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Voorwoord
Beste lezer,
Voor U ligt het jaarverslag 2018 van het Dementienetwerk West-Brabant.
Een jaar waarin veel bereikt is en we met tevredenheid terug kunnen kijken op de ingezette
ontwikkeling. Allereerst heeft U gemerkt dat in de loop van 2018 het logo en naamgeving
van dit netwerk gewijzigd zijn. Een heldere naamgeving gepaard gaand met een jong en
verfrissend logo.
Daarnaast heeft de netwerkreviewscan met aangesloten partners onder begeleiding van
zorgverzekeraar CZ plaatsgevonden. Op basis van deze bevindingen en onze visie op de
toekomst is een Dynamisch Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 opgesteld, welke door het
bestuur is vastgesteld voor de komende jaren en leidraad is voor onze inzet om de kwaliteit
van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers
in de regio zo hoog mogelijk te houden.
De komende jaren zullen we als netwerk met alle aangesloten partners de toename van
mensen met dementie in deze regio op een verantwoorde en slimme wijze moeten zien te
organiseren. Daarbij hebben we elkaar hard nodig en is het Dementienetwerk West-Brabant
hét platform bij uitstek om daarin te voorzien, te faciliteren en als kennisnetwerk innovaties
te initiëren.

Ik wens U veel leesplezier.
Ad van Rijen
Voorzitter Dementienetwerk West-Brabant
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1. INLEIDING
Sinds 2011 is het Dementienetwerk West-Brabant (voorheen Regionaal Platform
Dementieondersteuning) actief in de regio West-Brabant op het gebied van regionale
dementiezorg. Elke vier jaar worden er voor deze samenwerking met de convenantpartners
afspraken gemaakt. Als basis hiervoor dient het Dynamisch Meerjarenbeleidsplan 20182022. Hieruit wordt elk jaar het Jaarplan gedestilleerd, waarin de geplande activiteiten,
taken, budgetten en verantwoording binnen het Dementienetwerk worden beschreven. Het
bestuur van het Dementienetwerk West-Brabant ziet erop toe, dat de doelstellingen
gerealiseerd worden binnen de gestelde begroting.

2. VERANTWOORDING
Het Dynamisch Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 is het uitvoeringsdocument van het
samenwerkingsconvenant van de partners van het Dementienetwerk West-Brabant. Het
Dementienetwerk baseert zich bij goede dementiezorg op de landelijke Zorgstandaard
Dementie (2013), waarin de landelijke norm wordt beschreven. In 2018 heeft het
Dementienetwerk West-Brabant, net als de andere dementienetwerken in Nederland, een
Meerjarenplan opgesteld, waarin zij aangeeft hoe de zorg en ondersteuning voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers de komende jaren in de regio wordt vormgegeven en
verder wordt verbeterd. De verantwoording in het voorliggend Jaarverslag 2018 is nog
gebaseerd op het Jaarplan 2018 van het RPD. Vanaf 2019 zal de verantwoording
plaatsvinden op basis van het Dynamisch Meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen die
daaruit worden opgesteld.

2.1. Bestuur Dementienetwerk
Het bestuur van het Dementienetwerk West-Brabant bestond in 2018 uit de volgende
vertegenwoordigers:
Functie

Naam

Organisatie

Voorzitter

Dhr. A. van Rijen

Bestuurslid
Bestuurslid

Mevr. W. Polling
Dhr. R. van den Broek

Bestuurslid

Mevr. M. de Jong

Stichting WijZijn Traverse
Groep
tanteLouise
Alzheimer Nederland, afd.
West-Brabant
Groenhuysen

Bestuurslid

Mevr. M. Mijnsbergen

Bestuurslid
Bestuurslid
Coördinator

Mevr. P. Kruf
Mevr. C. Siemens
Mevr. M. Vrijhoef

Dementienetwerk West-Brabant

TWB, Thuiszorg met
Aandacht
Gemeente Bergen op Zoom
GGZWNB
Dementienetwerk WestBrabant
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namens:
Welzijn
Zorgverleners
Belangenbehartiging
Verpleeg- en
Verzorgingshuizen
Thuiszorg
Gemeenten
GGZ
Dementienetwerk
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2.2. Klankbordgroep Dementienetwerk
De aangesloten partners vaardigen een persoon af om aan te sluiten bij de klankbordgroep
van het Dementienetwerk West-Brabant. De klankbordgroep is in 2018 drie keer bijeen
geweest, te weten op 30 januari, 14 juni en 1 november 2018.
Organisatie
Alzheimer Nederland, afd. West-Brabant
OOBOZ
Gemeente Steenbergen
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Roosendaal
Stichting tanteLouise
Groenhuysen
TWB
PrivaZorg
St. Elisabeth
Surplus
GGZWNB
WijZijn Traverse Groep
Kloek Roosendaal (per november 2018)
BWI Woensdrecht
Vraagwijzer Bergen op Zoom
Vraagwijzer Steenbergen
Bravis ziekenhuis
Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen
KBO, afd. Roosendaal
S&L-Zorg
Buurtzorg Nederland
Woningcorporatie Stadlander
WMO Halderberge

Vertegenwoordiger
Mevr. A. Kuijpers
Dhr. P. van Leengoed
Mevr. E. van Dongen
Mevr. P. Kruf
Dhr. J. Pauw
Mevr. A. van Meer
Mevr. Y. Faber
Mevr. A. Keij
Dhr. G. Jansen
Mevr. A. van Linder
Mevr. A. van Wondergem
Dhr. M. Verdaasdonk
Mevr. A. van Kalmthout
Mevr. M. Wentink
Mevr. E. van Daalen
Dhr. M. Inja
Dhr. P. Dercks
Dhr. P. Dercks
Dhr. M. Huijskens
Mevr. T. Joxhorst
Dhr. B. Aanraad
Mevr. S. Barendrecht
Mevr. K. Spekhorst
Dhr. J. den Boer
Dhr. J. Gildemeijer

2.3. Adviserende organisaties
Organisatie
CZ Zorgverzekeringswet, afdeling Zorginkoop
VGZ Zorgverzekeringswet, afdeling Zorginkoop
CZ Zorgkantoor, afdeling Inkoop V&V
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3. ORGANISATIE VAN HET NETWERK
3.1. Personele invulling
Per 1 juli 2017 werd mevrouw Meta Vrijhoef voor 24 uur per week aangesteld als
programmamanager RPD, en per 1 juli 2018 als netwerkcoördinator van het
Dementienetwerk West-Brabant. Zij is bij het Bravis ziekenhuis op de loonrol genomen,
waarbij WijZijn Traverse Groep voor het Dementienetwerk West-Brabant als kassier
optreedt. WijZijn Traverse Groep levert aan het Dementienetwerk West-Brabant het
voorzitterschap en financiële ondersteuning. Daarnaast is managementassistente Loes Maas
16 uur per week belast met ondersteuning van de coördinator en de praktische organisatie
van het aanbod aan Deskundigheidsbevordering van het Dementienetwerk. Loes Maas staat
bij WijZijn Traverse Groep op de loonrol.
Het dagelijks bestuur stuurt, begeleidt en evalueert de organisatie van het
Dementienetwerk. Daarnaast kent de organisatie ook een Klankbordgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers vanuit alle aangesloten partners, waaraan de netwerkcoördinator drie
keer per jaar verslag uitbrengt van alle activiteiten en steeds een hoofdthema aan de orde
stelt. De uitvoering van de activiteiten is gedelegeerd naar de netwerkcoördinator en diverse
werkgroepen (ontwikkelen en deskundigheidsbevordering) vanuit de aangesloten partners.

3.2. Missie en doelstellingen
Steeds meer mensen krijgen in hun dagelijkse leven te maken met iemand met dementie.
Het Dementienetwerk beïnvloedt en prikkelt de samenleving door ervoor te zorgen dat
mensen open staan voor het omgaan met en ondersteunen van mensen met dementie. Het
Dementienetwerk heeft als missie:

“Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan
mensen met dementie en hun mantelzorgers in de regio”
Het Dementienetwerk West-Brabant biedt ondersteuning aan en faciliteert afstemming
tussen ketenpartners bij het gezamenlijk ontwikkelen van plannen. De Zorgstandaard
Dementie (Vilans, 2013) geldt hierbij als uitgangspunt en biedt een kader voor de uit te
voeren acties en toetsing van de resultaten.
Door deze afstemming van de activiteiten kunnen mensen met dementie en hun partners in
onze regio beter omgaan met dementie, hun draagkracht wordt zoveel mogelijk vergroot en
de zorgbelasting verlicht, hun participatie in de maatschappij wordt vergroot en het sociaal
isolement wordt doorbroken of voorkomen. Zo ontvangen mensen met dementie en hun
naasten samenhangende dementiezorg en ondersteuning.
Naast de mensen met dementie zelf vormen mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten
(artsen, casemanagers dementie, (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers
bij gemeenten en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties, ouderenadviseurs etc.) de
belangrijkste doelgroepen van het Dementienetwerk West-Brabant.

3.3. Werkgroepen
Om de gestelde doelen te realiseren, heeft het Dementienetwerk een aantal werkgroepen
ingesteld rondom de belangrijkste onderwerpen. In deze werkgroepen is een selectie van de
Dementienetwerk West-Brabant
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betrokken partijen vertegenwoordigd. Een overzicht van de werkgroepen in 2018 vindt u
hieronder.
Werkgroep
Werkgroep Kijkje in de Keuken &
Studiemiddag met GGZWNB

Doel / Doelgroep
Organiseren van jaarlijkse bijeenkomst voor
professionals met GGZ en een Kijkje in de Keuken
tevens voor mantelzorgers en vrijwilligers en
andere belangstellenden ter vergroting van
kennis en netwerkvorming
Toewerken naar een eenduidige werkwijze van
Casemanagers Dementie

Werkgroep Ontwikkeling
Casemanagement op specifieke
terreinen
Werkgroepen Alzheimer Cafés
Werkgroep Basiscursus Dementie
voor mantelzorgers en vrijwilligers
Werkgroep Basiscursus Dementie
voor professionals
Werkgroep OGPD
Werkgroep Domotica & eHealth

Werkgroep inzet VR-brillen
Werkgroepen Dementie Vriendelijke
Gemeenten

Casemanagers die betrokken zijn bij de Alzheimer
Cafés in de verschillende gemeenten
Evalueren en ontwikkelen/verbeteren van de
basiscursus door trainers en andere betrokkenen
Evalueren en ontwikkelen/verbeteren van de
basiscursus door trainers
Evalueren en ontwikkelen/verbeteren
Ondersteuningsgroepen voor Partners
Inventariseren kennis en ervaring rondom
domotica en eHealth bij dementie om deze
middelen in de regio efficiënt in te zetten
Ontwikkelen programma’s om de VR-bril in te
zetten onder de verschillende doelgroepen
Deelname in lokale werkgroepen DVG en
organiseren afstemming regionaal tussen de
verschillende DVG-werkgroepen.

Tabel 1: Overzicht werkgroepen

4. RESULTATEN 2018
De rapportage over de resultaten over het jaar 2018 worden analoog aan het jaarplan en de
begroting van het Dementienetwerk onderverdeeld in drie Kernthema’s:
1. Zorgstandaard Dementie en
organisatie van het netwerk:
Coördineren en ondersteunen
middels activiteiten, waardoor
alle betrokken organisaties
voldoen aan de eisen gesteld in
Zorgstandaard Dementie.
Organisatie van het netwerk
2a. Deskundigheidsbevordering
2b. Alzheimer Cafés en OGPD
3. Ontwikkelen en innoveren

-

Landelijke ontwikkelingen dementiezorg en Zorgstandaard
Dementie signaleren en implementeren in regio
Informeren van ketenpartners over landelijk beleid en
Zorgstandaard Dementie
Aanspreekpunt voor financiers dementiezorg
Marketing, PR en communicatie
Beleid en organisatie netwerk

- Deskundigheidsbevordering Mantelzorgers & Vrijwilligers
- Deskundigheidsbevordering Beroepskrachten
[Middels aparte begroting en verantwoording]
- Uitbreiding scholingen met innovaties (VR-bril)
- Samenwerking in de regio, bovenregionaal en landelijk
- Meerjarenplan 2018-2022 en Zorgstandaard 2.0
- Ontwikkelen en delen van innovaties in de regio.

Tabel 2: De drie kernthema’s
Dementienetwerk West-Brabant
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4.1. Zorgstandaard dementie en organisatie van het netwerk
Het Dementienetwerk ondersteunt de aangesloten partners door middel van coördinatie
van allerlei activiteiten, waardoor alle betrokken organisaties voldoen aan de eisen gesteld
in Zorgstandaard Dementie. Deze activiteiten worden hieronder kort opgesomd.
4.1.1. Landelijke ontwikkelingen dementiezorg en Zorgstandaard Dementie
Het Dementienetwerk West-Brabant is sinds eind 2017 aangesloten bij het Dementie
Netwerk Nederland (DNN). Zij hebben in 2018 drie bijeenkomsten georganiseerd, samen
met Vilans. Hierin hebben de netwerkcoördinatoren handvatten en ondersteuning gekregen
voor het opstellen van het Meerjarenplan. In 2019 zal de nieuwe Zorgstandaard Dementie
worden vastgesteld, welke implementatie de netwerkcoördinator dan in de regio zal
begeleiden. In 2018 is de tweejaarlijkse Mantelzorgmonitor Dementie uitgegeven. De
netwerkcoördinator heeft deze samen met Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant
breed verspreid in de regio West-Brabant. De resultaten worden in 2019 ontvangen, waarna
verbeterpunten worden geprioriteerd en ingepland.
In 2018 heeft V&VN het beroepsprofiel Expertisegebied Dementieverpleegkundige
herschreven. De eerdere omschrijving is door V&VN aangescherpt, de officiële benaming is
niet meer Casemanager Dementie maar Dementieverpleegkundige. Niet alle casemanagers
zijn echter verpleegkundig geschoold, in een aantal gevallen hebben ze een achtergrond in
social works. De beroepsgroep BPSW gaat voor die doelgroep een expertisegebied opstellen.
In de regio West-Brabant is het merendeel verpleegkundig geschoold.
In de regio West-Brabant zijn 22 casemanagers dementie en 11 geriatrisch
verpleegkundigen werkzaam. Op 1 juli 2018 ontvingen in deze regio zo’n 1350
mensen met dementie casemanagement dementie. De regio kent geen wachtlijsten
voor casemanagement dementie. De caseload per casemanager is vaak wel groter
dan 50 cliënten per FTE.
De Casemanagers Dementie worden door het netwerk zodanig ondersteund dat ze werken
conform de landelijke Zorgstandaard Dementie, met eenduidige werkprocessen en
organisatie-onafhankelijk (zogenaamd white label). Jaarlijks organiseert het
Dementienetwerk 3 bijeenkomsten met de casemanagers en geriatrisch verpleegkundigen
uit de regio West-Brabant. In 2018 was dit op 15 maart, 28 juni en 7 december. De
netwerkcoördinator heeft in december 2018 het laatste trimester-werkoverleg met de
casemanagers dementie gevoerd. Hierin is met name aandacht geweest voor de wensen en
ervaren knelpunten van de casemanagers in de regio.
4.1.2. Aanspreekpunt voor financiers dementiezorg
Het Dementienetwerk West-Brabant wil periodiek overleg voeren met de aanbieders van
zorg en casemanagers dementie (Groenhuysen, TWB Thuiszorg met Aandacht, tanteLouise
en Surplus) en de zorgverzekeraars: CZ (preferent in West-Brabant) en VGZ. In 2018 heeft
eenmaal zo’n gesprek plaatsgevonden, nadat het Dementienetwerk voldaan had aan de
gestelde voorwaarden: het hebben van een Meerjarenplan vóór 1 juli 2018 en het houden
van een Netwerk Reviewscan met een selectie van de partners van het netwerk. Er is nog
geen duidelijkheid over de mogelijke financiering van dementienetwerken door
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zorgverzekeraars. Waar nodig en aantoonbaar noodzakelijk zijn de zorgverzekeraars wel
bereid op onderdelen incidenteel te financieren.
4.1.3. Marketing, PR en communicatie
In 2018 is driemaal een nieuwsbrief van het Dementienetwerk verschenen. Hierin werden
een selectie van regionale en landelijke nieuwsberichten gedeeld met alle geïnteresseerden.
In diverse overleggen met professionals uit het netwerk, zoals de klankbordgroep,
afstemmingsoverleg Dementievriendelijke Gemeenten en het casemanagersoverleg wordt
steeds een update gegeven over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van dementie
en wet- en regelgeving. In juni 2018 is de nieuwe naam Dementienetwerk West-Brabant in
gebruik genomen en is de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo gepresenteerd. Er zijn nieuwe
ontwerpen gemaakt voor visitekaartjes, presentaties, folders en posters. Eind 2018 zijn alle
voorbereidingen getroffen voor de nieuwe website van het netwerk, die uiteindelijk begin
2019 live zou gaan: www.dementienetwerkwb.nl.
4.1.4. Beleid en organisatie van het netwerk
In 2018 heeft het Bestuur vijf maal vergaderd. In de bestuursvergaderingen werden onder
meer het Dynamisch Meerjarenbeleidsplan, de begroting over 2018 en het Jaarplan 2019
vastgesteld. De klankbordgroep is driemaal bij elkaar geweest. Hierin is onder meer
belangrijke input opgehaald, die is verwerkt in het Dynamisch Meerjarenbeleidsplan.
Bij het reguliere aanbod aan Deskundigheidsbevordering (zie paragraaf 4.2) en de
werkgroepen (paragraaf 3.3) van het Dementienetwerk zijn ruim 30 beroepskrachten en
vrijwilligers betrokken. Deze groep betrokkenen kenmerkt zich door een gedeelde interesse,
motivatie en deskundigheid op het gebied van dementie, ieder vanuit zijn eigen vakgebied.
Het Dementienetwerk zorgt naast de coördinatie en praktische organisatie voor de
administratie van de vacatiegelden aan de partnerorganisaties, als vergoeding voor de
bestede tijd van hun beroepskrachten.

4.2. Deskundigheidsbevordering
Ook in 2018 verzorgde het Dementienetwerk de coördinatie en de praktische organisatie
van een divers aanbod aan deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten,
mantelzorgers en vrijwilligers van convenantpartners in de regio West-Brabant.
Vanuit de beroepskrachten zijn per aanbod groepen van docenten gevormd, de zogenaamde
docententeams. Het netwerk begeleidt deze teams wat betreft het afstemmen op overig
aanbod, maken jaarschema’s, aankondigingen, PR, inschrijvingen, uitnodigingen, locaties,
middelen en catering. Eenmaal per jaar worden elk van de trainingen geëvalueerd onder
leiding van het Dementienetwerk en waar nodig en mogelijk bijgesteld voor het volgend
jaar. In onderstaande tabel worden de verschillende scholingen uit 2018 weergegeven.

Dementienetwerk West-Brabant
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Aanbod

Periode / Gemeente
Bergen op Zoom
Roosendaal
Bergen op Zoom
Roosendaal

Totaal aantal
deelnemers
11
13
11
14

Beoordeling door
deelnemers
7,9
8,1
8,7
8,7

Basiscursus Dementie voor
Professionals
Basiscursus Dementie voor
Mantelzorgers en Vrijwilligers
VR-verdiepingscursus voor
professionals

Bergen op Zoom
Roosendaal

5
9

8,6

Kijkje in de Keuken
Casuïstiekavond met NPZ
Studiemiddag met GGZWNB
Kroketborrel
OGPD (Ondersteuningsgroep
voor Partners van mensen met
Dementie)

2018
2018
2018
2018
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Roosendaal
Roosendaal
Woensdrecht
Halderberge
Steenbergen

39
38
55
13
8
6
8
8
4
2 (uitgesteld)
5 (uitgesteld)

7,4
7,6
8,2
-

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

34
50
44
23
40
60
52
55
71
74
31
36
58
47
25
34
41
58
28
55
27
27
37
25
36
27
35
26
43
28

Zeer goed
Goed
Zeer goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

Alzheimer Cafés
Bergen op Zoom

Roosendaal

Halderberge

Dementienetwerk West-Brabant
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Aanbod

Periode / Gemeente

Totaal aantal
deelnemers

Beoordeling door
deelnemers

Alzheimer Cafés
Steenbergen

Februari
20
Goed
April
21
Goed
Juni
22
Goed
Oktober
12
Goed
December
21
Goed
Woensdrecht
Januari
23
Goed
Maart
32
Goed
Mei
25
Goed
September
54
Goed
November
27
Goed
Tabel 3: Overzicht aanbod deskundigheidsbevordering 2018 Dementienetwerk West-Brabant

4.3. Alzheimer Cafés en OGPD
Sinds 2016 vindt de organisatie van de Alzheimer Cafés in de regio West-Brabant plaats in
samenwerking tussen Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant en het
Dementienetwerk. De bekostiging van de Alzheimer Cafés en de OGPD’s vindt plaats via een
aparte begroting en financiering vanuit de individuele gemeenten via het Dementienetwerk.
Het netwerk verantwoordt de activiteiten en bestedingen inhoudelijk en financieel jaarlijks
in een afzonderlijk document aan de gemeenten.

4.4. Ontwikkelen en innovatie
De netwerkcoördinator heeft een overleg geïnitieerd met de innovatoren van de zorg- en
welzijnsorganisaties in West-Brabant. In 2018 zijn deze 5 keer bij elkaar geweest om ideeën
en uitdagingen uit te wisselen en elkaar te inspireren.
Daarnaast is er binnen het Dementienetwerk een werkgroep ingesteld, die inventariseert
welke behoefte aan domotica en eHealth er is onder medewerkers en onder cliënten
(inclusief mantelzorgers), wat er reeds in onze regio wordt gebruikt met welke ervaringen en
hoe we dit kunnen samenbrengen tot een goed afwisselend aanbod.
Tevens is de samenwerking opgezocht met het Care Innovation Center en het Huis van
Morgen rondom de mogelijkheden van eHealth en domotica voor deze doelgroep.
De dementietraining met Virtual Reality-bril die door het dementienetwerk ontwikkeld is
met het ZonMw-project in 2017, wordt vanaf 2018 ingezet voor diverse doelgroepen. Er is
behoorlijk wat tijd verstreken voordat er overeenstemming was met Into D’mentia en
Trimbos instituut over het gebruik van de VR-bril software in deze regio, hierdoor zijn de VRbrillen in 2018 slechts eenmaal ingezet voor een cursus voor professionals.
Het Dementienetwerk West-Brabant werkt samen met het Netwerk Palliatieve Zorg,
Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO) en CVA-keten in het werkgebied van stichting
WestWest. In 2018 heeft de netwerkcoördinator meegeholpen aan de totstandkoming van
de website van WestWest (www.westwest.nl). In 2018 hebben de netwerkcoördinatoren
vier keer overlegd over samenwerking in de regio. Er is een lijst gemaakt van experts uit de
deelnemende organisaties, waar de netwerken onder voorwaarden gebruik van mogen
maken.
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Het Dementienetwerk heeft een regionaal overleg van dementienetwerkcoördinatoren uit
Zuidwest Nederland geïnitieerd. In 2018 zijn deze coördinatoren drie keer bijeen geweest
om overlappende thema’s en problemen te bespreken.

5. FINANCIËN
In 2018 is door alle partners naar rato van hun omvang en omzet voor het boekjaar 2018 een
financiële bijdrage geleverd van EUR 106.913 ter dekking van de begroting.
Zoals uit de exploitatieafrekening blijkt, is het kalenderjaar 2018 afgesloten met een nadelig
saldo van EUR 1.110. De reserves zijn in 2018 aangesproken voor een bedrag van EUR 5.429,
en een bedrag van EUR 7.437 voor nog te innen vacatiegelden.
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