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Geachte

[...]

,

In uw brief van 18 november 2020, ontvangen op 24 november 2020, heeft
u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)
informatie verzocht over Stichting Both ENDS.
Concreet heeft u gevraagd om de openbaarmaking van:
“Alle contacten die tussen BZ en Stichting Both ENDS (www.bothends.org)
hebben plaatsgehad in de periode 1 januari 2016 tot heden; die zien op:
a) Alle informatie, waaronder begrepen informatie over alle contacten,
ter zake van het verstrekken van fondsen, financiering, subsidies of
andere wijze van ondersteuning (inclusief niet geldelijke
ondersteuning) die is geboden door BZ, of met tussenkomst van BZ,
aan Stichting Both ENDS;
b) Alle informatie, waaronder begrepen informatie over alle contacten
die zien op samenwerking tussen, of met tussenkomst van BZ, en
Stichting Both ENDS;
c) Alle informatie, waaronder begrepen informatie over alle contacten
tussen, of met tussenkomst van BZ, en Stichting Both ENDS die zien
op twee strategische partnerschappen met BZ: de Fair Green and
Global alliantie (FGG), waarvoor Both ENDS de penvoerder is, en de
Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA);
d) Alle informatie, waaronder begrepen informatie over alle contacten
tussen, of met tussenkomst van BZ, en Stichting Both ENDS die zien
op overleg rondom of ter zake van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, daaronder ook begrepen alle informatie die Stichting
Both ENDS, al dan niet als standpunt, heeft gezonden aan BZ met
betrekking tot het genoemde onderwerp.”
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De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per e-mail van 25
november 2020.

Datum
23-04-2021
Onze referentie
BZ-2020.30732

In mijn e-mailbericht van 8 december 2020, heb ik de beslistermijn
opgeschort omdat het verzoek te algemeen was en de bestuurlijke
aangelegenheid ontbrak. Als reactie daarop, heeft u op 11 december 2020
uw verzoek per e-mail gepreciseerd tot de informatie vermeld onder kopje
a) en kopje c) van het verzoek met een focus op de formele documenten
die zijn gewisseld tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en
Stichting Both ENDS.
In uw e-mailbericht van 18 december 2020 heeft u desgevraagd
aangegeven dat de bestuurlijke aangelegenheid van uw verzoek het beleid
van het ministerie ten opzichte van Stichting Both ENDS betreft.
Na ontvangst van de concretisering en de bestuurlijke aangelegenheid van
het Wob-verzoek, is de opschorting van de eerste beslistermijn per e-mail
van 18 december 2020 beëindigd. Tevens heb ik in dit e-mailbericht de
beslistermijn met vier weken verdaagd van 1 januari 2021 naar 29 januari
2021. Naar aanleiding van de zienswijzeprocedure heb ik op 29 januari
2021 per e-mail de tweede beslistermijn opgeschort met vier weken.
Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wobartikelen verwijs ik u naar de bijlage.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 86 documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd.
Zienswijzen
U bent er over geïnformeerd in mijn e-mailbericht van 29 januari 2021 dat
er derde belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten
en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun zienswijze te geven.
De zienswijze van de derde
belangenafweging meegenomen.

belanghebbenden

heb

ik

in

mijn

Besluit
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en 75 van de
aangetroffen documenten (deels) openbaar te maken op grond van de
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Wob. De informatie die is opgenomen in het document met volgnummer
78, inzake de audit van het programma van de Fair Green and Global
alliantie, maak ik niet openbaar op grond van de Wob. Voor de motivering
verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit.
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Reeds openbaar
11 aangetroffen documenten zijn reeds openbaar en voor een ieder
beschikbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare
documenten. Voor deze documenten verwijs ik u naar de vindplaats die is
vermeld op de inventarislijst.
Overwegingen
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid,
van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming
van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het
publieke belang van een goede en democratische bestuur voering. Het
komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de
openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon
of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke
belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit
betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend
aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende
documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij
daarom
verzoeken.
In
dat
licht
vinden
de
onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd.
In de documenten staan persoonsgegevens. Dit betreft bijvoorbeeld
namen, functies, (e-mail)-adressen en telefoonnummers. Deze gegevens
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maak ik niet openbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van de
genoemde persoonsgegevens de privacy en veiligheid van betrokkenen
prevaleert boven het belang van openbaarmaking. Hierbij heb ik in de
beoordeling meegewogen of de betrokken personen vanuit hun functie
regelmatig in de openbaarheid treden. De genoemde persoonsgegevens
heb ik verwijderd uit de documenten.
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Voor wat betreft persoonsgegevens van personen werkzaam in de ngosector, merk ik het volgende op. In een toenemend aantal landen wordt
druk uitgeoefend op de ngo-sector en haar medewerkers, ondermeer door
bedreigingen of door de geldstroom aan maatschappelijke organisaties te
verbieden of te belemmeren. Vanuit overheden worden bijvoorbeeld
campagnes georganiseerd waarin organisaties die buitenlandse financiering
ontvangen worden zwartgemaakt als ‘foreign agents’. In een aantal landen
staan tal van internationale organisaties op een zwarte lijst waardoor ze
geen
financiering
kunnen
geven
aan
lokale
partners.
Voor
partnerorganisaties met activiteiten in landen waar democratie en
mensenrechten onder druk staan of onder druk kunnen komen te staan, is
het dan ook van (levens-)belang dat de persoonsgegevens van de ngomedewerkers en hun activiteiten en projecten niet bekend worden.
Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat ten aanzien van de
genoemde persoonsgegevens de privacy van betrokkenen prevaleert boven
het belang van openbaarmaking. Daarom maak ik de persoonsgegevens
niet openbaar op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van
de Wob.
Uit een aantal documenten heb ik ook handtekeningen en parafen
verwijderd. Dit heb ik onder andere gedaan met het oog op het voorkomen
van identiteitsfraude. Ik ben van oordeel dit belang zwaarder weegt dan
het belang van openbaarheid. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet
openbaar op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de
Wob.
Daar waar ik deze uitzonderingsgrond heb toegepast op de openbaar
gemaakte documenten, heb ik dat aangegeven met de code ’10.2.e’ als
notatiewijze.
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
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Openbaarmaking van de namen van de partnerorganisaties van Both ENDS
zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling. Het openbaar
maken van financiering of ondersteuning door Both ENDS en/of haar
partnerorganisaties van activiteiten en projecten in het buitenland, kan
leiden tot overheidsingrijpen in die landen. Ook het openbaar maken van
de landsnamen en andere plaats- of regioaanduidingen waar activiteiten
door Both ENDS en/of haar partnerorganisaties worden uitgevoerd, kan
leiden tot onevenredige benadeling. De ngo-organisaties en hun activiteiten
kunnen aan de hand van deze informatie worden gelokaliseerd en
tegengewerkt of beëindigd indien deze de overheid van die landen
onwelgevallig zijn. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen
dan het belang van openbaarheid. Daarom maak ik, in de documenten die
ik (deels) openbaar maak, de hiervoor genoemde informatie niet openbaar
op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Daar
waar ik deze uitzonderingsgrond heb toegepast op de openbaar gemaakte
documenten, heb ik dat aangegeven met de code ’10.2.g’ als notatiewijze.
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Het document met nummer 78 betreft een financiële controlerapportage
inzake het programma Fair Green and Global alliantie. Deze rapportage is
uitsluitend bedoeld voor de penvoerder Stichting Both ENDS en voor het
ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat andere partijen die niet op de
hoogte zijn van het doel van de rapportage de resultaten foutief kunnen
interpreteren. Dit kan leiden tot onevenredige benadeling van de
rapporterende organisatie, Stichting BOTH ENDS en Fair Green and Global
alliantie. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid. Daarom maak ik dit document integraal niet
openbaar op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de
Wob.
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Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet
De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de
Wob, treft u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte documenten
en dit besluit worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, zodat ze voor een
ieder beschikbaar zijn.
Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact
opnemen met de directie Juridische Zaken van het ministerie van
Buitenlandse Zaken via Wob@minbuza.nl.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
[Deze brief is vanwege de (werk)voorschriften rondom COVID-19 niet voorzien
van een handtekening. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd
dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de
verzending daarvan.]

drs. J.J. Kelderhuis
Hoofd van de afdeling Maatschappelijk Middenveld en Onderwijs

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, t.a.v. de directie Juridische Zaken,
postbus 20061, 2500 EB Den Haag.
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid
van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering
ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie,
met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen
ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren
over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die
secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de
toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als
taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de
instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie
van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe
door hen aangevoerde argumenten;
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet
milieubeheer.
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Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop
betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de
verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij
behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in
de artikelen 10 en 11.
Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet
bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer maakt.
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2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor
zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke
lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen
van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.
[…]

Datum
23-04-2021
Onze referentie
BZ-2020.30732

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van
intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft
gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm
worden verstrekt.
[…]
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Bijlage 2 – Inventarislijst
Inventarislijst Wob-verzoek BothENDS
Volgnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Unieke ID Documentnaam
65006
65140
65341
69166
65342
65005
65345
65170
65169
72882
65287
65288
65289
65171
65337
65284
65250
65283
69170
65013
65015
65016
65022
65344
65014
65012
65026
65025
69012
65027
65248
65291
65292
65346
65017
65023
68736
65018
65019
65020
65021
65024
65251
65319
65030
65142
65029
65320
65141
65223
65036
65286
65028
65318
65252
65031
65181
65182
65183
65338
65213
65039
65246
65038
65224
65034
65035
65321

FCAM Programme document
FGG BothEnds Programme document
Subsidiebeschikking Both Ends FGG Alliance
Subsidiebeschikking FCAM Pleiten en Beïnvloeden GAGA
Partnerschapsovereenkomst FGG Both Ends
Partnership Agreement FCAM
Brief Both Ends Baseline report Samenspraak en Tegenspraak
FGG Baseline study - mutual capac ty development
FGG-II Revised Budget
2017 FGG-II_Annual Plan 2017_FINAL.pdf
GAGGA Baseline Study 2016
GAGGA Baseline Study Annexes 1 2
GAGGA Baseline Study Annexes3-10
Goedkeuringsbrief aan FGG Inceptie rapport
Brief FGG baselines d.d. 11 nov. 2016
GAGGA_2016NarrativeReportFINAL-20170428090415.pdf
GAGGA Budget 2017
GAGGA 2017 Annual Plan
Goedkeuringsbrief aan FCAM annual plan, budget, base line study
FGG Annex I to FGG Annual Report 2016 - Mon toring report MCD
2016 FGG Annual Report 2016 - FINAL.PDF
FGG Financial Report 2016
FGG Explanation with budget implications
Goedkeuringsbrief aan Both Ends jaarplan en budget 2017
Brief FGG Annual Progress Report 2016
FGG publication Mutual Capac ty Development
2018 FGG Annual Plan 2018_FINAL.pdf
Brief FGG Annual Plan & Budget 2018
GAGGA2017AnnualReportFINAL.pdf
FGG Annex 2019
GAGGA 2018 Annual Plan
GAGGA 2018 Budget
GAGGA 2018 Budget Notes
Goedkeuringsbrief aan Both Ends FGG jaarplan en budget 2018
Brief aan FGG goedkeuring voortgangsrapportage finacieel rapport 2016
FGG Financial Report 2017
GAGGA goedkeuringsbrief jaarverslag 2016
Brief FGG Annual Progress Report 2017
FGG Annual Report 2017 Annex I ind cators
FGG Annual Report 2017 Annex II MCD
2017 FGG Annual Report 2017 FINAL.pdf
FGG Annual Budget 2018
Goedkeuringsbrief jaarplan GAGGA 2018
GAGGA MTR Final Report
2019 FGG Annual Plan 2019.pdf
FGG Mid-Term Evaluat on Synthesis report (summary
Brief FGG Annual Plan & Budget 2019
Management letter GAGGA
Brief FGG MTE
goedkeuringsbrief GAGGA anual narrative, financial and audit reports 2017
FGG financial report 2019
GAGGA_2018NarrativeReportFINAL.pdf
FGG Annual Budget 2019 & Comments
GAGGA Annual Plan 2019
Goedkeuringsbrief aan GAGA annual plan 2019
Goedkeuringsbrief aan FGG Annual Plan 2019
2018 FGG Annual Report 2018 (incl. Annex I).pdf
FGG-II Annual Report 2018. Annex 2 - MCD
Brief FGG-II Annual Progress Report 2018
2018 Goedkeuringsbrief aan FGG Annual Progress report and Financial repor
Goedkeuringsbrief FCAM GAGGA IATA F en A rapportage 2018
2020 FGG Annual Plan 2020.pdf
GAGGA Annual Plan 2020
Brief FGG Annual Plan Budget 2020
Goedkeuringsbrief FCAM GAGGA Jaarplan 2020
FGG financial report 2019 annex
FGG financial report 2019 notes
GAGGA Budget 2019

Datum
16-09-15
01-11-15
23-11-15
23-11-15
01-12-15
02-12-15
01-04-16
01-07-16
14-07-16
01-10-16
01-11-16
01-11-16
01-11-16
11-11-16
01-12-16
31-12-16
01-01-17
01-01-17
23-01-17
01-04-17
01-04-17
01-04-17
07-04-17
24-04-17
28-04-17
01-05-17
01-10-17
31-10-17
31-12-17
01-01-18
01-01-18
01-01-18
01-01-18
22-02-18
23-02-18
23-02-18
20-03-18
30-04-18
30-04-18
30-04-18
30-04-18
30-04-18
03-07-18
01-09-18
01-10-18
01-10-18
30-10-18
13-11-18
27-11-18
28-11-18
01-12-18
31-12-18
01-01-19
01-01-19
20-02-19
01-03-19
01-04-19
01-04-19
30-04-19
29-07-19
14-08-19
01-11-19
01-11-19
18-11-19
21-11-19
01-12-19
01-12-19
01-12-19

Beoordeling

U tzonderingsgrond

Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Openbaar
Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Openbaar
Reeds Openbaar
Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Reeds Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Deels Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar

10.2.g
10.2.e,
10.2.e,
10.2.e,
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e,

10.2.g
10.2.g
10.2.g

10.2.g

10.2.e, 10.2.g
10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e, 10.2.g
10.2.e
10.2.g

10.2.g
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 10.2.g
10.2.e

10.2.g

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.g

10.2.e
10.2.e, 10.2.g
10.2.e, 10.2.g
10.2.e
10.2.e, 10.2.g
10.2.e
10.2.e

10.2.e, 10.2.g
10.2.e
10.2.e
10.2.g
10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e, 10.2.g
10.2.e
10.2.e
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

65322
65037
65042
65217
65218
65041
65040
68732
72878
65032
65249
65138
65222
65033
65136
65247
65137
65139

GAGGA Budget Explanatory Notes 2019
FGG Annex 1 budget 2020
FGG Comments on budget 2020
GAGGA Annual Budget 2020
GAGGA Annual Budget Notes 2020
Brief aan FGG cost at end of project
FGG brief Both Ends jpl 2020
FCAM GAGGA Annual Narrative Report 2019
2019 FGG Annual Report 2019_Final.pdf
2019 FGG audit 2019.pdf
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