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Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang 8/05/2017 – 19u30 
  
Aanwezig 
Leo Lambeens   Directie GBS Heikant 
Hilde Van Mileghem  Directie GBS De Kameleon 
Frederik Beersaerts  Directie GBS De Straal 
Evy Buelens    Directie GBS Wezemaal 
Sandra Maes   Directie VBS De Klinker 
Hilde Walder   Directie VBS De Rank 
Liesbeth Gauthier  Coördinatie IBO Stekelbees 
Ann Vanthournout  Coördinatie IBO Stekelbees 
Ilse Vandewaerde  Regiomanager Landelijke Kinderopvang 
Helen Imberechts  Oudercomité GBS De Straal 
Annelies Janssens  Oudercomité VBS De Klinker 
Kim Herbots   Oudercomité GBS De Kameleon 
Evi Van de Voorde  Oudercomité VBS De Rank 
Werner Brughmans  Oudercomité GBS Heikant 
Maarten Mommaerts  Vertegenwoordiger van ouders met kinderen van 0-3 jaar 
Gert Heylen   Schepen Sociale Zaken en voorzitter OCMW 
Jelle Wouters   Schepen Kinderopvang 
Larissa Grauwels  Dienst Patrimonium gemeente Rotselaar 
Bieke Nackaerts  Dienst jeugd en kinderopvang gemeente Rotselaar 
 
Verontschuldigd:  
Goele Haesendonck, Beertje Hops – Ilse Berwaerts, Dienst voor opvanggezinnen Landelijke 
Kinderopvang - Joris Van den Eynde, Oudercomité GBS Wezemaal 
 
Voorwoord voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom. We doen een kort kennismakingsrondje.  
 
Opvolging vorig verslag (12/04/2016)  
Er zijn geen verdere opmerkingen of vragen over het verslag van het LOK van 12/04/2016. 
 
1. Infrastructuur kinderopvang Rotselaar 
Bij de start van de legislatuur wilden we inzake de schoolse kinderopvang een vernieuwd beleid 
brengen op twee fronten: enerzijds de werking van schoolse kinderopvang en anderzijds de 
vernieuwing van infrastructuur, rekening houdend met binnen- en buitenschoolse kinderopvang en de 
toename van kinderen binnen de kinderopvang. Op dit moment is de gemeente bezig met twee grote 
nieuwbouwprojecten in Rotselaar Centrum en Werchter. We hebben Larissa Grauwels van de dienst 
Patrimonium van gemeente Rotselaar uitgenodigd om meer toelichting te geven bij de verschillende 
projecten.  
 
Nieuwbouw Werchter:  
Er wordt een nieuwe kleuterschool gebouwd voor GBS ‘De Kameleon’. De gemeente grijpt met dit 
project zijn kans om een nieuwbouw te zetten die multifunctioneel gebruik toestaat. Achter de huidige 
lagere schoolgebouwen wordt er een nieuwbouw opgetrokken die dienst zal doen als kleuterschool én 
als nieuwe locatie voor buitenschoolse kinderopvang. De plannen en het bestek van deze nieuwbouw 
zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de schooldirectie, het lerarenteam en Landelijke 
Kinderopvang. Eind van deze maand wordt het bestek voorgelegd aan de gemeenteraad om in januari 
2018 in aanbesteding te gaan. Het nieuwbouwproject wordt uitgebreid toegelicht. 
 
Schepen voor Kinderopvang Jelle Wouters verduidelijkt de vernieuwende visie van de gemeente 
Rotselaar omtrent het multifunctionele gebruik van gemeentelijke gebouwen. Hierbij worden de 
schoolgebouwen optimaal gebruikt en opengesteld voor o.a. kinderopvang vóór en na de schooluren. 
Hoewel het decreet rond dubbel gebruik nog niet helemaal op punt staat is Rotselaar wel klaar om 
een nieuwe stap te zetten inzake in het multifunctioneel gebruik van gebouwen. Ook voor de 
organisatie van vele naschoolse activiteiten worden de infrastructuren van de scholen bewust ingezet. 
 
 
 



 2

Er zijn tal van voordelen aan het optimale gebruik van schoolinfrastructuur voor en na de lesuren zoals 
o.a. de eenvoudige verplaatsingen voor kinderen van school naar opvang en naar naschoolse 
activiteiten en omgekeerd.  
Voorwaarde is dat je voor de kinderen een vrijetijdsgevoel kan creëren. Een polyvalente ruimte voor 
lagereschoolkinderen in de opvang in de nieuwe kleuterschool is dus een must.  
 
Technisch gezien heeft dit dubbel gebruik natuurlijk ook gevolgen. Gezien de verschillende 
reglementeringen met betrekking tot brandveiligheid voor schoolgebouwen en kinderopvanglocaties 
kiest de gemeente er bewust voor om rekening houden met de strengste criteria, namelijk die van de 
erkende en gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang.  
 
Het nieuwbouwproject van Werchter is een vooruitstrevend project. De gemeente bouwt een 
kleuterschool waar kinderen voor en na schooltijd ook naar hartenlust kunnen spelen in de schoolse 
kinderopvang. Het is duidelijk dat voor zo’n project ondersteuning van onderuit noodzakelijk is. 
Leraren en kinderbegeleiders maken samen gebruik van dezelfde ruimten. Dit vraagt van alle partijen 
een grote flexibiliteit en een goede samenwerking.  
 
Vragen vanuit het LOK:  
 
Zijn er aan de nieuwbouw en dus ook de verhuis van Stekelbees garanties voor het behoud van het 
aantal erkende plaatsen en de daarbij horende subsidies van o.a. FCUD?  
Reactie: Gelukkig zijn er binnen de regelgeving de laatste tijd grote sprongen voorwaarts gedaan. De 
Vlaamse overheid ondersteunt steeds meer het idee van dubbel gebruik en stelt nu enkel nog dat je 
op hetzelfde tijdstip, op dezelfde locatie, geen verschillende activiteiten mag uitvoeren.  
 
Als de demografie wijzigt, zal de nieuwbouw er dan ook op voorzien zijn om deze wijzigingen in 
doelgroep mogelijk te maken. Stel, binnen een aantal jaren zijn er meer lagereschoolkinderen dan 
kleuters, kan de nieuwbouw zich hier dan ook in aanpassen?  
Reactie: Voor de doelgroep van kleuters heeft de gemeente er bewust voor gekozen om een 
gelijkvloers gebouw te realiseren. Het gebouw is voorzien voor 150 kleuters terwijl er nu slechts 100 
kleuters in Werchter zijn ingeschreven. Er is dus zeker rekening gehouden met mogelijke toekomstige 
evoluties. Daarnaast wordt er in het bestek expliciet aangegeven dat het nieuwe gebouw moet 
aangepast zijn zodat er  in de toekomst nog een verdiep kan worden bijgebouwd indien opportuun.  
 
Hoe worden leraren en begeleiders betrokken met de bouw en de inrichting van de nieuwe school? Is 
er ook de mogelijkheid om inspraak te geven aan bijvoorbeeld kinderen die zullen gebruik maken van 
deze locatie? 
Reactie: Het bestek is, zoals eerder aangegeven, opgemaakt in nauw overleg met de verschillende 
partners. Landelijke Kinderopvang geeft aan dat zij een participatief traject afleggen met de kinderen 
en dat participatief werken altijd deel uitmaakt van hun werking. Landelijke Kinderopvang heeft naar 
aanleiding van dit project samengezeten met de gemeente en ook zoveel mogelijk informatie over de 
nieuwbouw doorgegeven aan de gemeente. De directie en leerkrachten werden eveneens betrokken 
bij de opmaak van het bestek zodat dit project zo breed mogelijk wordt gedragen. De leerkrachten 
hebben hierbij ook steeds oog gehad voor het welzijn en de visie van de kinderen en het 
kindvriendelijk inrichten van het gebouw. Verder is er ook nog de kindergemeenteraad, opgestart in 
oktober 2016 die nu ook officieel een stem geeft aan de kinderen van de 3de graad lagere school.
  
 
BKO Rotselaar Centrum – Kapelstraat:  
De bouw van deze nieuwe BKO locatie is gestart in januari 2017. Op dit moment zit de aannemer in 
de ruwbouwfase en zijn ze bezig met de dakwerken en het buitenschrijnwerk. Larissa Grauwels 
vermoedt dat het gebouw kan klaar zijn in het najaar 2017. In de infrastructuur is er specifiek ook aan 
de scouts gedacht die kan gebruik maken van o.a. berging en sanitair. De kostprijs van de nieuwbouw 
bedraagt € 1.036.000 en de kostprijs van de grond is € 336.000. Het ontwerp van ruilovereenkomst 
voorziet een ruil met het gebouw in de Bergstraat dat op een waarde van € 730.000 is geschat. In de 
kaderbeslissing van de gemeenteraad staat dat het verschil in waarde van de twee gebouwen niet 
bijgepast wordt door de gemeente. 
 
Schepen Jelle Wouters is erg tevreden met dit voorstel dat zeer voordelig is voor de gemeente, de 
inwoners en alle gezinnen. Er is geen haast voor de verhuis van de Bergstraat naar de Kapelstraat. 
De locatie in de Bergstraat kan zo lang als nodig worden gebruikt. 
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Vragen: 
- De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om de nieuwe tijdslijn te communiceren naar de betrokken 
scholen.  
Reactie: We willen nu even voorzichtig zijn om een nieuwe timing op papier te zetten. Daarom hebben 
we dit punt geagendeerd op het LOK en heeft Larissa Grauwels zoveel mogelijk informatie gegeven 
over de voortgang van de bouw. Het is echter nog wel onduidelijk wanneer de ruilovereenkomst 
precies aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. In de princiepsbeslissing van het 
schepencollege wordt ook duidelijk bepaald dat het gebouw aan heel wat voorwaarden en criteria 
moet voldoen vooraleer een ruil kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is de 
gemeenteraad die vervolgens definitief een beslissing moet nemen over dit ontwerp van 
ruilovereenkomst. 
 
BKO Rotselaar - Heikant:  
Op deze locatie zijn er de voorbije maanden heel wat renovatiewerken gedaan. In totaal voor bijna 
80.000 euro: 
- brandveiligheidswerken, zowel in de school als in de BKO 
- herstellingswerken aan schouwen, nieuwe vluchtdeur naar de noodtrap, vloeren op de verdieping, 
nieuwe wandbekleding en schilderwerken aan de schouw 
- elektriciteitswerken 
- sanitair en verwarming, o.a. een nieuwe verwarmingsketel 
- op 31 mei wordt er een nieuwe toegangsbeveiliging geplaatst 
- zeer binnenkort zal er worden gewerkt met een gebouwbeheerssysteem zodat de gemeente op 
verplaatsing indien nodig meteen kan reageren op problemen.  
 
GBS Wezemaal:  
Ook in GBS Wezemaal heeft de gemeente onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor dubbel gebruik 
voor kinderopvang in de kleuterklassen. De inspectie zegt hier dat de plafonds in de huidige 
kleuterklassen daarvoor niet zouden voldoen. Voor de kinderopvang hebben we op dit moment maar 
één klasje nodig, de gemeente besliste toch om meteen alle plafonds van de kleuterklassen te 
vervangen zodat we in de toekomst flexibel kunnen zijn in gebruik. Ook hier kiest de gemeente er dus 
voor om proactief te zijn en meteen te voldoen aan de strengste normen m.b.t. de veiligheidsnormen. 
Ook de verlichting wordt vernieuwd. De gemeente kiest er tevens voor om de lichten te vervangen in 
LED-verlichting.   
De reden dat we naar de kleuterklassen kijken om in de toekomst ook kinderopvang te organiseren 
voor de kleuters is dat er zo ruimte vrijkomt om naschoolse activiteiten aan te bieden in de refter en 
ook de Hagelandse Academie zo haar lesuren kan uitbreiden. Spelende kinderen samen met kinderen 
van de Academie in één ruimte is geen goede combinatie. We zijn vragende partij dat de Academie 
uitbreiding voorziet in haar aanbod, maar dan moeten we hier natuurlijk de nodige ruimte voor kunnen 
aanbieden.  
 
2. Advies: samenwerkingsovereenkomst binnenschoolse kinderopvang 
De gemeente Rotselaar heeft, in vergelijking met omliggende gemeentes een hoog aantal erkende en 
gesubsidieerde opvangplaatsen voor schoolse kinderopvang. Toch blijft het aantal kinderen dat 
beroep doet op schoolse kinderopvang voor en na schooltijd stijgen. Het aantal erkende plaatsen voor 
de buitenschoolse kinderopvang zijn gelimiteerd.  
 
Gezien het grote aantal kinderen dat nood heeft aan kinderopvang zorgt de gemeente Rotselaar voor 
kwalitatieve schoolse kinderopvang, gesteund op vier pijlers: elk kind heeft recht op kwalitatieve 
opvang, vóór en na school; de opvang moet netoverschrijdend worden aangeboden zonder dat de 
kinderen hier vooraf voor ingeschreven moeten worden; er mag geen beperking zijn inzake het aantal 
kinderen dat toegang krijgt tot het aanbod (elk kind heeft recht op kinderopvang); het beleid inzake 
kinderopvang moet stabiel en kwalitatief zijn waarbij de samenwerking tussen de verschillende 
actoren vlot verloopt.   
 
In september 2016 zijn we gestart met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente 
Rotselaar en Landelijke Kinderopvang voor de organisatie van binnenschoolse kinderopvang. Deze 
samenwerkingsovereenkomst heeft de duurtijd van één schooljaar. Dit schooljaar is intussen bijna om, 
dus het is tijd om de samenwerking te evalueren, bij te sturen en een advies te geven voor de 
voorliggende samenwerkingsovereenkomst van onbepaalde duur. We duiden er nog op dat de termen 
‘binnenschoolse’ en ‘gemelde’ dezelfde zijn. De term ‘gemelde’ wordt frequent gebruikt door 
Landelijke Kinderopvang, terwijl de gemeente de term ‘binnenschoolse’ kinderopvang verkiest. De 
voorliggende samenwerkingsovereenkomst wordt gedetailleerd overlopen met de leden van het LOK. 
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Na het doornemen van de samenwerkingsovereenkomst overlopen we de evaluaties van 
respectievelijk Landelijke Kinderopvang en de schooldirecties. 
 
Ann Vanthournout (Landelijke Kinderopvang) legt uit dat de gemelde opvang wordt georganiseerd op 
4 locaties en dat LK hiervoor acht kinderbegeleiders in dienst heeft. Hiermee zijn alle vacatures 
ingevuld hetgeen niet makkelijk is gezien de beperkte uren. Sporadisch kunnen zij ook beroep doen 
op hun pool van vrijwilligers. De acht contractuelen maken deel uit van het grotere team van 
Stekelbees. Zij moeten een aantal vormingen zoals EHBO verplicht volgen en krijgen de keuze om 
ook deel te nemen aan intervisies. Verder worden deze mensen uitgenodigd op teams met de collega 
kinderbegeleiders van de erkende opvang. Gedurende het voorbije schooljaar zijn er wijzigingen m.b.t 
personeelsinzet gedaan in GBS Heikant en GBS Wezemaal gelet op het aantal kinderen die van de 
opvang gebruik maken.  
 
Bieke Nackaerts geeft toelichting bij de evaluatie van de schooldirecties. De directies zijn blij met het 
verloop op verschillende vlakken. Er is een duidelijke pedagogische meerwaarde dat de opvang wordt 
opgenomen door een professionele organisatie. Het vlotte contact met de coördinatoren van 
Stekelbees maakt dat we de kinderen over school-en kinderopvanggrenzen heen goed kunnen 
opvolgen en begeleiden. Ook administratief en financieel is alles nu eenvoudiger doordat ook koekjes 
en een drankje terecht komt op het maandelijkse factuur van LK en niet meer via de school moet 
gebeuren. De directies geven zelfs de suggestie dat LK gerust ook het middagtoezicht mag 
overnemen. LK geeft aan dat zij nog geen ervaring hebben met middagtoezicht maar hier binnenkort 
mee zullen starten in Wijnegem en Schilde.  
 
Tot slot bekijken we nog de bezetting in de binnenschoolse kinderopvang van september 2016 – april 
2017.  
 
 
Vragen: 
 
Zijn er verschillen met de vorige samenwerkingsovereenkomst? 
Reactie: Er zijn inhoudelijk geen wijzigingen gedaan aan het voorliggende ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst. Dit omwille van de positieve evaluaties van de verschillende betrokken 
partners. Enkel de duurtijd en de opstartkost voor het aankopen van EHBO en materialen van 1.000 
euro per locatie zijn gewijzigd.  
 
Wat is het verschil tussen de stuurgroep aangegeven in de samenwerkingsovereenkomst en het 
LOK? Beiden geven advies? 
Reactie: De opdracht van de stuurgroep is heel praktisch van aard: zij zorgt ervoor dat alle partners 
kort op de bal kunnen spelen en is gericht op het operationele, terwijl het LOK zich ontfermt over de 
principes en het beleid van de kinderopvang.  
 
Hoe ziet het ‘actief ouderbeleid’ eruit? In voorschoolse kinderopvang ‘de Hummeltjes’ is er een actieve 
ouderbetrokkenheid.  
Reactie: Wat betreft het ouderbeleid worden er tijdens het jaar een aantal acties uitgewerkt. De band 
tussen de ouders en de kinderbegeleiders wordt doorheen het jaar aangehaald. Er wordt ook een 
kwaliteitsbevraging door Landelijke Kinderopvang bij de ouders georganiseerd. In het opstartjaar van 
de gemelde schoolse opvang heeft LK natuurlijk zijn prioriteiten gelegd bij de basiswerking. Ilse 
Vandewaerde geeft ook aan dat je het verschil in ouderbetrokkenheid bij een kinderdagverblijf of bij 
een schoolse kinderopvang moeilijk kan vergelijken: in een kinderdagverblijf is het kind dagelijks en 
gedurende een lange tijd overdag aanwezig. In een schoolse kinderopvang is dit heel afwisselend en 
vaak maar voor heel korte tijd. Landelijke Kinderopvang geeft aan dat nu de basiswerking op punt 
staat ook de acties naar de ouders meer aandacht zullen krijgen en dat zij als werking proactief zullen 
communiceren naar de ouders toe. Schepen Jelle Wouters voegt tot slot toe dat de ouderbevraging 
een belangrijke tool vormt om de kwaliteit te meten en naar mogelijke suggesties te peilen. Bij 
speelplein ‘De Schavuit’ werkt dit bijzonder goed. Hij geeft ook aan dat LK jaarlijks deelneemt aan 
‘Week van de Opvoeding’ die altijd focust op de band (groot)ouders-kinderen. 
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Wat is de reden van de grote verschillen in aantallen van kinderen in de verschillende vestigingen?  
Reactie: Voorzitter Werner Brughmans geeft aan dat dit te maken kan hebben met het verschil in 
start- en einduur van de verschillende scholen. Er zijn scholen die heel vroeg beginnen en dus langer 
opvang moeten voorzien naschools. Jelle Wouters geeft aan dat dit aan zoveel factoren kan liggen en 
dat het onmogelijk is om hier de vinger op te leggen. De analyse van de cijfers zijn zinvol om te 
beslissen hoeveel begeleiders er waar en wanneer moeten geplaatst worden en waar en wanneer we 
naschoolse activiteiten moeten aanbieden voor een bepaalde doelgroep. Sommige scholen tellen ook 
meer leerlingen en zullen hierdoor ook meer kinderen in de schoolse opvang hebben. 
 
Waarom worden de naschoolse activiteiten niet opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst?  
Reactie: De naschoolse activiteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke diensten. De enige 
rol van LK is hierin om te starten met de promotie en de communicatie.  
 
De vraag wordt gesteld waarom er in de school van Rotselaar-centrum geen bijkomend aanbod van 
naschoolse activiteiten worden georganiseerd.  
Reactie: De naschoolse activiteiten bieden een concrete oplossing voor de locaties waar het aantal 
kinderen in de opvang de opvangcapaciteit overstijgt. In Rotselaar-centrum biedt de opvanglocatie in 
de Bergstraat voldoende plaatsen om alle kinderen van een kwalitatieve opvang te voorzien. Waar 
nodig voorzien we naschoolse activiteiten om de druk op de schoolse opvang te verkleinen. Verder is 
het momenteel ook onmogelijk om in Rotselaar-centrum ook na de naschoolse activiteiten opnieuw de 
verplaatsingen van en naar de Bergstraat te voorzien gezien deze met de bus gebeuren. De 
gemeente is ook van mening dat het een voorrecht is om opvang te genieten in Stekelbees en dat 
moet dus ook het doel blijven.  
 
Hoe zijn de verplaatsingen tussen de naschoolse activiteiten en Stekelbees in GBS Rotselaar-Heikant 
geregeld. Is er een oplossing gevonden voor het probleem dat hier werd gesignaleerd? 
Reactie: Landelijke Kinderopvang geeft aan dat het voor hen niet mogelijk is om telkens een 
begeleider de verplaatsingen mee te laten maken. Zij kunnen de groep niet zo lang verlaten. In de 
contracten van de organisaties die de naschoolse activiteiten verzorgen staat telkens opgenomen dat 
zij de kinderen die naar Stekelbees moeten na de activiteit tot daar brengen. Ook de sportbegeleiders 
doen dit na hun sportieve activiteiten. We hebben afgesproken dat de kinderen die van de Academie 
komen altijd deze verplaatsing kunnen doen via het poortje van de schoolgebouwen zodat zij over de 
speelplaats kunnen lopen i.p.v. over de straat. 
 
Schepen Jelle Wouters bedankt alle partners voor de goede samenwerking. Het organiseren van 
zoveel verschillende activiteiten met zoveel verschillende partners is verre van zelfsprekend. Hij geeft 
aan dat hij dankbaar is dat iedereen positief is omgegaan met deze verandering om kwalitatieve 
opvang te realiseren. Met dit beleid verzekeren we dat er kwalitatieve voor- en naschoolse 
kinderopvang wordt aangeboden in alle scholen, ongeacht tot welk net ze behoren, en dit voor alle 
kinderen zonder voorinschrijving of wachtlijsten. 
 
Het LOK geeft een positief advies over de samenwerkingsovereenkomst gemelde kinderopvang zoals 
voorgelegd mits verdere uitwerking en uitvoering van het actief ouderbeleid. 
 
3. Varia 
 
- Werner Brugmans vraagt aan LK of het mogelijk is om het mailadres van ‘admibo’ te wijzigen. Deze 
is onduidelijk voor ouders en wordt zo vaak over het hoofd gezien. LK geeft dit door aan de 
administratie. 
 
- Werner Brughmans geeft aan dat de communicatie over de naschoolse activiteiten soms als 
verwarrend wordt ervaren door sommige ouders. De organisatie gebeurt door de gemeente en de 
scholen. De doelstelling van deze activiteiten is om de kinderopvang te ontlasten. Daarom vertrekt de 
communicatie in eerste instantie vanuit Stekelbees. Zijn er nog plaatsen vrij voor deze activiteiten, 
doen ook de scholen een oproep om de groepen vol te krijgen. Zo blijft de deelnameprijs van deze 
activiteiten voordelig voor de ouders. Bieke Nackaerts neemt de opmerkingen mee naar de evaluaties 
van de naschoolse activiteiten.  
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- Helen Imberechts heeft de vraag van een collega-ouder gekregen of het niet mogelijk is om een 
shuttlebus in te leggen tussen de verschillende opvanglocaties van Stekelbees tijdens de 
vakantieperiodes. Het is voor een gezin lastig dat ze de kleuters in de Bergstraat moet afzetten en de 
lagere schoolkinderen in Heikant of De Rank. LK geeft aan dat de keuze om de leeftijdsgroepen 
samen te houden kwalitatief de juiste keuze is. Zo kunnen er gericht activiteiten worden 
georganiseerd. Als verschillende leeftijdsgroepen een hele dag door elkaar spelen, wordt dit door de 
kinderen niet als optimaal of aangenaam ervaren. LK probeert wel om ouders met dezelfde vragen te 
matchen zodat zij eventueel onder elkaar afspraken kunnen maken om de verplaatsingen te 
organiseren tussen de verschillende locaties.  
 
- Jelle Wouters geeft nog mee dat er op 15 mei een persactie wordt gehouden door de Gezinsbond in 
BKO de Bergstraat in het kader van ‘Dag van het Gezin’.  
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun waardevolle inbreng. 


