 

HBO, WO, bedrijfs- overheidsniveau) met elkaar te verbinden via onderzoek en reflectie op 

onderwijs rondom de complexe relaties tussen de natuur en de mens; niet alleen de mens als 

individu, maar ook als maatschappelijke actor, bijvoorbeeld als consument, ondernemer, 

beleidsmaker, beslisser of lid van een maatschappelijke organisatie. Dat doet de leeromgeving 

niet alleen op basis van ‘klassiek’ academisch onderzoek, maar – essentieel voor het 

doorgronden van de beoogde transformatieve verandering – ook door dat te koppelen aan de 

in mensen aanwezige fysieke, emotionele en intuïtieve intelligentie. Daarnaast beoogt de 

stichting ervaringen uit de leeromgevingen breed te verspreiden. 

 

Algemeen beeld van het eerste jaar met een organisatie en een kernteam 2021 

Sinds 1 januari 2021 is voor de periode van één jaar een uitvoerend directeur aangesteld, direct 

verbonden aan de stichting, met een werkbudget om daarmee een flexibel kernteam te 

vormen. In de taakomschrijving van de directeur is opgenomen het coördineren van zowel het 

onderwijs- als het onderzoeksdeel van het NatuurCollege nieuwe stijl. De directeur is 

verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële begroting en de voortgangsrapportage; 

en legt verantwoording af aan het bestuur. 

 

In de meerjaren doelenboom 2020-2025 zijn drie hoofactiviteiten benoemd: het vormen van een 

uitvoerende organisatie binnen een institutioneel netwerk; het oprichten van ‘NatureCollege’ 

(engelstalig) als uitvoerorganisatie van het onderwijs; het oprichten van een buitengewone 

leerstoel Human-Nature relationships in the Anthropocene. 
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Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation 

 
 

Er is een onderwijsverkenning en een concept leeropdracht voor zowel het onderzoek 

(NatureCollege-Research) als het onderwijs (NatureCollege-Education) opgezet. Dankzij een 

actieve betrokkenheid van onderzoekers, docenten en partnerorganisaties is er een productief 

en breed draagvlak ontstaan voor inhoudelijke koers van het NatuurCollege nieuwe stijl. Dit 

brede netwerk is sindsdien actief betrokken gebleven met behulp van regelmatig terugkerende 

co-creatie sessies tijdens het eerste half jaar van 2021. Met behulp van deze sessies is een 

gedragen uitwerking voorbereid voor het communicatieplan, het didactisch leerconcept en de 

leeropdracht voor een toekomstig onderzoeksteam. 

 

Er is een primaire doelgroep vastgesteld in een zogenaamde ‘teach-the-teachers’ opzet, 

gericht op ‘docenten, natuurcoaches, influencers, early adapters en andere mensen die een rol 

hebben om het geleerde over natuurrelaties en -verbondenheid door te geven’. Onder ‘andere 

mensen’ verstaan wij ‘lifelong learners’; met name geïnteresseerden met een functie of 

maatschappelijke positie die kan helpen bij transformatie (zoals beleidsmakers, ambtenaren, 

projectontwikkelaars). Deze drie hoofdactiviteiten zijn leidend voor de financiële posten en het 

bijhouden van inhoudelijke voortgang. 
 

Over de ontwikkeling van Living Labs 

In de voorverkenning is al omschreven dat het idee van een living lab twee verschillende 

uitgangspunten kent: vanuit de materiële eigenschappen van een plek (bijvoorbeeld de 

boomsoorten in een voedselbos) en vanuit de immateriële eigenschappen van een 

samenwerkingsverband (bijvoorbeeld via de ervaring van natuurverbondenheid bij leden 

binnen een team). Voor beide uitgangspunten hebben wij kansrijke initiatieven geselecteerd. 

Tijdens de eerdergenoemde co-creatie sessies zijn meerdere initiatieven benoemd die we 

hebben genoteerd om mogelijk later uit te werken. 

 

Initiatief Living Lab bij Staatsbosbeheer 

De immateriële aspecten van het nieuwe omgevingsgericht werken onder de Omgevingswet (in 

voorbereiding), vraagt om een integrale, samenhangende manier van werken tussen 

verschillende overheden, burgers, ondernemers en kennisinstellingen. Staatsbosbeheer, als 

partner van het NatuurCollege nieuwe stijl, heeft een stageplaats aangeboden aan een student 

van Wageningen Universiteit om het project ‘Groeningen’ (regio Groningen) te beschrijven 

vanuit deze samenwerking in brede zin. De stage zal eind 2021 zijn afgerond. Relaties tussen 

mens en natuur die hiermee worden benadrukt zijn oa.: relatie van groeiende groep 

stedelingen met regionale variatie van bodem/water, planten, dieren in een gedeelde 

leefruimte, nu en in een toekomstig scenario op basis van een positief effect op klimaat. 
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Initiatief immaterieel erfgoed 

Er is een nog nader uit te werken samenwerking afgesproken tussen het kenniscentrum 

immaterieel erfgoed Nederland en het NatuurCollege nieuwe stijl. Hier wordt gedurende 2022 

invulling aan gegeven. Relaties tussen mens en natuur die hiermee worden benadrukt zijn oa.: 

relatie met heilige of sacrale plekken in het landschap,  

aangepaste of nieuwe rituelen die de ervaring van seizoenswisseling of bijzondere natuurlijke 

fenomenen een sociale betekenis geven. 

 

Over de ontwikkeling van leeromgevingen  

Aangetrokken door verschillende co-creatie sessies hebben docenten en onderzoekers vanuit 

het brede netwerk gevraagd om begeleiding en ondersteuning van een nieuw 

onderwijsinitiatief. Onder de nieuwe Engelstalige naam: NatureCollege-Education zijn daarna 

verschillende onderwijsvormen geselecteerd en ondersteund. Al deze onderwijsvormen zijn 

aangeboden aan een interdisciplinaire groep van Wageningse studenten. De studenten konden 

zich vrijwillig opgeven en na afronding en beoordeling studiepunten verdienen. 

 

Een voorbeeld van drie ondersteunde onderwijsvormen: 

 

Anthropology of basic nature skills, 6 weeks cursus die praktijk van natuurvaardigheden en 

theorie van ervaringsgericht leren combineert. 40 deelnemers. 

 

I-Week. Zomerschool van een week gebaseerd op ‘duurzaamheid van binnenuit’ en ‘het werk 

dat verbindt’ van Joanna Macy. 8 deelnemers. 

 

Wild Perspectives. Zomerschool van een week met een diversiteit aan actieve onderwijsvormen 

om het landschap rond Wageningen vanuit een ander dan menselijk perspectief te ervaren. 15 

deelnemers. 

 

De landelijke pers (krant en radio) heeft enkele van deze onderwijsvormen als vernieuwend 

bestempeld en besproken. In de vorm van een onderwijsdialoog bespreken we begin 2022 al 

deze onderwijsvormen met het bestuur van NatuurCollege en met een aantal experts uit de – 

nog niet voltallige - ‘raad van inspiratie’. De verschillende leerdoelen, methoden en middelen 

zullen in een verslagvorm beschikbaar zijn voor het brede netwerk; en later in aangepaste 

vorm via de website voor een groot publiek. Het streven is al deze onderwijsvormen te blijven 

ontwikkelen en een vaste plek te geven binnen bestaande opleidingen. 
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Inclusiviteit 

De selectie van kernteamleden is gericht op het cultiveren van een diversiteit aan 

achtergronden en hiermee zelf het voorbeeld te kunnen stellen en uit eigen ervaring te kunnen 

putten. Op dit moment is die diversiteit vooral aanwezig in leeftijd en deels in achtergrond en 

wereldbeeld, hoewel de verschillen nog niet groot genoeg zijn om te kunnen spreken van 

ontschotting. 

 

Namens het bestuur en het kernteam, 

dr. ir. Paul Roncken (directeur NatuurCollege)  
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Balans per 31 december 2021 
(na bestemming van het saldo van baten en lasten)  

 

  31 december 2021 31 december 2020 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Activa      

      

Vlottende activa      

Vorderingen 1 115  72  

Liquide middelen 2 504.478  368.262  

  

 

 

 

 

   504.593  368.334 

   

 

 

 

Passiva      

      

Vermogen      

Continuïteitsreserve 3 115.000  115.000  

Overige reserves 4 59.363  56.215  

  

 

 

 

 

   174.363  171.215 

      

Kortlopende schulden 5  330.230  197.119 

   

 

 

 

   504.593  368.334 
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Staat van baten en lasten over het jaar 2021 

 
  2021 2020 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Baten      

Subsidies  6 119.269  32.395  

Donaties, giften en sponsorbijdragen 7 595  2.220  

Verkoop boeken 8 126  -  

Overige baten 9 78  789  

  

 

 

 

 

   120.068  35.404 

Lasten      

Gesubsidieerde kosten 10 107.302  36.944  

Algemene kosten 11 9.618  9.811  

  

 

 

 

 

   116.920  46.755 

   

 

 

 

Saldo van baten en lasten   3.148  -11.351 

   

 

 

 

      

Bestemming van het saldo 

van baten en lasten      

Saldo van baten en lasten   3.148  -11.351 

Onttrekking bestemmingsreserve   -  - 

   

 

 

 

Saldo ten gunste, 

respectievelijk ten laste 

van de Overige reserves   3.148  -11.351 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021 
 

Algemeen 

Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation (hierna de stichting) is opgericht op  

30 november 2000. 

Per 1 januari 2008 is de stichting onder de nieuwe regeling wederom aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2010 is de status herbevestigd. 

De activiteiten met betrekking tot het project NatuurWijs zijn ingaande 1 januari 2012 

overgenomen door Stichting NatuurWijs. 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C.1 voor Kleine 

Organisaties zonder winststreven.  

Continuïteit 

Het bestuur heeft ten tijde van het opstellen van de jaarrekening een inschatting 

gemaakt van de gevolgen voor de continuïteit van de stichting, inclusief de situatie 

rondom Covid-19. Op basis van de, ten tijde van het opstellen van de jaarrekening, 

beschikbare informatie is de verwachting van het bestuur dat de continuïteit van de 

stichting gehandhaafd blijft en zij haar activiteiten in de voorzienbare toekomst zal 

kunnen voortzetten. De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

zijn dan ook gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting. 

Personeelsbestand 

In 2021 is één personeelslid in dienst getreden van de stichting. Gedurende 2020 had de 

stichting geen personeelsleden in dienst. 

Bezoldiging bestuurders 

De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling 

 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een 

voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Saldo van baten en lasten 

Met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen wordt het 

resultaat bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten hiervan over het 

verslagjaar. De baten en lasten worden in zijn algemeenheid toegerekend aan het jaar 

waarin de activiteiten zijn ontplooid. 

De lasten van inkoop, publicatie en samenstelllen van boeken worden verantwoord in 

het jaar waarin de lasten worden berekend aan de stichting. 

Continuïteitsreserve 

In lijn met de continuïteitsdoelstelling van de stichting heeft het bestuur van de 

stichting besloten een reserve te vormen om eventuele tegenslagen op te kunnen 

vangen en de continuïteit te waarborgen. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 

aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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Subsidie Ministerie van LNV  

De subsidie wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht van het jaar 

waarin de gesubsidieerde lasten ten laste van de staat van baten en lasten worden 

verantwoord. 

De gesubsidieerde lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 

de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De stichting heeft geen rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn vermeld. 

Bestemming saldo van baten en lasten 

In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het 

saldo van baten en lasten. 

Het saldo van baten en lasten over 2021 bedraagt EUR 3.148 positief. Vooruitlopend op 

het bestuursbesluit is dit positieve saldo ten gunste van de overige reserves gebracht. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 

1 Vorderingen 
 
 31-12-2021 31-12-2020 

 EUR EUR 

   

Vooruitbetaalde kosten 115 - 

Nog te ontvangen royalties - 72 

 

  

 115 72 

 

  

   

2 Liquide middelen 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

 EUR EUR 

   

Triodos Bank:   

• Internet Rendement Rekening NL56 TRIO 0781 3876 71 494.972 364.996 

• Internet Zaken Rekening NL89 TRIO 0212 4810 10 9.506 3.266 

 

  

 504.478 368.262 

 

  

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 

3 Continuïteitsreserve 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Stand per 1 januari  115.000 115.000 

Toevoeging / onttrekkking - - 

 

  

Stand per 31 december 115.000 115.000 
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4 Overige reserves 
 

 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Stand per 1 januari  56.215 67.566 

Positief, respectievelijk negatief saldo van baten en lasten 3.148 -11.351 

 

  

Stand per 31 december 59.363 56.215 

 

  

5 Kortlopende schulden 
 

 31-12-2021 31-12-2020 

 EUR EUR 

   

Vooruitontvangen subsidie 323.516 192.605 

Te betalen vakantiegeld 1.705 - 

Accountantskosten 3.025 3.025 

Administratiekosten 433 762 

Diverse  1.249 600 

Bankrente en -kosten 302 127 

 

  

 330.230 197.119 

 

  

   

Vooruitontvangen subsidie:   

   

Vooruitontvangen subsidie per 1 januari 192.605 - 

Ontvangen subsidie in boekjaar  225.000 225.000 

Toegerekende subsidie ten gunste van boekjaar -94.089 -32.395 

 

  

Vooruitontvangen subsidie per 31 december 323.516 192.605 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 

6 Subsidies  
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

Subsidies Ministerie LNV:   

Algemeen 10.558 - 

Onderwijs 83.531 - 

Onderzoek / Leerstoel  - 32.395 

 

  

 94.089 32.395 

   

Wereld Natuur Fonds 25.000 - 

Overige 180 - 

 

  

 119.269 32.395 

 

  

Het ten gunste van 2021 en 2020 verantwoorde deel van de subsidie betreft 87,6869% 

van de ten laste van 2021 en 2020 verantwoorde subsidiabele lasten ad EUR 107.302 , 

respectievelijk EUR 36.944. Deze factor betreft de verhouding tussen de toegezegde 

subsidie en de begrote subsidiabele lasten. De totaal toegezegde subsidie voor de 

periode 13 juli 2020 tot 1 september 2027 bedraagt EUR 1.250.000 inclusief BTW. 

7 Donaties, giften en sponsorbijdragen 
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Stichting De Graal - 2.000 

Eikelenboom 60 60 

Overige 535 160 

 

  

 595 2.220 
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8 Boeken 
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

Baten   

Verkoop boeken 126 - 

   

Lasten   

Inkoop en overige kosten boeken - - 

 

  

Positief respectievelijk negatief saldo 126 - 

 

  

9 Overige baten 
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Royalties Prometheus Uitgeverij 2016 – 2020 - 677 

Royalties Ankh-Hermes 78 112 

 

  

 78 789 

 

  

10 Subsidiabele kosten  
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

Algemeen   

Communicatie, media, website 11.631 - 

Representatie 410 - 

 

  

 12.041  

Onderwijs   

Salarissen 39.028 - 

Sociale lasten 7.816 - 

Pensioenpremies 6.771 - 

Overige personeelskosten 7.379 - 

Inhuur kernteam 26.586 - 

Onderwijs uitvoer 7.529 - 

Werkruimte 152 - 

 

  

 95.261 - 

Transport 107.302 - 
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 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Transport 107.302 - 

   

Onderzoek/Bijzondere leerstoel    

Verkenning bijzondere leerstoel - 31.944 

Voorbereidende werkzaamheden - 5.000 

 

  

 - 36.944 

   

 

  

 107.302 36.944 

 

  

11 Algemene kosten 
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   

Inhuur personeel - 4.850 

   

   

Administratiekosten 2.861 762 

Accountantskosten 3.025 3.025 

Automatisering - 283 

Administratiekosten (Exact software) - 425 

Bankkosten en bankrente 3.196 458 

Overige kosten 536 8 

 

  

 9.618 4.961 

 

  

 9.618 9.811 
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12 Vergelijking begrote met werkelijke baten en lasten 
 
 2021 2020 

 Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk 

     

 EUR EUR EUR EUR 

Baten     

Ontvangen subsidies 112.687 119.269 48.821 32.395 

Donaties, giften en 

sponsorbijdragen 

 

2.500 595 

-  

2.220 

Verkoop boeken - 126 - - 

Overige baten - 78 - 789 

 

    

 115.187 120.068 48.821 35.404 

Lasten     

Kosten uitvoeringsorganisatie en 

onderwijs 

 

100.000 107.302 

 

55.677 

 

36.944 

Algemene kosten 10.000 9.618 10.000 9.811 

 

    

 110.000 116.920 65.677 46.755 

 

    

     

Saldo van baten en lasten 5.187 3.148 -16.856 -11.351 

 

    

De werkelijke cijfers over 2021 liggen in lijn met hetgeen begroot over 2021. Er zijn geen 

specifieke posten in 2021 die afzonderlijke toelichting behoeven. 

 

 

Wassenaar, 5 juli 2022 

 

I.E.E. van Lippe-Biesterfeld Voorzitter 

M.G.C. Schouten Vice-voorzitter  

A.J. Slomp Penningmeester 

N.D. van Egmond Lid 

P. Blom  Lid 

W.H. Ferwerda Lid 

D.P. Matthijsen Lid 

D.A. van Dantzig Lid 
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A Meerjarenoverzicht baten en lasten 
 
 2021 2020 2019 2018 2017 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Baten      

Subsidies 119.269 32.395 - - - 

Donaties, giften en 

sponsorbijdragen 595 

 

2.220 

 

21.637 2.417 4.571 

Verkoop boeken 126 - 91 965 4.150 

Dividend - - - 4.024 4.542 

Koersresultaat effecten - - - 2.979 1.859 

Overige baten 78 789 129 114 84 

 

     

 120.068 35.404 21.857 10.499 15.206 

Lasten      

Gesubsidieerde kosten 107.302 36.944 - - - 

Kosten bijeenkomsten - - 22.481 - - 

Algemene kosten 9.618 9.811 75.815 79.757 85.177 

Kosten boeken - - - 2.071 939 

 

     

 116.920 46.755 98.296 81.828 86.116 

 

     

      

Saldo van baten en lasten 3.148 -11.351 -76.439 -71.329 -70.910 

 

     

Bestemming van het saldo van 

baten en lasten 

   

  

Saldo van baten en lasten 3.148 -11.351 -76.439 -71.329 -70.910 

      

Onttrekking bestemmingsreserves  - - - - - 

 

     

Resterend saldo ten laste van 

overige reserves 3.148 

 

-11.351 

 

-76.439 -71.329 -70.910 
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