
Sta open voor nieuwe wegen en connect yourself 

 

 

    

 

Sustainable 

Connecting  

Brand 



 

PappaGallis | Postbus 2230 | 2301 CE Leiden | www.pappagallis.com | info@pappagallis.com 

PappaGallis Bidbook: 

 

1. Inleiding 

2. Samenvatting 

3. Belangrijke informatie over het bidbook 

4. Activiteiten 

5. Juridische structuur 

6. De organisatie 

7. Financiële informatie 

8. Prognoses 

9. Bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 



 

PappaGallis | Postbus 2230 | 2301 CE Leiden | www.pappagallis.com | info@pappagallis.com 

Onze wereld verkeert in crisis. 

Er is meer dan genoeg geld, maar toch gaat het niet goed. 

Wat ontbreekt? 
Heel veel, maar om te beginnen ontbreekt het aan: 
 

 vertrouwen 

 een evenwichtigere verdeling van het geld 

Gebeurtenissen in de financiële wereld en bij de banken in het 
bijzonder, hebben het vertrouwen geschaad en onevenwichtige 
verdeling van het geld veroorzaakt. 

De basis van economie is het rondpompen van geld. 
Om de problemen op te lossen, moeten we bij deze basis beginnen. 
De gebaande paden verlaten en anders denken. 

Kiezen voor een nieuwe weg: 

Connecting Brands 

Wat is dat? 
Op onze gebaande paden, zijn de gevestigde merken koortsachtig 
bezig om hun merkenrecht te beschermen en piraterij, namaak en 
plagiaat te vuur en te zwaard te bestrijden. 
Het Connecting Brand verlaat dit pad. Dit merk mag iedereen vrij 
gebruiken. Graag zelfs. Je hoeft er niets voor te betalen. 
 
Werkt dat? 
Jazeker. Als voldoende mensen het merk gebruiken, wordt het merk 
zichtbaar en groot. Daardoor groeit het uit tot een krachtig en 
waardevol marketing instrument.  
 
 
 
Van wie is dat merk? 
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Het PappaGallis merk is dus feitelijk van iedereen. Het gebruik is vrij. 
Het is voor velen een droom om echt mede eigenaar te zijn van een 
bedrijf of in dit geval een merk. 
Om mensen in de gelegenheid te stellen nu al mede eigenaar te 
worden van PappaGallis, worden certificaten van aandelen te 
beschikking gesteld via het platform van Symbid in Rotterdam 
(symbid.nl of symbid.com) 
Daar kun je certificaten van aandelen (onder bepaalde voorwaarden) 
verwerven. 
Dus niet instappen voor de hoofdprijs, zoals bij Facebook, Linked-in 
etc., maar aan de basis staan van, heel goedkoop. 
 
Wat is de filosofie? 
PappaGallis hanteert de volgende filosofie: 
Als je aandelen Philips bezit, koop je een Philips televisie, Philips 
lampen en geen ander merk. Daarmee stimuleer je de waarde van 
jouw aandelen. 
Dit zijn precies de voorwaarden voor het bezit van aandelen 
PappaGallis. Koop PappaGallis branded producten bij PappaGallis 
branded ondernemers, of draag het merk uit en zorg voor de groei 
van de waarde van merk. Like op Facebook, volg op Twitter, draag 
een T-shirt, plak onze kentekensticker en promoot jouw merk, doe 
iets positiefs. Draag jouw steentje bij, gebruik vooral jouw specifieke 
talent. 
 
Welke producten brengt PappaGallis? 
Ooit gedacht dat Uggs of Crocks zo populair zouden worden? 
Er zijn geen grenzen. De praktijk zal de grenzen zelf stellen. 
Maar de filosofie van het bedrijf is: de wereld en de mensen bepalen 
waar wel vraag naar is en waar niet.  
PappaGallis consumenten en PappaGallis ondernemers maken zich 
samen sterk binnen het Connecting Brand.  
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Ons merk!                                                                          vs   
De kracht van de massa is niet te stuiten. PappaGallis zoekt een 
vergelijkbare passie voor het Connecting Brand, als de passie die 
Steve Jobs opriep voor Apple. Het PappaGallis (papegaaienkop)logo is 
niet voor niets even simpel als het Apple logo.  
 
Maar er zijn ook slechte mensen. 
Social media zijn een fantastisch instrument om slechte mensen op 
hun plaats te wijzen. Wordt een kwalitatief slecht product 
aangeboden, of de prijs is niet in verhouding, wordt dit via social 
media snel afgestraft. PappaGallis is immers van ons, dus iemand die 
schade aanbrengt aan ons merk zal snel worden aangepakt. 
Niemand kan de kracht van de massa weerstaan. 
  
Social media 
Wij hebben met ons allen Michael Zuckerberg schatrijk gemaakt. Zijn 
Facebook is door ons gebruik groot geworden en nu verkoopt hij 
onze Facebook accounts aan beleggers (wijzelf) voor de hoofdprijs. 
Dat lijkt een ietwat domme aankoop. Verder kun je de vraag stellen: 
Wat moet een individu met zoveel geld? (Op basis van 3% rendement 
is het door Zuckerberg te besteden bedrag $1.5 mio per dag)  
Gebruik daarom vooral Facebook om PappaGallis groot te maken. Zo 
hebben we toch nog optimaal profijt van onze investeringen (in tijd 
en moeite en in geld) in Facebook. 
 
Wat is het doel? 
Als het merk groeit, zal de toeloop versnellen.  
PappaGallis Connecting Brand creëert als het ware een eigen 
economisch circuit. In het hoofdstuk Activiteiten staat uitgelegd hoe 
dit circuit werkt.  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_LgF7ePXTRlA/TTXd1ntyXnI/AAAAAAAAAEo/udQAjNr4gNs/s1600/Apple-Logo.gif&imgrefurl=http://bmshankar.blogspot.com/2011/01/why-apple-logo-is-bitten.html&h=985&w=803&sz=9&tbnid=YwrxJ9_Nx-GLAM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search?q=apple+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=apple+logo&usg=__wy17N6T1BLxWhF4J93oJgWNHGaE=&docid=p_2O3oxV_jxaSM&hl=en&sa=X&ei=nhv7T8uXDsOk0AW3pYyyBw&sqi=2&ved=0CGMQ9QEwAw&dur=2311
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Uiteindelijk leidt dit tot het herstel van het vertrouwen. En wat heel 
belangrijk is, we worden voor krediet veel minder afhankelijk van de 
banken. 
Dat leidt weer tot een gelijkmatige verdeling van het geld. Doordat 
het Connecting Brand van ons allemaal is, bouwen we aan ons eigen 
vermogen in plaats van aan dat  van anderen. 
Het is zeer ergerlijk, dat topmannen van bedrijven, die van ons 
allemaal zijn, met grote bedragen naar huis gaan. 
Daar komt bij, dat uiteindelijk iedereen kan meedoen of instappen. 
 
Samenvatting 
 
Het is crisis, maar de oorzaken zijn bekend. 
Echte oplossingen werken slechts, als ze aangrijpen aan de basis. 
Connecting Brands verlaten de bestaande haperende strategieën en 
kiezen vanuit de basis een heel nieuwe weg. 
Een oplettende lezer ziet, als hij goed om zich heen kijkt, overal 
signalen, die naar deze nieuwe weg wijzen.  
Alle begin is moeilijk, maar wij hebben overtuiging, ambitie, 
doorzettingsvermogen, werklust, intelligentie, creativiteit en nog veel 
meer tot onze beschikking. Wij? Ja, daar hoor jij ook bij! Wat is jouw 
specifieke talent? PappaGallis is er ook voor jou! 
Wij zoeken dus nadrukkelijk geen investeerders, die alleen geld 
inbrengen. Wij zoeken participanten, ambassadeurs die toegevoegde 
waarde hebben in het uitdragen van het concept en het merk. 
 
Door de versnelling in toeloop, kan de groei van PappaGallis een 
opwaartse spiraal vormen, die in omvang en groeisnelheid 
verbazingwekkende potentie vertoont. 
Een economie op zichzelf. (het hoofdstuk Activiteiten legt dit uit)  
Dit citaat van de Nederlandse legende Johan Cruijff is hier volledig 
van toepassing: “Je begrijpt het pas, als je het ziet.” 
Daar voegen wij graag een opportunistische uitspraak aan toe: 
Connecting Brands zullen de wereldeconomie beheersen in 2030. 
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Een wereldeconomie met veel vertrouwen, weinig afhankelijk van 
het bancaire systeem voor krediet en een veel evenwichtigere 
verdeling van het geld.  
Lees in het hoofdstuk Activiteiten hoe we met zijn allen de cirkel rond 
maken. 

Belangrijke informatie over het PappaGallis bidbook 

 Het bidbook is opgesteld door Gerard Kampijon, de bedenker 
en initiatiefnemer van het Connecting Brand PappaGallis. 

 Het beschrijft een baanbrekend nieuw concept wat te grondslag 
ligt aan het te introduceren fonds. 

 De certificaten van aandelen van PappaGallis worden in eerste 
instantie aangeboden via het platform van Symbid. 

 Raadpleeg voor meer informatie symbid.nl of symbid.com voor 
de Engelstalige (internationale) versie. 

 De informatie in dit bidbook is niet geheim. 

 Nadere informatie vind je en kun je opvragen je via 
PappaGallis.com. of stel vragen via het platform van Symbid. 

 Deze informatie is niet geverifieerd door een accountant. 

 Informatie is nooit volledig, ook deze in formatie niet. 

 Het besluit om aandelen PappaGallis aan te schaffen zal altijd 
op eigen initiatief en op vrijwillige basis geschieden. PappaGallis 
BV, zowel als stichting Administratiekantoor PappaGallis 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, als de praktijk zich 
anders ontwikkelt dan in de verwachting, zoals die in het 
bidbook staat beschreven. 

 Ga voor jezelf na wat jij met het Connecting Brand PappaGallis 
kunt. Doe daarna wat jij denkt dat goed is.  
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Activiteiten 

PappaGallis BV ontplooit zelf geen bedrijfsactiviteiten. Zij beheert wel 
de eigendomrechten van het merk. Daarom wordt het 
aandelenkapitaal bijeengebracht in de BV, middels de verkoop van 
certificaten van aandelen PappaGallis. 
Wat  gebeurt daar dan mee?  
Daarmee maken we de cirkel rond. Hoe? 
 
Ondernemen vergt investering. Dus dan ga je naar de bank. Je vraagt 
om een krediet. In de praktijk staan banken niet te trappelen om 
jouw (misschien wel PappaGallis) onderneming te financieren.  
Daar staat tegenover, dat het aandelenkapitaal van PappaGallis met 
liefde door de banken naar eigen inzicht belegd zal worden.   
 
Dat doen we dan liever zelf en daarmee is de cirkel rond. 
Heb je een goed (PappaGallis) idee? Financiering nodig? Wij helpen 
en daarmee wordt dan meteen het PappaGallis aandelenkapitaal 
zinvol, nuttig en met een gezond rendement belegd. 
Jouw krediet zal uiteraard goedkoper zijn dan bij de bank. 
PappaGallis kredietunies zullen de tussenschakel vormen, zodat dit 
alles aan de gangbare regelgeving voldoet. Ook investering via 
crowdfunding in kansrijke ideeën en ondernemingen behoort tot de 
mogelijkheden om PappaGallis kapitaal te investeren. 
Het rendement op het aandelenkapitaal wordt voorlopig bij voorkeur 
geherinvesteerd in nieuwe kredieten. 
 
De belangrijkste activiteiten vinden dus plaats buiten PappaGallis BV. 
Jij werkt en onderneemt, met jouw uitzonderlijke talent, aan de 
toekomst van jouw merk, samen met duizenden anderen over de 
hele wereld. Miljoenen consumenten kopen PappaGallis branded of 
co-branded producten, omdat ook zij fans, ambassadeurs en liefst 
aandeelhouders zijn van PappaGallis. 
Dit is het doel waarnaar wij gezamenlijk streven. 
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Verder beheert de BV de website PappaGallis.com. Hier worden de 
logo’s ter beschikking gesteld, zodat iedereen het originele logo kan 
downloaden en gebruiken. 
 
De juridische structuur 
 
In de eerste opzet is gekozen voor de nieuwe flex BV, die middels de 
Stichting Administratiekantoor PappaGallis certificaten van aandelen 
aanbiedt. Deze certificaten van aandelen zijn vrij overdraagbaar, 
zonder tussenkomst van de notaris. 
Om het werkbaar te houden hebben de certificaten geen stemrecht 
in de vergadering van aandeelhouders.  
De markt via Symbid in Rotterdam zal voorlopig volstaan, al hopen 
wij door stormachtige ontwikkelingen gedwongen, sneller dan 
verwacht volgende stappen te moeten zetten. 
 
De BV is dus juridisch eigenaar van het merk PappaGallis en beheert 
de waarde van het merk voor alle aandeelhouders.  
Hoe hoog die waarde precies is, kan op ieder moment berekend 
worden aan de hand van de laatst betaalde uitgiftekoerskoers, het 
aantal uitstaande aandelen en het actuele vermogen van de BV. 
 
De organisatie 
  
Wij starten met PappaGallis BV in een tijdperk dat alles nog via de 
oude regels moet. Vandaar ook dit ouderwets aandoende bidbook en 
een omschrijving van de organisatie achter de BV. 
Iemand zal de trein in beweging moeten zetten. Gerard Kampijon is 
daar inmiddels al een tijd mee bezig en hij heeft persoonlijk 
geïnvesteerd in het oprichten van PappaGallis BV en de Stichting 
Administratiekantoor PappaGallis, die de certificaten van aandelen 
beheert. 
Hij is dan ook als eerste (voorlopig onbezoldigde) bestuursvoorzitter 
aangetreden. Hij houdt ook een bestuurlijk belang in de BV om bij 
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een snel uitbreidend aantal aandeelhouders bestuurlijke chaos te 
voorkomen. Uiteraard tot betere kandidaten zich aandienen.  
Voorts heeft hij het Connecting Brand concept bedacht, uitgewerkt, 
geëvolueerd, gerealiseerd en ingebracht in PappaGallis BV. 
De beloning die hij hiervoor ontvangt bestaat uit een 
aandelenpakket. Dit belang (16,2%) staat garant voor zijn ontembare 
inzet gedurende de komende jaren, om PappaGallis wereldwijd op de 
kaart te zetten en de waarde van de aandelen aanzienlijk te laten 
stijgen. Zijn belang, maar vooral ook in het belang van andere 
aandeelhouders. Hij verwacht overigens van die aandeelhouders 
dezelfde inzet. 
Voor sturing en controle zal een (onbezoldigde) raad van 
commissarissen gevormd worden.  
 
Financiële informatie 
 
De activa op de balans van PappaGallis BV bestaan in eerste instantie 
voornamelijk uit het gestorte aandelenkapitaal (€2.000,-) Plus de 
waarde van het merk PappaGallis, dat is vastgesteld op € 10.000,-). 
Voorts is €2.000 ingebracht bij de oprichting van Stichting 
Administratiekantoor PappaGallis. 
 
Met het stijgen van de beurskoers, zal de waarde van de merknaam 
toenemen. Dat is terecht, want dat wordt gerechtvaardigd door de 
prijs die markt over heeft voor de certificaten van aandelen van 
PappaGallis en het stijgende aantal ambassadeurs voor het merk. 
De BV kan de uitgifte van (nieuwe) aandelen en de prijs waarvoor 
deze worden aangeboden reguleren middels het aanpassen van de 
uitgifteprijs via het platform van Symbid. Voorlopig zal de vraag 
bepalen of de gekozen uitgifteprijs door de markt als reëel 
beoordeeld wordt. 
Uiteindelijk zal er een stap worden gezet, zodat er ook tweezijdig 
gehandeld (kopen en verkopen) kan worden in de certificaten. Dat 
gaat gepaard met een beursnotering.  
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Afhankelijk van de keuze voor welk beursplatform, gaat dat wel 
gepaard met behoorlijke tot zeer behoorlijke kosten. 
Voorlopig houden we dat liever in de eigen PappaGallis zak. 
 
Veelbelovend busininessmodel 
Het businessmodel van PappaGallis is vele malen beter dan het 
model van Facebook en vergelijkbare innovatieve startups. 
PappaGallis heeft geen kosten voor het hosten en controleren van 
content van derden en hoeft geen technische innovaties te 
ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven voor gebruikers. 
Er is voorlopig geen personeel, dus geen salariskosten. 
Dat betekent dat de kapitaalsbehoefte van PappaGallis heel laag is en 
het binnenkomende aandelenkapitaal dus vrijwel in zijn geheel 
rendabel gemaakt kan worden door het te beleggen of investeren. 
Zoals aangegeven wordt dit geïnvesteerd in aan PappaGallis 
gelieerde activiteiten van derden. 
In de toekomst zou bijvoorbeeld ook een stuk tweede hypotheek 
verstrekt kunnen worden aan PappaGallis consumenten, om de 
aankoop van onroerend goed mogelijk te maken. 
De mogelijkheden zijn onbeperkt, als de trein eenmaal rijdt. 
 
Beleggings- en investeringsstrategie 
De kosten van de beoordeling van (kleine) kredietaanvragen hebben 
financiële instellingen doen besluiten vooral te concentreren op de 
grotere kredieten. 
In onze collectiviteit vinden wij hier weer de oplossing voor dit 
ogenschijnlijke probleem, waar wij als Connecting Brand ook mee 
geconfronteerd zullen worden. 
Wanneer wordt een project succesvol? Precies, als wij als consument 
het de moeite waard vinden om een product of dienst af te nemen. 
Hoe weten wij of een idee aan zal slaan? Simpel, als via crowd 
funding voldoende belangstelling van onze kant is, zal ook 
PappaGallis een stuk(je) mee financieren. Dus geen dure 
onderzoeken nodig. Wij weten zelf of iets levensvatbaar is en zullen 
deze levensvatbaarheid ook zelf realiseren, middels onze klandizie. 
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Deze financiële paragraaf zal regelmatig geactualiseerd worden. De 
openingsbalans is aanwezig. Als de groei van de onderneming er 
aanleiding toe geeft, zullen relevante cijfers naar buiten worden 
gebracht. 
 
Prognoses 
 
Een prognose is een schatting van toekomstige cijfers. 
Alles wat in de toekomst ligt is per definitie onzeker. 
Dat betekent dat prognoses overtroffen kunnen worden, maar ook 
dat ze (helemaal) niet gehaald worden. 
De potentie van een Connecting Brand is zeer groot. 
Door de lage kostenstructuur zal de cashburn van de onderneming 
nihil zijn. 
Dat betekent dat de factor tijd daarmee is uitgeschakeld en de 
onderneming lange tijd voort kan, als de aanloopperiode onverhoopt 
langer is dan verwacht. De kans op een faillissement is daarmee 
uiterst klein. 
Dat maakt de aankoop van aandelen PappaGallis (mits we er in 
slagen een bepaalde schaalgrootte te bereiken) in potentie minder 
risicovol dan bijvoorbeeld beursgenoteerde aandelen of 
investeringen in bedrijven waar anderen met jouw geld moeten 
ondernemen. 
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Bijlagen 
 

Waarom zou PappaGallis aantrekkelijk kunnen zijn voor actieve investeerders? 
We gaan terug naar 2004. 
Facebook wordt geïntroduceerd op het internet. 
Sceptische reacties volgen op de beschrijving van het concept: 
Iedereen zet zijn privacygevoelige informatie online op een openbare website?? 
Revolutionair en gedurfd. Het lijkt nog steeds bizar, maar het gebeurt inmiddels massaal. 
Wat is het verdienmodel? Uuuhh, iets met advertenties denk ik.. 
 
We schrijven 2012. Facebook aandelen zijn te koop via de beurs. 
Waarde van het bedrijf: $ 100.000.000.000,- Allemaal feiten. 
Als jij in 2004 aandelen Facebook had kunnen kopen, had je het dan gedaan? 
Laten  we deze bespiegelingen vergeten, we kunnen de tijd niet terugdraaien en wij leven in 
2012. 
 
Juist 2012, de introductie van PappaGallis the Connecting Brand. 
Revolutionair en gedurfd. Iedereen op deze wereld wordt uitgenodigd om deel te nemen 
aan de ontwikkeling van een wereldmerk. Het lijkt bizar, maar er zijn misschien wel meer 
redenen om hier aan mee te doen, dan om een profiel aan te maken op Facebook. 
Wat is het verdienmodel? Anders dan bij de social media sites maakt PappaGallis geen grote 
kosten voor de hosting van de klanten, salarissen, innovaties, overnames en ontwikkeling. 
De consument is  klant,ambassadeur en met een beetje geluk aandeelhouder. De tweede 
groep deelnemers aan het PappaGallis concept zijn ondernemers die goed beschouwd hun 
eigen onderneming financieren. Sterker nog, als ze sterk genoeg in het concept geloven 
kopen ze voor een gedeelte van hun winst extra aandelen in PappaGallis en brengen weer 
nieuw aandelenkapitaal bij elkaar. 
Dat wordt weer door PappaGallis ingezet om ondernemers middels krediet te ondersteunen. 
Deze investeringen genereren een direct rendement. 
Dit concept is dus een stuk sterker dan het “Uuuuh iets met reclame” Facebook concept. 
 

Wereldmerk bouwen oude en nieuwe stijl 
Connecting brand, wat betekent dat? 
In Society 3.0 beschrijft Ronald van den Hoff hoe onze samenleving langzaam maar zeker 
ingrijpend verandert. Of misschien veel sneller dan wij denken of bij kunnen houden. 
Als we het hebben over het bouwen van wereldmerken valt het volgende op. 
De traditionele grote merken zoals BMW, Coca Cola en McDonalds hebben er decennia en 
soms nog langer over gedaan om hun merk en imago zorgvuldig te bouwen. 
Nieuwe economie werkt anders. Google, Facebook, Twitter en Youtube zijn slechts enige 
jaren oud. Ze zijn gestart als een niet helemaal af internetconceptje dat gaandeweg is 
verbeterd en populair geworden. 
Als we dan de waarde van Facebook afmeten aan de introductieprijs van $ 38,- per aandeel 
blijkt dat Facebook meer waard is dan BMW, Deutsche Bank en Adidas bij elkaar .. 
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De introductie van reverse sponsoring 

Het aantal sportclubs zonder shirtsponsor groeit. 
Traditioneel voorziet het sponsoring model in een financiële bijdrage van de sponsor aan de 
club die denkt, dat het dragen van de sponsornaam door de sportclub grote toegevoegde 
waarde biedt voor de desbetreffende sponsor.  
Reverse sponsoring, je raadt het al, gaat uit van hetzelfde effect, maar een heel ander 
uitgangspunt. Stel je hebt gelijk en het dragen van de sponsornaam sorteert groot effect 
voor je sponsor. Dan is het als club raadzaam aandelen PappaGallis aan te schaffen tegen 
vooraf overeengekomen schappelijke voorwaarden. De club investeert dus in PappaGallis en 
heeft zo belang om te helpen bij de groei van het Connecting Brand. Dat doet de club door 
de naam op het shirt te dragen. Dat kan eenmalig, maar ook structureel. 
Reverse sponsoring is ook een kwestie van nieuwe wegen inslaan en geheel anders denken. 
Ook artiesten, andere BN’ers of iedereen die meent goed te zijn voor een stuk positieve 
bijdrage of publiciteit kan gebruik maken van reverse sponsoring om hun populariteit te 
gelde te maken. Het concept wat wij zullen introduceren als “Cash your talent”. 
 
Als wij (kijk in de spiegel) onze schouders zetten onder een beter concept dan Facebook, dan 
weten we in ieder geval wat de potentie is. Onze creativiteit is de enige grens aan de 
mogelijkheden. 

   

 


