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Jaarverslag ten behoeve van de  
Algemene vergadering VE 

1. Inleiding 
2004 is niet bepaald een gemakkelijk jaar geweest. Het was er eentje vol uitdagingen zowel op 
het structurele, beroepsinhoudelijke als het juridisch-ethische vlak. Nog steeds stellen we vast 
dat er enorm veel op ons afkomt dat om een standpunt van de vereniging vraagt. Heel veel 
zaken waar we betrokken moeten op inspelen. Onze inzet betekent zo dikwijls een divergerend 
engagement, waardoor dat binnen een vrijwilligersstructuur soms moeilijk hanteerbaar is.  
 
De werking van de RvB is geënt op de essenties die we weerhouden hebben op de laatste AV 
(4 mei 2004), en die we binnen een haalbare tijdsplanning willen concretiseren.  
Bouwend op wat reeds in de voorbije 20 jaren is verwezenlijkt geworden, willen we op zoek 
gaan naar hoe we ons als beroepsvereniging kunnen profileren zowel wat betreft het ons 
binnenin organiseren als de uitstraling naar buiten toe. We durfden een aantal pertinente 
vragen stellen “Waarvoor staat het Vlaams Ergotherapeutenverbond?” Wat vinden wij 
belangrijk naar de leden toe? Wat verwachten de leden van ons? Hoe representatief zijn we als 
beroepsvereniging? 
 
Ik denk dat we op vandaag in onze betrachtingen voorzichtig optimistisch mogen zijn. 
Optimistisch in de zin dat we ervaren dat men in vormgeven van gezondheidszorg steeds meer 
rekening houdt met ergotherapie als essentiële discipline. Voorzichtig in de zin dat dit allemaal 
nog op een te aarzelende, bevragende, kritische manier gebeurt. Ergotherapie moet zich nog 
altijd bewijzen. Het heeft ons dus geleerd dat we goed op weg zijn maar dat we nog altijd en 
altijd weer heel alert moeten blijven en overal heel kort op de bal blijven spelen.  
 
2. Een aantal vaststellingen en aannames: 
 
Vorig jaar zijn we in het jaarverslag vertrokken van een aantal aannames en stellingen die het 
uitgangspunt vormden en vormen van onze beleidsvisie. De daarin beschreven items blijven 
geldig en bepalen ook dit jaar weer de betrokkenheid en inzet van het VE: 
 

• Ergotherapie is continu in een snelle evolutie en wordt kritisch geviseerd. Daarom moet ze 
in haar profilering maximaal proberen aan te sluiten op de moderne zorgvisies 
(cliëntgericht werken, klinische paden, kwaliteitszorg, expliciete vraag naar de 
wetenschappelijke objectivering om de meerwaarde van ergotherapie aan te tonen, enz.). 
heel veel kontakten met vooral academische middens (vb. huisartsengeneeskunde) laten 
toe te stellen dat een sterker Wetenschappelijke profilering van ergotherapeutische 
essenties een absolute prioriteit is geworden, willen we in de gezondheidszorg van morgen 
nog meetellen. 

 
• Niettegenstaande de duidelijke optie om zelf naar het werkveld toe te gaan, de zeer 

efficiënte tussenkomsten van de Ombudsdienst en het maximaal gebruik van de nieuwe 
ICT-communicatievormen en de ons geëigende kanalen als onze website en AEB moeten 
we steeds weer opnieuw vaststellen dat onze boodschap bij de ergotherapeuten niet of 
onvoldoende overkomt. Verder staan we elke keer weer perplex van de laagdunkendheid 
naar het werk van het VE toe en de zovele ‘cliches’ die ergotherapeuten er blijkbaar van 
weerhouden om lid van het VE te worden of een engagement naar de vereniging toe op te 
nemen. Daarbij bleek het voorbije jaar tijdens informele rondvraag meer dan eens dat de 
ergo’s 65 euro lidgeld teveel vinden. Momenteel ligt het ledenaantal binnen de 
begrotingsverwachtingen maar (ver) beneden het peil van verleden jaar, niettegenstaande 
een REVA-jaar. Evaluatie! 

 
• Ook moeten we dus een grondige analyse doen wat ergotherapeuten van een 

beroepsvereniging verwachten en daar proberen op in te spelen. Een eerste inschatting 
van de behoeften laat toe te stellen dat ergotherapeuten heel duidelijk vragen naar 
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erkenning van het beroep, bepleiten van een op zelfstandige basis kunnen werken, 
bijscholing binnen het eigen interventiedomein, workshops rond interdisciplinaire 
teamwerking, inhoudelijke- en juridisch-ethische ondersteuning op maat, aanbieden van 
nieuwe ergotherapeutische referentiekaders, het organiseren van contactpunten waar 
ergo’s met elkaar kunnen discussiëren omtrent de essenties van ergotherapie en een 
sterke promotionele activiteit van het VE op heel veel verschillende niveaus. We willen dan 
ook duidelijk een sluis- coördinerende of richtende functie vervullen overal waar 
ergotherapeuten beroepsinhouden willen ter sprake brengen.  

 
• In de heel nabije toekomst zorgen de Bologna-akkoorden ervoor dat ook de 

ergotherapeutische opleidingsstructuur een duidelijk ander gezicht krijgt. De 
beroepsvereniging is expliciet vragende partij naar een (interuniversitaire) master in de 
ergotherapie binnen onze Vlaamse associaties. We willen immers kunnen garanderen dat 
elke ergotherapeut toegang kan hebben tot een master en/of Ph.D.-studie in de 
ergotherapeutische wetenschappen, ongeacht de associatie waar hij zijn bachelorgraad 
behaalde. Of dat er komt en onder welke vorm blijft vooralsnog koffiedik kijken, maar het 
is opvallend hoeveel steun vanuit academische middens er is voor ons voorstel. 

 
• Belangrijk wordt het ook voor de beroepsvereniging om een harmonische balans te 

(blijven) garanderen tussen wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk. Het VE 
moet in haar beroepsprofiel, uitschrijven van de algemene en beroepseigen competenties 
heel duidelijk een standpunt innemen omtrent de plaats van de master in de 
ergotherapeutische zorg en de mogelijke toekomstige verschuivingen in werkverhouding 
binnen het werkveld. Het houdt een serieuze uitdaging in voor ons OKE-team. Immers, 
het betekent de wetenschappelijke lat wat hoger maar zonder de bedenkingen en soms 
terechte vrees van de vele oudere collega’s –ervaringsdeskundigen uit het oog te 
verliezen. 

 
• Het opzet om het VE als moderne beroepsvereniging uit te bouwen balanceert voortdurend 

op het spanningsveld vrijwillig engagement – professionalisme. In het verleden, en nu nog 
steeds grotendeels, werd en wordt de vereniging gedragen door een aantal gedreven 
mensen. Mensen die vanuit een vrijwillig en belangloos engagement steeds heel accuraat 
de taak op zich namen en nemen om hun mandaat vorm te geven.  
We ervaren evenwel dagelijks dat we ons steeds sterker moeten gaan profileren zowel wat 
betreft het zich binnenin organiseren als de uitstraling naar buiten toe. Dit heeft 
consequenties naar de werking van de vereniging toe. Het is belangrijk dat we bij 
concretisering van projecten de weg van de geleidelijkheid (haalbaarheid) bewandelen 
alhoewel we veelal zien dat we door de omstandigheden genoodzaakt worden om heel kort 
en to the point op de bal te spelen. 

 
• Samen met onze partners (Edith) en/of onder de vlag van de Belgische Federatie van 

Ergotherapeuten, hebben we geen kans laten voorbijgaan om ons duidelijk te profileren 
naar de federale en regionale gezondheidsministeries. Er zijn in de evolutie naar erkenning 
van de ergotherapie en het tot stand komen van de beperkte nomenclatuur thuiszorg heel 
belangrijke stappen gezet. In nauwe samenwerking met onze partners willen we als 
spreekbuis fungeren met allerlei instanties waar moet overlegd worden om de 
ergotherapie heel expliciet en stevig op de gezondheidskaart van Vlaanderen en België te 
zetten 

 
• Er is een echte nood aan duiding van beroepsidentiteit binnen een multidisciplinair team. 

We stellen echter vast dat de overheid niet elke betrokken discipline op dezelfde manier 
taxeert. Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep sinds 1996 en wil dan ook op dit 
vlak serieus genomen worden (cfr. KB op GDT’s, enz) . 

 
• Steeds meer worden we geconfronteerd met heel pertinente vragen die zich situeren op 

het ergo-juridische vlak. Vb. de mogelijkheid om op zelfstandige basis te werken of hoe 
reageren als dat ‘opgedrongen’ worden door de werkgever. Dit zal voor de nabije 
toekomst een heel duidelijk accent worden. 



Jaarverslag ten behoeve van de Algemene vergadering VE 25mei 2005 

Werking 2004 – enkele opties 2005 

Pagina 3 van 32 

3. Waar is het VE dit jaar mee bezig geweest? 
 
Hieronder geven we een verzamelstaat van essentiële verwezenlijkingen in 2004. Ze worden 
gestaafd door de individuele mandaatverslagen van de beheerraadsleden. Sommige items zijn 
binnen de werking eenmalig of sterk gelimiteerd. Een aantal andere kunnen we zien als een aanzet 
naar verdere ontwikkeling.  
 
Het VE wil een goed uitgebalanceerd management opzetten en veel zorg besteden aan 
professionalisering. 

• er is nogal wat aandacht besteed aan het optimaliseren van de VZW-werking conform de 
nieuwe VZW-wet. 

• organisatie maandelijkse bijeenkomsten van de RvB,  
• De secretaris zorgde voor het opstellen van de agenda voor de RvB, in samenspraak met alle 

bestuursraadsleden en de verwerking van de besproken items in een verslag. Notulen in te 
zien op de Maatschappelijke Zetel. 

• Uitbouw van een sponsorprogramma.  
• Er is een aanzet gegeven tot een verruimde provinciale werking. Voorstellen tot start 

Provinciale raad Oost Vlaanderen met voorzitter Dirk VanderCruyssen.  
• Aanzet tot uitbouw Wettige Beroepsvereniging binnen Vlaamse en/of Belgische context. 
• Aanzet tot uitbouw van een volwaardige juridische ondersteuning zowel op het sociaal-

rechterlijk- als het aansprakelijkheidsvlak.  
• Uitbouw van een heel consistente financiële werking. Hierbij willen we een systeem zoeken 

dat een begroting mogelijk maakt over verschillende jaren. Een nieuwe boekhouder (Evelien 
Soenen) is in dienst gekomen. Zowel Marc Coulier als Janine Eggebeen hebben haar 
maximaal ondersteund. Dirk Mattheusen is onze toezichthoudende boekhouder. Hij zorgt 
ervoor dat alles financieel OK is. Er is: 

o Een draaiboek en de nodige basisformulieren ontwikkeld, 
o Een heel gedifferentieerde balans (excel) met mogelijkheden naar weergave vanuit 

verschillende hoeken, opgemaakt. 
o Een aanzet tot begroting opgesteld voor 2005 en 2006. 
o Daaromtrent een kritische studie gedaan van de begrotingsposten in relatie tot 

werkingsprincipes van de RvB van VE 
o Aangezien er zich in 2004 wisselingen voordeden binnen de mandaten, verzorgde 

Marc Coulier de nodige contacten rond het heroriënteren van de bankrekeningen. 
• Verfijnen ledenwerving, in samenwerking met AEB, AE, Edith.  

o Ingebruikname Web-based programma.  
o Opmaken draaiboek ten behoeve van de ledenwerving 
o Aanpassing ledenprijzen voor individuele leden, studenten, gepensioneerden 

• Er werd een tevredenheidsonderzoek op punt gesteld door een werkgroepje (samenwerking 
AEB-VE)  

• Uitbouw website fase 2 (voor de sleutel) en studentengedeelte. Aanzet tot geheel nieuwe 
interface. In de toekomst zal de aanzet gegeven worden voor “ergo ludiek” en “ergo 
internationaal’. 

• Voorbereiding REVA-beurs 2005 
• Het nieuw logo VE is uitgewerkt geworden, en uitgekozen door een ruime groep 

ergotherapeuten via de website. Aansluitend is een éénduidige format uitgewerkt voor 
correspondentie (briefpapier, enveloppen) en dito promotiemateriaal (visitekaartjes, PP-
presentatie, flappen VE-stand, enz.) 

• Nieuwjaarsreceptie voor verdienstelijke mensen (Nottebohm) 
• Organisatie visie-themadag RvB  

 
• Het VE wil schrijver zijn en bewaker van de ergotherapeutische beroepsessenties 
• Verder vorm geven van de Ondersteunings- en Kenniscentrum Ergotherapie. Het behelst 

zowel het uitbouwen van een breed ondersteuningsnetwerk als het uitbouwen van mogelijke 
wetenschappelijke projecten.  

• Vanuit een VE-eigen werkgroep is een standaard visietekst ‘het functieprofiel van de 
rusthuisergotherapeut (ROB, RVT WZC) tot stand gekomen. Aanzet naar publicatie (voorjaar 
2005).  
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• Alle hogescholen zijn bezocht en met de hogeschoolteams is van gedachten gewisseld 
omtrent het huidige opleidingsprofiel en de congruentie ervan met het beroepsprofiel. 

• In samenspraak met hogescholen, bepalen van een standpunt ten opzichte van BAMA-
structuur en voorstel aan de Vlaamse Associaties voor organisatie van  interuniversitaire 
master in de ergotherapie.   

• Besprekingen met het Vlaams Fonds omtrent inschakeling van de ergotherapeut in de 
interdisciplinaire teams. Voorbereidende gesprekken met werkgroepje. 

• Contacten met RIZIV via NBFE wat betreft het opstellen van een beperkte nomenclatuur voor 
thuiszorg. (contacten Prof. Van Laere) 

• Bezoeken aan alle Vlaamse opleidingen om te komen tot een inzicht in het opleidingsprofiel 
van de ergotherapeut anno 2004 en een aanzet tot (weer) congruent maken van dit 
opleidingsprofiel en het huidige beroepsprofiel van de ergotherapeut. Afwerken synthesetekst  

 
• Het VE wil opkomen voor haar leden en de erkenning van ergotherapie, oog hebben 

voor zowel de specifieke noden van de ergotherapeut, werkend binnen zijn 
interventiedomein, als voor de eisen van het gezondheidsbeleid op ruimere schaal. 

• Gunstige bespreking ministerie Vervotte inzake de anomalie ergotherapeut-arbeidstherapeut 
(res. ouderen) 

• Vanuit het mandaat Ombudsdienst is een expertiselijst opgesteld die tot doel heeft 
ergotherapeuten die expertise hebben op bepaalde vlakken en deze expertise wensen te 
delen een forum te geven op de website. 

• Vanuit vooral het mandaat beleid, Thuiszorg, Edith is een blijvende alertheid aan de dag 
gelegd naar evolutie RIZIV-besprekingen beperkte nomenclatuur, Vlaams Fonds (integratie 
ergotherapie in MDT voor IMB, PAB en arbeidstrajectbegeleiding), deelname aan andere 
ministeriële besprekingen.  

• Samen met andere ergo-geledingen (EDiTh, NBFE, AE) aanmaken van een 
screeninginstrument thuiszorg. 

 
• Het VE wil europees en mondiaal (blijven) kijken 
• Bezoek aan NVE in Utrecht. 
• Deelname aan Tuning project  
• Deelname aan werkgroep project rond de herziening van de ethische code (COTEC) 
• Binnen WFOT werd een ontwerp afgewerkt mbt de vereisten voor internationale 

studentenuitwisseling  
 

• Het VE wil instaan voor inhoudelijke verrijking van haar leden 
• Opstarten en/of logistiek ondersteunen van werkgroepen (zowel VE-eigen als andere 

werkgroepen)  
• De 36 verschillende bestaande werkgroepen werden in kaart gebracht in 

voorbereiding op publicatie op de Website. 
• Verschillende werkgroepen (K-diensten, werkgroep PAAZ, werkgroep pulmonaire 

revalidatie) werden bezocht om te kijken hoe het VE kan bijdragen in hun werking.  
• Voorbereiding organisatie cursus ‘de ergotherapeut persoonlijk en professioneel ontmoeten’. 

Cursus interactieprofiel op basis van de axenroos van Nand Cuvelier. Lesgeefster Marijke 
Goossens. Planning voorjaar 2005. 

• Organisatie cursus ‘de ergotherapeut in balans’. Cursus ergotherapie en kwaliteitszorg. 
Lesgeefster Karen Vandenbrouck. Voorjaar 2004. 

• Ergotherapeutische zoekmachines (vb. OTDBASE?) (op Website) zijn geïnstalleerd. Ook is er 
een zeer uitgebreid overzicht van gangbare ergo-zoekmachines geïnstalleerd, aangeboden 
door Katholieke Hogeschool der Kempen 

 
• Het VE laat geen kans onbenut om ergotherapie waar mogelijk te promoten 
• Aanzet tot organisatie van ‘Dag van de Ergotherapie’ samen met FOE-FEE. Een werkgroep 

vanuit de hogescholen en beroepsverenigingen is samengekomen om te brainstormen rond 
het opzet van een dag van de ergotherapie (oktober 2006) 

• Er is vanuit het VE deelgenomen aan de voorlichtingsmomenten inzake ‘valpreventie’ gericht 
naar het ruime publiek (Eeklo, Waarschoot) 

• Uitbouw stand VE (gezamenlijk met Edith, AEB) 
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• Verzorgen Infomoment omtrent het VE aan de studenten in de verschillende hogescholen  
• Kennismakende bespreking met diensten prof. De Maeseneer (Botermarkt project Ledeberg). 

 
4. Enkele veranderingen voor 2005  
 

• Tijdens recente besprekingen die we hadden met onze juristen bleek dat onze vereniging er 
voor haar uiteindelijke doelstellingen baat zou hebben bij het ‘wettige beroepsvereniging’ 
worden. Gezien evenwel de Belgische wortels wat betreft een aantal heel belangrijke facetten 
die vooral te maken hebben met beroepstoegang en uitoefening van de ergotherapie, 
erkenning als paramedici, RIZIV-afspraken, enz. moet deze item grondig bekeken worden.  

• Gezien het feit dat Marc Coulier zijn mandaat Ombudsdienst stopt op 31 december 2005 
moet een ander Maatschappelijke Zetel worden gekozen. Voorstel neutraal adres? In 
afwachting of definitief (?): Zandvleuge 116 9900 Eeklo 

• Marc Coulier is bereid om de taak van webmaster op zich te nemen. Jaarlijks herzienbaar. 
• Ingrid, secretariaat, neemt tijdelijk ontslag. Opvolger gezocht…ze blijft evenwel tot volgende 

AV administratief de bestuursfunctie behouden. 
• Leen De Coninck wil mandaat vorming opnemen 
• Bart Mistiaen wil mandaat coördinatie fysieke revalidatie opnemen 
• Even niet meer kiezen voor administratieve kracht. Teveel budgettaire implicaties.  
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5. Werkingsopties voor 2005 
ü Uitbouw Website fase 3 (na de sleutel)  
ü Optimaliseren relatie Hogescholen:  

o het uitbreiden via een speciaal mandaat vorming van het aanbod. 
Gezamenlijk opzetten van een uitgebreid vormingsaanbod  

o het meer betrekken van het studentenpubliek bij het VE. De mogelijkheid 
om studenten- zelfs reeds vanaf het eerste jaar- geleidelijk aan, en steeds 
meer en meer te betrekken is blijkbaar een heel goede strategie om 
uiteindelijk het ledenaantal te vergroten. (cfr. Nederland) 

§ Uitbouwen van een uitgebreid studentenluik (Website) 
§ Studenten via eigen kanalen of door ons georganiseerde kanalen 

beluisteren hoe zij de beroepsvereniging zien. 
o Studenten meer betrekken bij het uitwerken van bepaalde projecten die 

door het VE aangebracht worden. (cfr NVE)  
o Vanuit de synthesetekst van de opleidingsbezoeken voorbereiden van een 

artikel voor Klasse 
o In samenspraak met hogescholen, bepalen van een standpunt ten opzichte 

van BAMA-structuur en mogelijke verschuivingen in werkverhoudingen op 
de werkvloer. Inwerken in de problematiek.  

ü Aanzet geven tot, uitbouwen, ondersteunen van (vernieuwde) provinciale 
werking. 

ü Deelname klankbordgroep nieuwe ‘grondslagen voor ergotherapie’ 
ü Voortgezette contacten met Academisch Centrum Huisartsengeneeskunde 

(KULeuven), CEBAM omtrent ergotherapie en Evidence Based Practice.  
ü In overleg met de Vlaamse Hogescholen, initiatief voor een interuniversitaire 

master in de ergotherapie (conform visitatietekst VHLORA 2004)+opvolging 
ü Uitgifte en /of verdeling brochures Johnstone, heupbrochure (via Webwinkel) 
ü Samenstellen beschermcomité 
ü Versteviging contacten AE en NBFE 
ü Archivering tekstmateriaal via een aangepast programma 
ü Definitie Ergotherapie WFOT 
ü Geregeld overleg op VLOE-niveau. 
ü Deelname aan wintermeeting, diabetesbeurs, expo65+ 
ü Kontakten met landelijke LOGO’s, OCMW, Mutualiteiten in verband met 

mogelijke samenwerking 
ü Versteviging contacten AEB 
ü Verder uitwerken planning ‘dag van de ergotherapie’ 
ü Nieuwe wegen zoeken hoe leden en vooral niet-leden bereiken 

o Infomoment per provincie 
o Nieuwsbrieven met heet-van-de-naald-info rechtstreeks naar mensen. 

ü Expliciete vormgeving van een ergo-juridische cel die collega’ s op maat kan 
helpen. 
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6. financieel Bilan: 
6.1. Bilan 2004 (begroting 2004) 
 
BEGROTINGSPOST DETAIL 2003 2004 controle  spaarrek 2005 
huur materiaal computers 250 375    

 studiedagen 483 500    
telefoon  2780 2780    

       
postzegels  4464,85 5000    

       
provisie prov. Raden  500   2000 

 werkgroepe
n 

   500  

       
kantoormateriaal  866,43 850    

       
drukwerk algemeen 2122,1 2200  500  

       
webkosten  400 500  600  

       
documentatie 
+lidgelden 

 436 436    

       
vertaalkosten       

       
sprekersvergoeding  7542,1 5000    

       
drank&versn  619,59 500    

       
verplaatsingsonkost
en 

mandaten 3633,47 4000    

 incidenteel  1500    
       

bankkosten       
       

verzekeringen  308,54 200    
       

administratieve 
kracht 

 7810,22 7810,22    

       
(inter)nationaal NBFE 2651 2053    

 meetings Buitenland 1350    
       

ereloon Fides  1000 1500    
       

REVA  2310    2500 
       

onverwachte zaken   500    
       

projecten logo    500  
 studiedagen      
 juridische 
cel 

   500  

 oke    500  
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TOTAAL  37677,3 37554,22  3100  
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  BEGROTINGSPOST DETAIL 2003 2004 controle  spaarrek 2005 
  huur materiaal computers 250 375       
    studiedagen 483 500       
  telefoon   2780 2780       
                
  postzegels   4464,85 5000       
                
  provisie prov. Raden  500     2000 
    werkgroepen       500   
                
  kantoormateriaal   866,43 850       
                
  drukwerk algemeen 2122,1 2200   500   
                
  webkosten   400 500   600   
                
  documentatie +lidgelden   436 436       
                
  vertaalkosten             
                
  sprekersvergoeding   7542,1 5000       
                
  drank&versn   619,59 500       
                
  verplaatsingsonkosten mandaten 3633,47 4000       
    incidenteel  1500       
                
  bankkosten             
                
  verzekeringen   308,54 200       
                
  administratieve kracht   7810,22 7810,22       
                
  (inter)nationaal NBFE 2651 2053       
    meetings Buitenland  1350       
                
  ereloon Fides   1000 1500       
                
  REVA   2310       2500 
                
  onverwachte zaken     500       
               
  projecten logo       500   
    studiedagen           
    juridische cel       500   
    oke       500   
                
  TOTAAL   37677,3 37554,22   3100   
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in omschrijving 2004   2005 
          
lidgeld 450x45 +100x25 22750     
studiedagen   8160     
sponsors   500     
spaarrekening   3500     
          
          
  totaal   34910   
          
          
uit zie begroting   37554,22   
          
          
          
  TOTAAL                _ 2644,22   
          
     
     
     
     
rekeningstanden 1/01/04     2004 2005 
          
          
ALGEMEEN     8455,27   
OMBUDSDIENST     280,48   
LEDENWERVING         
ADMINISTRATIE    1580   
SPAARREKENING 8300,37 3500     
          
    3500 10315,75   
     
     
     
     
     
     
     
OVERZICHT     
     
tekort begroting 2004         _ 2644,22   
in kas 1/1/2004     10315,75   
          
          
  TOTAAL   7671,53   
 
 
 


