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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

 

Ultimo 2011 hebben de oudercommissie van Kleine Ikke en het management in één van de 

vergaderingen besproken om medio 2012 een klanttevredenheidsonderzoek te laten plaatsvinden. 

Een zogenaamde nulmeting. 

De bedoeling is om dit jaarlijks te laten plaatsvinden zodat de ontwikkeling gevolgd kan worden en 

er uiteraard naar gelang de uitkomsten bijgestuurd kan worden. Immers een betere informatiebron 

kan de Oudercommissie en het management niet hebben.  

In eerste instantie was de gedachte om samen met de oudercommissie en de manager van het 

zusterbedrijf van Kleine Ikke, ‘t Klimrek een vragenlijst te formuleren zodat je ook eventueel twee 

kinderdagverblijven met elkaar zou kunnen vergelijken met als doel om iets van elkaar te kunnen 

leren. De oudercommissie van Kleine Ikke heeft vervolgens een vragenlijst voorgesteld aan de 

oudercommissie van ‘t Klimrek. 

Uit de response hierop bleek al snel dat de behoeften van de oudercommissies verschilden. Dit is 

vooral verklaarbaar omdat ‘t Klimrek in een andere fase verkeerd: zij bestaan circa 12 jaar, er zijn 

weinig veranderingen geweest in de afgelopen periode en het betrof geen nulmeting. 

De oudercommissie heeft het initiatief genomen met betrekking tot het formuleren van de vragen. 

Zij zijn immers de vertegenwoordiging van onze klanten en kunnen vanuit die positie een aanzet 

leveren met betrekking tot een klanttevredenheidsonderzoek. 

Nadat de enquête door de oudercommissie en het management was vastgesteld is de enquête begin 

juni verzonden naar 182 adressen. De sluitingsdatum voor het inzenden van de ingevulde enquête 

stond op 1 juli 2012.  

In bijlage 1 vindt u een blanco formulier zoals verzonden aan de ouders van het kinderdagverblijf en 

in bijlage 2 vindt u de vragenlijst ten behoeve van de ouders van de BSO. 

 

In onderstaande tabel vindt u een kort cijfermatig overzicht. In de volgende hoofdstukken wordt in 

samenvattende zin ingegaan op de kwalitatieve en de kwantitatieve beoordeling per groep. Op basis 

van deze beoordeling wordt een conclusie per groep getrokken. 

 

In het laatste hoofdstuk wordt een actieplan opgenomen en een doelstelling geformuleerd ten 

behoeve van het klanttevredenheidsonderzoek in 2013. 

Zowel de oudercommissie als het team van Kleine Ikke wil de ouders hartelijk danken voor het 

invullen van de enquête. Wij hopen dat U in 2013 ons ook van deze input wilt voorzien. 
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Tabel 1. Een totaaloverzicht. 

Groep  aantal verzonden aantal ontvangen in procenten  gemiddeld cijfer 

Droomwereld  27   5   18,52  8,1 

Elfentuin  25   3   12  7,4 

Drakenheuvel  23   6   26,09  7,4 

Wonderland  26   9   34,62  7,9 

Reuzenstap/ 

Kikkersprong  29   5   17,24  7,6 

Sprookjesboom  16   3   18,75  7,8 

BSO   32   1   2,78  7,2 

 

Totaal   182   32   17,58  7,8 
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Hoofdstuk 2. Droomwereld. 

 

2.1. Analyse per vraag Droomwereld. 

Er zijn 5 enquêtes geretourneerd. 

Wat vindt U van de wijze waarop KI met ouders communiceert? 

Vanuit de leidsters: drie ouders beantwoordden met heel goed. Eén met goed en Eén met prettig. 

Vanuit de directie: 3 ouders hebben geen ervaring. Eén ouder geeft aan vaker nieuwsbrieven te 

willen ontvangen. Eén ouder geeft een voldoende. 

Wat vindt U van de kwaliteit van de opvang? 

Eén ouder geeft aan dat het voldoende is, twee ouders geven een goed, één ouder een heel goed en 

één ouder een prima. 

 

Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen? 

Vier ouders geven aan dat er binnen voldoende aanbod is. Een ouder geeft geen kwalificatie maar 

geeft aan dat muziek en dans belangrijk is. Twee ouders geven aan dat buiten spelen belangrijk is. 

Een ouder geeft aan dat de algemene verschoningsruimte rommelig is en niet fris ruikt. Dat geldt 

ook voor de slaapkamer; rommelig en voelt benauwd. 

 

Welke behoeftes heeft u kind en worden ze vervuld? 

De genoemde behoeftes worden herkend er wordt goed aan voldaan. Meer naar buiten. 

 

Tips, complimenten en andere opmerkingen? 

- Driemaal slecht zicht bij in- en uitrijden => plaats spiegel; 

- Meer naar buiten; 

- Doorbetalen gedurende vakantie=> niet van deze tijd; 

- Overkapping bij toegang; 

- Driemaal: heel tevreden. 

 

2.2. Kort cijfermatig Droomwereld. 

Aantal verzonden aantal ontvangen in procenten  gemiddeld cijfer 

Droomwereld  27   5   18,52  8,1 

 

2.3. Conclusie Droomwereld 

De ouders geven gemiddeld genomen een goed voor de dienstverlening. Wat opvalt, is dat de 

ouders aangeven dat er meer naar buiten gegaan moet worden met de kinderen. Als belangrijkste 

tip wordt verbetering van het zicht bij het in- en uitrijden van de parkeerplaats genoemd. 



 
6 

Hoofdstuk 3. Elfentuin. 

 

3.1. Analyse per vraag Elfentuin. 

Er zijn 3 enquêtes geretourneerd.  

Wat vindt U van de wijze waarop KI met ouders communiceert? 

Vanuit de leidsters: twee ouders vinden de mondelinge overdracht prima, één ouder vindt het goed. 

Twee ouders vinden dat de schriftelijke overdracht beter kan. 

Vanuit de directie: van weinig tot wisselend naar goed. Meer communicatie over veranderingen bij 

voorkeur eens per maand. 

Wat vindt U van de kwaliteit van de opvang? 

Eenmaal zeer tevreden en tweemaal goed. Tip: niet over privézaken met elkaar praten, begroet 

kinderen en ouders. 

 

Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen? 

Tweemaal goed, eenmaal geen oordeel. Geen radiozender maar kinderliedjes, meer afwisseling van 

speelgoed, zorg dat speelgoed heel is en meer naar buiten. 

 

Welke behoeftes heeft u kind en worden ze vervuld? 

Muziek, rust, spelen en dans komt bij alle drie de ouders als behoeftes naar boven. Alle drie de 

ouders vinden de vervulling goed. Hoewel een ouder aangeeft het m.b.t. dans niet te weten. 

 

Tips, complimenten en andere opmerkingen? 

- Management moet beter communiceren; 

- Het wordt steeds mooier en professioneler; 

- Complimenten voor de leidsters; 

- Ze doen leuke dingen die we thuis niet kunnen doen. 

 

3.2. Kort cijfermatig Elfentuin. 

Aantal verzonden aantal ontvangen in procenten  gemiddeld cijfer 

Elfentuin  25   3   12  7,4 

 

3.3. Conclusie Elfentuin 

De ouders zijn tevreden, wel betere schriftelijke overdracht van de leidsters. Ben gastvrouw voor 

kinderen en ouders. Geen radio maar kinderliedjes. Het management dient beter in- en extern te 

communiceren. 
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Hoofdstuk 4. Drakenheuvel. 

 

4.1. Analyse per vraag Drakenheuvel. 

Er zijn 6 enquêtes geretourneerd.  

Wat vindt U van de wijze waarop KI met ouders communiceert? 

Vanuit de leidsters: Eén ouder vindt het voldoende, vijf ouders beoordelen het als goed. Het schriftje 

wordt als prima beoordeeld, door een tweetal ouders wordt aangegeven dat de mondelinge 

overdracht voor verbetering vatbaar is. 

Vanuit de directie: van schiet tekort naar minimaal tot prima. Duidelijk komt naar voren: website 

aanpassen en verhogen van de frequentie van de communicatie. 

 

Wat vindt U van de kwaliteit van de opvang? 

Tweemaal voldoende, tweemaal goed en eenmaal prima. Behoefte aan tussentijdse evaluatie. 

Professionelere houding van sommige leidsters, niet reageren vanuit eigen emotie. 

 

Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen? 

Een tweetal ouders geeft aan dat het spelmateriaal te mager is. Een tweetal geeft aan dat dat goed 

is. Een tweetal is neutraal. Wat duidelijk naar voren komt is de behoefte om meer naar buiten te 

gaan. 

 

Welke behoeftes heeft u kind en worden ze vervuld? 

De behoeftes worden erkend en worden vervuld met de kanttekening dat er meer buiten gespeeld 

zou moeten worden. 

 

Tips, complimenten en andere opmerkingen? 

-Smoelenboek leidsters; 

-aanpassen website betere communicatie; 

-veel verbeteringen de afgelopen tijd; 

-toegang parkeerplaats verbeteren. 

 

4.2. Kort cijfermatig Drakenheuvel. 

Aantal verzonden aantal ontvangen in procenten  gemiddeld cijfer 

Drakenheuvel  23   6   26,09  7,4 
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4.3. Conclusie Drakenheuvel 

De ouders zijn tevreden. Wel betere mondelinge overdracht. Een duidelijke behoefte om meer naar 

buiten te gaan. Het management dient beter in- en extern te communiceren. 
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Hoofdstuk 5. Wonderland. 

 

5.1. Analyse per vraag Wonderland. 

Er zijn 9 enquêtes geretourneerd.  

Wat vindt U van de wijze waarop KI met ouders communiceert? 

Vanuit de leidsters: Viermaal een goed en vijfmaal een prima. Bij één goed de opmerking om meer in 

het schrift te schrijven. 

Vanuit directie: tweemaal n.v.t., viermaal wordt aangegeven meer te communiceren het liefst per 

maand. Eenmaal wordt aangeven dat de website aangepast dient te worden. 

 

Wat vindt U van de kwaliteit van de opvang? 

Eenmaal tevreden, zesmaal goed, eenmaal heel goed en eenmaal prima. 

Opmerkingen:  

- beter rekening houden met leeftijdsverschillen; 

- graag informatie op papier; 

- driemaal meer naar buiten. 

 

Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen? 

Graag foto’s van de leidsters. Binnen worden de faciliteiten als voldoende aangemerkt, er is 

behoefte aan liedjesboekjes en muziek. Een ouder geeft aan dat er meer speelgoed zou moeten zijn. 

Ouders geven aan dat de kinderen meer buiten dienen te spelen (niet gaan winkelen). 

 

Welke behoeftes heeft u kind en worden ze vervuld? 

De behoeftes worden herkend en worden gemiddeld genomen als voldoende tot goed vervuld. Ook 

hier komt weer nadrukkelijk naar voren dat er meer buiten gespeeld dient te worden. 

 

Tips, complimenten en andere opmerkingen? 

- Spiegel op de hoek; 

- Complimenten voor alle veranderingen; 

- Betere communicatie management; 

- website; 

- Vieze lucht verschoningsruimte; 

- Afdak bij ingang; 

- Aparte “bijna kleuter ”groep. 

 

5.2. Kort cijfermatig Wonderland. 

Aantal verzonden aantal ontvangen in procenten  gemiddeld cijfer 

Wonderland  26   9   34,62  7,9 
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5.3. Conclusie Wonderland 

De ouders zijn bovengemiddeld tevreden. Duidelijk is de behoefte om meer buiten te spelen. Het 

management dient beter in- en extern te communiceren. 
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Hoofdstuk 6. Reuzenstap/Kikkersprong. 

 

6.1. Analyse per vraag Reuzenstap/Kikkersprong. 

Er zijn 5 enquêtes geretourneerd.  

Wat vindt U van de wijze waarop KI met ouders communiceert? 

Vanuit de leidsters: Een drietal ouders geeft aan dat het oppervlakkig is, het beter kan en dat de 

leidsters weinig vanuit hun zelf communiceren. Eén ouder geeft aan dat het goed is, één geeft een 

prima. 

Vanuit de directie: een tweetal ouders onthouden zich van commentaar of geen tips. Een drietal 

geeft een goed aan maar kan beter;  een hogere frequentie liefst per mail of via de leidsters. 

Wat vindt U van de kwaliteit van de opvang? 

Een viertal ouders geeft een goed aan grote vooruitgang. Eén ouder geeft een prima. Er wordt door 

een drietal ouders aan gegeven dat er meer buiten gespeeld dient te worden. 

 

Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen? 

Een ieder vindt het binnen goed met forse verbeteringen de afgelopen periode ook hier komt 

nadrukkelijk de behoefte naar voren om meer buiten te spelen. 

 

Welke behoeftes heeft u kind en worden ze vervuld? 

De behoeftes worden herkend; rust structuur en uitdaging worden genoemd. De vervulling van de 

behoeftes is goed met de kanttekening om meer buiten te gaan spelen. 

 

Tips, complimenten en andere opmerkingen? 

- Veel complimenten; 

- Complimenten voor de snelle verbetering van de kwaliteit, vaste gezichten; 

- Directie is er op vooruitgegaan; 

- Graag meer enthousiasme bij de leidsters. 

 

6.2. Kort cijfermatig Reuzenstap/Kikkersprong. 

Aantal verzonden aantal ontvangen in procenten  gemiddeld cijfer 

Reuzenstap/ 

Kikkersprong  29   5   17,24  7,6 
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6.3. Conclusie Reuzenstap/kikkersprong 

De ouders zijn bovengemiddeld tevreden. Duidelijk is de behoefte om meer buiten te spelen. Meer 

enthousiasme en communicatie door de leidsters. Het management dient beter in- en extern te 

communiceren. 
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Hoofdstuk 7. Sprookjesboom. 

 

7.1. Analyse per vraag Sprookjesboom. 

Er zijn 3 enquêtes geretourneerd. 

Wat vindt U van de wijze waarop KI met ouders communiceert? 

Vanuit de leidsters: Alle drie de ouders vinden de mondelinge en schriftelijke communicatie goed. 

Vanuit de directie: Goed er is wel behoefte aan frequenter, maandelijks, nieuws. 

 

Wat vindt U van de kwaliteit van de opvang? 

De babygroep is geweldig, goed en leuke knutselwerkjes. Handige pedagogische tips ontvangen. 

 

Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen? 

Complimenten, afwisseling speelgoed goed, leuke en vrolijke muziek. 

 

Welke behoeftes heeft u kind en worden ze vervuld? 

Behoeftes worden herkend, wellicht meer buiten wandelen voor de rest goed tot prima. 

 

Tips, complimenten en andere opmerkingen? 

- Geen overzicht bij in- en uitrijden parkeerplaats; 

- Veel complimenten. 

 

7.2. Kort cijfermatig Sprookjesboom. 

Aantal verzonden aantal ontvangen in procenten  gemiddeld cijfer 

Sprookjesboom  16   3   18,75  7,8 

 

7.3. Conclusie Sprookjesboom 

De ouders zijn bovengemiddeld tevreden. Het management dient beter in- en extern te 

communiceren. Belangrijkste tip: in- en uitrijden=>zicht verbeteren. 
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Hoofdstuk 8. BSO. 

 

8.1. Analyse per vraag BSO. 

Er is 1 enquête geretourneerd. De enquêtes vindt u in bijlage 9. 

Wat vindt U van de wijze waarop KI met ouders communiceert? 

Vanuit de leidsters: goed 

Vanuit de directie: - 

 

Wat vindt U van de kwaliteit van de BSO? 

Goed, divers programma. Voor verbetering vatbaar: buiten spelen. 

 

Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen? 

Het buitenspelen verbeteren. 

 

De BSO heeft 2 groepen. Welke ervaring heeft u hiermee? 

Onbekend met 2 groepen. Iedereen speelt met elkaar, dat is een goed teken. 

 

Hoe ervaart u de logistiek van de BSO? 

Uitstekend. 

 

Tips, complimenten en andere opmerkingen? 

- Uitbreiden buiten activiteiten ook in de winter. 

 

8.2. Kort cijfermatig BSO. 

Aantal verzonden aantal ontvangen in procenten  gemiddeld cijfer 

BSO   32   1   2,78  7,2 

 

8.3. Conclusie BSO 

Feitelijk is er geen conclusie te trekken. Op basis van 1 enquête is dat nagenoeg onmogelijk. 

Wellicht: meer buiten spelen. 
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Hoofdstuk 9. Conclusie. 

 

9.1 Algemene conclusies 

Wij zijn tevreden met een gemiddeld cijfer van 7,8 in een jaar van veel veranderingen bij Kleine-Ikke. 

Hoewel menig onderneming tevreden zou zijn met een response van circa 18% vinden wij het 

belangrijk om de response in 2013 te vergroten.  

De conclusies per groep op een rij gezet zijn: 

Droomwereld: De ouders geven gemiddeld genomen een goed voor de dienstverlening. Wat opvalt, 

is dat de ouders aangeven dat er meer naar buiten gegaan moet worden met de kinderen. Als 

belangrijkste tip wordt verbetering van het zicht bij het in- en uitrijden van de parkeerplaats 

genoemd. 

Elfentuin: De ouders zijn tevreden, wel betere schriftelijke overdracht leidsters. Ben gastvrouw voor 

kinderen en ouders. Geen radio maar kinderliedjes. Het management dient beter in- en extern te 

communiceren. 

Drakenheuvel: De ouders zijn tevreden. Wel betere mondelinge overdracht, een duidelijke behoefte 

om meer naar buiten te gaan. Het management dient beter in- en extern te communiceren. 

Wonderland: De ouders zijn bovengemiddeld tevreden. Duidelijk is de behoefte om meer buiten te 

spelen. Het management dient beter in- en extern te communiceren. 

Reuzenstap/Kikkersprong: De ouders zijn bovengemiddeld tevreden. Duidelijk is de behoefte om 

meer buiten te spelen. Meer enthousiasme en communicatie door de leidsters. Het management 

dient beter in- en extern te communiceren. 

Sprookjesboom: De ouders zijn bovengemiddeld tevreden. Het management dient beter in- en 

extern te communiceren. Belangrijkste tip: veiligheid in- en uitrijden verbeteren. 

BSO: Feitelijk is er geen conclusie te trekken. Op basis van 1 enquête is dat nagenoeg onmogelijk. 

Wellicht: meer buiten spelen. 

De drie belangrijkste overall conclusies zijn: 

1. meer buiten spelen; 

2. verbetering communicatie vanuit het management; 

3. verbetering zicht in- en uitrijden. 

 

9.2. Actieplan 

 

1. Per groep zullen de bevindingen doorgesproken worden (september/ oktober 2012); 

2. Er komt een smoelenboek (november 2012); 

3. Er komt een nieuwe website. Deze is “under constrution”  (oktober 2012); 
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4. Naast de bestaande driemaandelijkse Nieuwsbrief komt er een maandelijkse Nieuwsflits, via 

de webite(oktober 2012); 

5. Er komt een spiegel om de veiligheid te verbeteren bij het in- en uitrijden (november 2012); 

6. Verbeteren verschoningsruimte (januari 2013). 

 

9.3.Doel klanttevredenheidsonderzoek 2013 

Op de eerste plaats zal de response op de enquête verhoogd dienen te worden. Een voorstel is om 

te streven naar een response van 30%. 

Op de tweede plaats dienen bovengenoemde actiepunten afgehandeld te zijn.  

Wij streven ernaar om het gemiddelde cijfer minimaal te handhaven .  

 

Bijlage 1: Vragenlijst voor Ouders KDV 

 

1. De leeftijd van uw kind: ..... jaar ..... maanden 

2. Mijn kind zit op (aankruisen wat van toepassing is): 

o Droomwereld 

o Elfentuin 

o Drakenheuvel 

o Wonderland 

o Reuzenstap 

o Kikkersprong 

o Sprookjesboom 

3. Wat vindt u van de wijze waarop KI met ouders communiceert? Hierbij 

gaat het om : 

a. de communicatie vanuit de leidsters? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

b. de algemene communicatie vanuit de directie? Welke tips voor 

verbetering heeft u nog? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

4. Wat vindt u van de kwaliteit van de opvang van uw kind? Denkt u hierbij 

aan bijvoorbeeld: hoeveelheid en soort activiteiten dat de leidsters 

met de kinderen ondernemen, het pedagogisch handelen van de 

leidsters, etc. Welke tips voor verbetering heeft u nog? 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................... 

5. Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen die beschikbaar zijn voor 

de kinderen? Denkt u hierbij a 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

6. Ieder kind heeft zijn of haar eigen behoeftes: (buiten) spelen, tot rust 

komen, knutselen, dansen op muziek etc. Welke behoeftes heeft uw 

kind, en in hoeverre worden deze behoeftes vervuld? 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

7. Als u een cijfer (van 1 t/m 10) zou mogen geven aan Kleine Ikke, welk 

cijfer zou dit dan zijn? Welke tips, complimenten of andere 

opmerkingen heeft u daarnaast nog voor Kleine Ikke? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

Bedankt voor uw hulp! 

 

Bijlage 2: Vragenlijst voor Ouders BSO 

 

1. De leeftijd van uw kind: ..... jaar ..... maanden 

2. Mijn kind zit op (aankruisen wat van toepassing is): 

o BSO: groep 4-7 jaar 

o BSO : groep 8-12 jaar 
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3. Wat vindt u van de wijze waarop KI met ouders communiceert? Hierbij 

gaat het om : 

a. de communicatie vanuit de leidsters? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

b. de algemene communicatie vanuit de directie? Welke tips voor 

verbetering heeft u nog? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

4. Wat vindt u van de kwaliteit van de buitenschoolse opvang van uw kind? 

Denkt u hierbij aan bv: hoeveelheid en soort activiteiten dat de 

leidsters met de kinderen ondernemen, het pedagogisch handelen 

van de leidsters, etc. Welke tips voor verbetering heeft u nog? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

5. Wat vindt u van de faciliteiten en de materialen die beschikbaar zijn voor 

de kinderen? Denkt u hierbij aan de hoeveelheid en kwaliteit van het 

speelgoed, buiten spelen, groepsactiviteiten, etc. Welke tips voor 

verbetering heeft u nog? 
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............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

................................................ 

De BSO heeft formeel twee groepen, één van 4-7 jaar en één van 8-12 

jaar. In de praktijk is het echter één grote groep, en is het aan de 

leidsters om ervoor te zorgen dat kinderen zich op hun gemak 

voelen, kleintjes niet onder de voet gelopen worden etc. Welke 

ervaring heeft u hiermee? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

7. Hoe ervaart u de logistiek van de BSO: het ophalen en vervoer van de 

kinderen van school naar de BSO toe? Welke tips voor verbetering 

heeft u nog? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

8. Als u een cijfer (van 1 t/m 10) zou mogen geven aan Kleine Ikke, welk 

cijfer zou dit dan zijn? Welke tips, complimenten of andere 

opmerkingen heeft u daarnaast nog voor Kleine Ikke? 

............................................................................................................ 
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............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Bedankt voor uw hulp! 


