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Oprichting 
Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Amstelveen, is opgericht 
op 5 juli 1982. Secretariaat en postadres: Oostermeerweg 1, 1184 TS Amstelveen. 
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 41244465. 
De SDWH is bij de ANBI geregistreerd met RSIN nummer 815569786. 
 
Tulip Garden Charitable Trust (Lokale Stichting India) 
 
SDWH heeft in het verleden een lokale stichting opgericht in India met de naam Tulip 
Garden Charitable Trust. Dit is wettelijk noodzakelijk omdat het anders niet mogelijk is 
geld uit Nederland naar India te krijgen en goede controle te houden op de activiteiten. 
SDWH en Tulip Garden Charitable Trust zijn aparte entiteiten, maar volledig met elkaar 
verbonden. 
De projecten van SDWH worden door de lokale Charitable Trust uitgevoerd en worden 
door de SDWH gefinancierd die daarvoor fondsen werft in Nederland. 
 
Statutaire Doelstelling 
In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord: Het verlenen van materiële 
ondersteuning aan mensen in nood, waar ook ter wereld, ongeacht ras, kleur of 
godsdienst. 
 
Visie - Doel 
In de visie van de SDWH verdient elk kind, waar ook ter wereld, een gezonde en 
liefdevolle omgeving, gezonde voeding, en de kans om naar school te gaan en om een 
opleiding te kunnen volgen zodat het op termijn voor zich zelf kan zorgen en niet meer 
afhankelijk is van anderen. Een kind moet kind kunnen zijn en een veilig onderdak 
hebben in een vertrouwde omgeving. De SDWH wenst daar haar steentje aan bij te 
dragen. 
 
Doelgroep en doelstelling 
In de praktijk verleent de SDWH ondersteuning aan kansarme (wees)kinderen in India 
in de buurt van de stad Vijayawada dat gelegen is in de deelstaat Andrah Pradesh in 
het oosten van India.  
De SDWH kiest bewust voor kleinschalige en kwalitatief goede zorg en opvang en heeft 
3 projecten waar zij zich op richt: 

- Tulip Garden Home voor meisjes; 
- Tulip Garden Home voor jongens; 
- Tulip Garden Hostel voor meisjes. 

 
De Stichting stelt zich het volgende ten doel: 
- De SDWH wenst te voorzien in basis behoeften zoals: 
 - eten en drinken 
 - kleding en onderdak 

- medische verzorging.  
 - liefedevolle omgeving en structuur 
- De SDWH wil ervoor zorgdragen dat de kinderen zo goed mogelijke educatie 

volgen en wil de faciliteiten creëren om de kinderen daarbij goede begeleiding en 
structuur te bieden. 



- De SDWH wenst dat de kinderen hun eigen leven opbouwen en in de toekomst 
op hun eigen benen kunnen staan. 

- De SDWH heeft oog voor de mensen in de omgeving van haar projecten en 
wenst zoveel mogelijk samen te werken met lokale mensen, organisaties en 
overheidsinstanties en daaraan eveneens ondersteuning te bieden. 

- De SDWH wil zo duurzaam mogelijk werken en zo veel mogelijk zelfvoorzienend  
zijn. 

 
Hoe willen we dit doel bereiken – de projecten. 
 
De SDWH heeft, via haar lokale stichting, de Tulip Garden Charitable Trust, drie huizen 
in eigen beheer. 
 

1. Tulip Garden home voor meisjes: een huis voor weeskinderen met HIV 
2. Tulip Garden home voor jongens: een huis voor weeskinderen met HIV 
3. Tulip Garden home voor meisjes 2: een huis voor kinderen van vooral koelies 

en dagloners de allerarmste landarbeiders van India. 
 
In Tulip Garden home wonen 75 weeskinderen; in Tulip Garden home voor meisjes 
vinden 25 meisjes liefdevol onderdak. De drie projecten worden gefinancierd door de 
SDWH en geleid door de lokale staf, waarbij de SDWH actief aanwezig is in India om 
de projecten te coördineren en te begeleiden. De voorzitter van de stichting reist 
meerdere malen per jaar naar India en speelt een actieve rol. Daarnaast reizen 
meerdere vrijwilligers regelmatig naar India om ter plaatste ondersteuning te geven en 
daadwerkelijk mee te helpen.  
 
Tulip Garden creëert werkgelegenheid in de regio voor circa 30  
medewerkers. Het gaat hier vooral om armere mensen die met een baan bij Tulip 
Garden inkomsten hebben om hun gezin te ondersteunen. 
 
 
Tulip Garden Home 
Tulip Garden is een huis voor inmiddels circa 75 weeskinderen, voornamelijk met HIV. 
Het is door de SDWH gebouwd in 2006 en is gevestigd in het kleine plaatsje 
Buthumillipadu, ongeveer 35 km van Vijayawada. Dit landelijk gebied is nog steeds arm 
maar een rustige omgeving voor de kinderen.  
De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 0 en 20 jaar. 
Tulip Garden wordt door de SDWH gefinancierd en geleid door de zeer toegewijde 
lokale staf.  
  
Tulip Garden biedt de kinderen goede voeding, kleding en een goede structuur in een 
liefdevolle omgeving waarbij ze een positief gezinsleven ervaren. Dit draagt bij aan een 
positieve ontwikkeling van hun eigenwaarde. Voor deze kinderen is structuur erg 
belangrijk en de kinderen leven dan ook in een goed ritme van slaap, school, spelen en 
eten. Hun gezondheid wordt goed verzorgd door de verantwoordelijke verpleegkundige. 
Op Tulip Garden wordt er naar gestreefd de kinderen in staat te stellen zelfstandig te 
worden door ze te helpen bij scholing, werk en “life skills”. 
 
Bijna alle kinderen in Tulip Garden hebben de afgelopen jaren grote vooruitgang 
geboekt met hun gezondheid, welzijn, zelfvertrouwen en op school. In Tulip Garden 
hebben we onze aandacht voor educatie versterkt en hiervoor een specifiek plan in 
werking gezet. We merken dat onze aanpak werkt. 
 



Er is een groep van circa 30 kinderen die onderwijs krijgt op de Malikajurna school in de 
buurt. Dit is een basisschool. Sinds alle kinderen naar die school gaan, een aantal jaren 
geleden, zijn de resultaten omhoog gegaan en ook de kansen op vervolgopleiding 
verbeterd. 
Er is inmiddels een groep van ongeveer 34 kinderen die vervolgopleidingen doen en in 
hostels wonen bij de colleges. Deze kinderen blijven we begeleiden en volgen. 
 
Het TG Home wordt geleid door Chandannah en Hanuma die ook in TG zijn opgegroeid 
en relevante opleidingen hiervoor hebben gevolgd.  
 
Tulip Garden Home voor meisjes 2 
In de zomer van 2019 hebben we het Tulip Garden Home voor meisjes 2 gebouwd op 
hetzelfde terrein als Tulip Garden. Dit tehuis is ook ons eigen beheer. 
Het tehuis is gescheiden van TG Home en wordt ook apart geleid door Lakhsmi. Zij 
heeft bijna haar MBA-studie afgerond en is ook opgegroeid op Tulip Garden.  
In een rustige omgeving bieden wij circa 25 meisjes regelmaat, gezondheidszorg en 
onderwijs.  
Het belangrijkste doel is dat deze kinderen naar school kunnen en niet met hun ouders 
mee hoeven om op het land te werken. De kinderen gaan in de omgeving naar een 
school waar ze goed onderwijs krijgen. Ook deze kinderen worden door ons begeleid 
naar vervolgstudies. 
 
De ouders van deze kinderen kunnen veelal niet lezen of schrijven. Omdat hun 
kinderen dit nu leren kunnen ze hun ouders ondersteunen wanneer dit nodig is. 
Deze kinderen krijgen nu een beter toekomstperspectief dan hun ouders ooit hebben 
gehad. De ouders zijn erg blij met deze situatie. 
 
Zelfvoorziening en duurzaamheid 
Tulip Garden probeert zo veel mogelijk duurzaam en zelfvoorzienend te zijn. Zowel in 
de voedselvoorziening als de energievoorziening. 
SWDH heeft de afgelopen jaren vele stappen gezet in het verduurzamen van Tulip 
Garden. Dit willen we doorzetten. Zo zijn veel van onze vervoersmiddelen reeds 
vervangen door elektrische voertuigen behalve twee schoolbussen en een dieselauto 
die we heel graag willen vervangen door elektrische wagens. Immers, TG is geheel 
selfsupporting geworden met zonne-energie. Alle systemen in het gebouw zijn of 
worden daarop ingericht.  
Dit is uit het oogpunt van milieubescherming, kostenbesparing, kwalitatief betere  
voeding en omdat we zo minder afhankelijk zijn van het onvoorspelbare 
energievoorziening in de regio.  
 
Voorzieningen die Tulip Garden helpen om duurzaam en zelfvoorzienend te zijn: 
▪ Buffels en Koeien (melk en voor mest voor de biogasinstallatie) 
▪ Kippen (eieren, vlees) 
▪ Rijstvelden (zowel voor rijst als voor voer voor het vee) 
▪ Groentetuin 
▪ Schaduwkas 
▪ Zonnepanelen  
▪ Waterpomp en waterzuiveringsinstallatie 
▪ Afvalwateringsinstallatie 
▪ Biogas installatie 
 
Onze energie wordt inmiddels voor ongeveer 70% opgewekt door onze eigen 
zonnepanelen. 
 



Lokale Betrokkenheid  
 
De SDWH ondersteunt ook kleinere projecten in de directe omgeving of de scholen 
waar de kinderen naar toe gaan. Bijvoorbeeld: 
 
-  Wat over is uit onze eigen groententuin op Tulip Garden geven we aan de 

allerarmsten in het dorp. 
- De SDWH neemt bij voorkeur personeel aan uit de nabije omgeving zodat ook 

hun kinderen naar school kunnen en vaak ook kunnen profiteren van de 
faciliteiten van de SDWH. 

- de SDWH ondersteunt de scholen waar haar kinderen naar toe gaan zodat dat 
ook ten goede komt aan de andere kinderen op die scholen, zoals: 

 - creëren van sanitaire voorzieningen 
 - financieren en verzorgen van schoolmeubels en computers  
 - financieren en verzorgen van onderhoud 
  
- SDWH werkt samen met het ziekenhuis in de omgeving en heeft in Gannavaram 

een polikliniek voor voorlichting op het gebeid van aids gerealiseerd. 
 

- SDWH zorgt voor werkgelegenheid en dat geeft de plaatselijke bevolking 
inkomen. De leefomgeving voor de plaatselijke bevolking is behoorlijk verbeterd. 
Sinds Tulip Garden bestaat, is het aantal stenen huisjes in Buthumillipadu sterk 
gegroeid. Ook is er straatverlichting geplaatst en zijn de wegen voorzien van 
beton. 

 
Onderwijs 
De afgelopen jaren hebben wij intensief ingezet op begeleiding van de kinderen bij hun 
opleiding, door onder andere: 
▪ Dagelijks huiswerkbegeleiding en bijles op Tulip Garden; 
▪ Het volgen van studieresultaten en bijhouden van cijfers; 
▪ Het regelmatig bezoeken van de scholen en de verschillende colleges. Evenals het 

houden van gesprekken met de docenten; 
▪ Behalve het houden van gesprekken over het onderwijs de resultaten daarvan, staat 

dit gesprek tevens in het teken van (sociaal) welzijn en de gezondheid;  
▪ Begeleiden naar studiekeuze (onder meer gesprekken en het bezoeken van scholen).  
 
Resultaten op het gebied van onderwijs 
De intensieve begeleiding heeft tot heden onderstaande resultaten opgeleverd: 
▪ De kinderen doen steeds meer opleidingen die bij ze passen; 
▪ Er is een grotere diversiteit aan opleidingen die de jongeren volgen; 
▪ De resultaten op school en colleges zijn over het algemeen goed; 
▪ Er is weinig uitval; 
▪ De doorstroom naar colleges is sterk verbeterd; 
▪ De motivatie van de kinderen is sterk verbeterd. 
 
Daarnaast hebben er ongeveer 20 jongeren in de afgelopen 2 jaar een baan gevonden. 
Banen als monteur in een autofabriek, verpleegkundige, sociaal werker en laborant, 
baliemedewerker bij een autobedrijf, chauffeur, counselor. Dit is tevens een waardevolle 
spiegel voor de jongere kinderen. Zij zien dat er een waardig toekomstperspectief is. 
 



 
 
Impact Corona 
Afgelopen twee jaar heeft ook voor de SDWH de Coronacrisis grote gevolgen gehad. 
Het heeft de ontwikkeling van onze kinderen gehinderd, maar gelukkig konden we door 
de online mogelijkheden toch behoorlijk wat doen. Natuurlijk ondervinden de kinderen 
die nu vervolgopleidingen desondanks doen enige hinder van opgelopen achterstanden 
tijdens die Coronaperiode.  
 
Controle en Monitoring 
Vanuit de lokale stichting Tulip Garden Charitable Trust in India vindt er maandelijks 
een deugdelijke financiële rapportage plaats aan de penningmeester van SDWH in 
Nederland.  
Voor de reguliere uitgaven wordt maandelijks een bedrag vanuit Nederland 
overgemaakt naar India. Voor eenmalige uitgaven of investeringen wordt door de 
penningmeester pas gelden overgemaakt naar India op verzoek en na onderbouwing. 
Uitgaven in India worden te allen tijden verantwoord.  
Bovendien zijn Margreet van Coeverden en haar man Peter een groot deel van het jaar 
op Tulip Garden aanwezig om daar de activiteiten te coördineren. Ook alle 
bestuursleden bezoeken Tulip Garden met enige regelmaat. Alle bezoeken vinden 
plaats op eigen kosten.  
 
Bestedingen 
Circa 97% van alle gedoneerde gelden wordt door SDWH besteed aan Tulip Garden. 
Slechts een miniem deel wordt besteed aan organisatiekosten en kosten voor het 
aantrekken van fondsen. De bestuursleden en andere mensen die meehelpen met 
SDWH doen dit allen onbezoldigd. Ook oprichtster Margreet doet haar werk nog altijd 
vrijwillig.  
Behalve aan de lokale staf van Tulip Garden, in dienst van de lokale Trust, worden 
geen salarissen of declaraties uitbetaald. 



  
Verantwoording 
Over besteding van gelden wordt altijd verantwoording gegeven aan donateurs en 
sponsors. Deze worden altijd persoonlijk geïnformeerd over de besteding van de 
gegeven gelden. Veelal gepaard met bijbehorend fotomateriaal en de laatste 
ontwikkeling. Bovendien stuurt de stichting nieuwsbrieven en  
is op de website altijd recente informatie te vinden.  
Uiteraard publiceert SDWH jaarlijks haar jaarverslag en beleidsplan op de website. 
 
 
Verwerving, beheer en besteding van het vermogen  
 
Het werk van SDWH en het bestaan van Tulip Garden wordt mogelijk gemaakt dankzij 
trouwe vaste donateurs, sponsoren en incidentele giften. We voelen ons enorm 
gesteund met deze financiële hulp, maar ook door een trouwe groep vrijwilligers.  
 
SDWH heeft een systeem van individuele sponsoring van alle kinderen, dat zorgt voor 
een stabiele inkomsten stroom. Met het geld van de individuele sponsors van de 
kinderen (veelal uit Nederland) kan de stichting ongeveer 30-40% van de kosten op 
Tulip Garden bekostigen. 
Voor de vaste lasten die niet gedekt worden door de sponsorbijdragen of eenmalige 
kosten of projecten verwerft de stichting vermogen uit donaties, legaten en erflatingen. 
Daarnaast worden fondsen benaderd om bij te dragen aan de benodigde  
investeringen. Ook krijgen we al enige tijd mooie inkomsten uit de kringloopwinkel te 
Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Het vermogen wordt aangehouden als liquiditeit op de bank in Nederland. Er wordt niet 
belegd met het vermogen. De SDWH houdt jaarlijks een continuïteitsreserve aan. Dit 
wordt in Nederland aangehouden. 
 
De besteding van het vermogen bestaat uit de vaste en eenmalige kosten die in India 
gemaakt worden ten behoeve van de hierboven genoemde projecten. 
Het principe van de Stichting is om eerst geld binnen te hebben alvorens het uitgegeven 
kan worden. De SDWH heeft met name behoefte aan ongeoormerkte giften. 
 
Communicatie: 
De SDWH communiceert met onze achterban via onderstaande 
communicatiemiddelen: 
➢ Nieuwsbrieven met een frequentie van 3 keer per jaar. 
De SDWH besteedt veel aandacht en zorg aan het op de hoogte houden van onze  
donateurs en sponsors. Minimaal ieder half jaar verzorgen wij een nieuwsbrief waarin 
we vertellen hoe het met de kinderen gaat en welke bijzondere gebeurtenissen hebben  
plaatsgevonden. 
➢ Website. 
Ook onze website is een belangrijk middel om onze achterban te informeren. Omdat we  
nauw contact hebben met de staf van Tulip Garden en met de mensen die vanuit  
Nederland aanwezig zijn om te helpen, ontvangen we regelmatig updates en foto’s van  
de kinderen en van de activiteiten in en rondom het weeshuis.  
➢ Jaarverslag 
Ieder jaar publiceren we ons jaar- en bestuursverslag op de website. Zowel inhoudelijk 
als financieel maken we jaarlijks inzichtelijk wat de kosten, inkomsten zijn geweest en 
wat de impact was van ons werk. 
 
 



Plannen voor 2022 – 2026 
 
Organisatie en lokale staf 
 
De Coronaperiode heeft als positief effect gehad dat de lokale leiding in beide huizen 
geleid erg is gegroeid in hun rol. Dit heeft het verzelfstandigingsproces bespoedigd op 
een goede manier.  
Op Tulip garden Home hebben Chandana en Hanuma hun leidinggevende rol erg goed 
opgepakt. We zullen ze blijven supporten en waar nodig scholing laten volgen. 
Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen Chandana en Hanuma opleidingen volgen 
die bijdragen aan meer kennis op het gebied van het managen van kindertehuizen in 
India omdat vooral kennis van wet en regelgeving van groot belang is.  
Voor het home voor meisjes 2 geldt hetzelfde voor Lakshmi. 
Dit is een belangrijke ontwikkeling. We blijven er aan werken om ervoor te zorgen dat zij 
deze rol goed kunnen blijven uitvoeren waarbij we ook zullen moeten gaan bepalen hoe 
de communicatie tussen Tulip Garden en de SDWH in de toekomst zal plaatsvinden. 
Ook zullen we gaan bekijken hoe de staf van Tulip Garden er de komende jaren moet 
gaan uitzien. 
 
Educatie – werk. 
 
De SDWH zal de komende jaren veel aandacht blijven besteden aan de begeleiding 
opleiding van de kinderen op zowel de primary school als de colleges en universities. 
die de basisschool hebben doorlopen.  
We zullen moeten afwachten wat het effect is geweest van de Corona periode. 
Daar zullen we ook op moeten inspelen als dat nodig is. 
We moeten met name ook de kwaliteit op de Malikajurna school in de gaten blijven 
houden. 
Voor de komende jaren gaan we ook bekijken hoe we de begeleiding en communicatie 
over de scholing verder gaan vormgeven. Ditzelfde geldt voor het begeleiden naar 
werk, wat een steeds belangrijker factor wordt 
 
Wat betreft TG home voor meisjes 2, zullen we ook beter gaan kijken in hoeverre de 
kwaliteit van het onderwijs, dat de meisjes volgen, nog echt voldoet.  
 
Gezondheid 
De gezondheid van de kinderen staat voorop. Hier zal SDWH aandacht aan blijven 
besteden, met name op Tulip Garden en in Tulip Garden home voor meisjes 2. 
De begeleiding van de kinderen in de hostels van de vervolgopleidingen blijft ook 
belangrijk omdat we merken dat de kinderen daar kwetsbaar blijven. Ook die kinderen 
die dus op de vervolgopleidingen verblijven voorzien wij van vitamines, aanvullende 
voedingsmiddelen en medicatie.  
 
Met verschillende ziekenhuizen heeft de stichting nauw contact en zal ook daar zorgen 
voor ondersteuning waar dat nodig en mogelijk is. 
 
We hebben nauw contact met een aantal (kinder)artsen in Nederland. Deze artsen 
komen 1 x per jaar op eigen kosten naar India om alle kinderen en te controleren en om 
de artsen van het plaatselijke ziekenhuis van advies te voorzien. De artsen van het 
ziekenhuis in Ganavaram zijn blij met de kennis die vanuit Nederland overgedragen 
wordt. Dit zullen we blijven voortzetten. 
 
Onderhoud gebouwen en zelfvoorzienend zijn 
 



Aandacht zal uiteraard blijven uitgaan naar het onderhoud van de gebouwen. 
Door het vochtige en warme klimaat in India is regelmatig onderhoud zoals  
schilderwerk noodzakelijk om de gebouwen in goede staat te houden. 
 
Wel zullen we vernieuwing en uitbreiding van de zonnepanelen bekijken aangezien dit 
waarschijnlijk nodig is in een klimaat dat nogal extreem is in de regio.  
Het bijhouden van de groentetuin vraagt veel aandacht in dit klimaat. Ook het 
onderhoud van de succesvolle schaduwkas die veel bonen en tomaten oplevert is een 
jaarlijkse terugkerende onderhoudsactiviteit. Het hoofd tuinonderhoud overlegt 
regelmatig met een hoog opgeleide landbouwdeskundige om en voor het onderhoud 
van de tuinen en voor het telen van gewassen de juiste keuzes te maken.  
 
Wat betreft het duurzaam vervoeren van onze kinderen en soms ook de stafleden 
spaart de stichting nu voor een grote elektrische auto die voldoende ruimte biedt om 
kinderen van en naar het ziekenhuis te brengen. 
 
Gebouwen en wegen 
Voor de volgende renovaties zijn we gelden aan het aantrekken: 
 
Verharden van de weg naar Tulip Garden home voor meisjes 2. 
De weg naar dit tehuis moet worden vervangen. Door de extremere weers-
omstandigheden moet dit eens in de zoveel jaren gebeuren. Daarnaast was deze weg 
na de bouw van het tehuis twee jaar geleden nog niet goed aangelegd. De 
werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het afgraven van de gravel weg, het storten 
van de betonnen weg, het plaatsen van een muur en het ophogen van de berm.  
 
Woonruimte 
Ranga en Vijay, onze verzorger van het vee en de tuin werken allebei al een tijd in Tulip 
GardenVijay werkt in de stallen en in de tuinen. Zij hebben een (kleine) woonruimte aan 
de overkant van de straat omdat ze vaak heel vroeg beginnen en flexibel ingezet 
moeten worden. Ze zijn van belang voor onze lokale organisatie en we vinden het 
belangrijk dat we ze kunnen houden. Echter de woonruimte waar ze verblijven is erg 
aan onderhoud toe.  
Werkzaamheden die verricht moeten worden zijn onder meer het aanbrengen van 
plafonds, het repareren van het dak en het vervangen van deuren.  
 
Inventaris 
De komende twee jaar willen we geleidelijk het laatste deel van de matrassen van 
enkele bedden nog vervangen. Deze zijn gemiddeld ongeveer 15 jaar oud en zijn aan 
vervanging toe.  
 
Lokale betrokkenheid  
 
De SDWH zal aandacht blijven geven aan de directe omgeving van Tulip Garden. 
 
Personeel komt vaak uit de directe omgeving waardoor ook die mensen hun kinderen 
naar school kunnen sturen. 
 
Ook de basisscholen zullen we blijven ondersteunen.  
Op de Malikarjuna school zullen we waarschijnlijk helpen met inventaris en de aanschaf 
van leermiddelen. 
 
 
Ondersteuning van de Stichting 



 
De Stichting heeft een tweetal bankrekeningen in Nederland: 
 
Rabobank Amstelland 
Postbus 92 
1180 AB Amstelveen 
IBAN nummer NL 81 RABO 0351 8890 86 
BIC Code RABONL2U 
Ten name van: Stichting Derde Wereld Hulp 
 
ABN Amro Bank 
Postbus 283 
IBAN nummer NL 82 ABNA 0434 6903 25 
BIC Code ABNANL2A 
Ten name van: Stichting Derde Wereld Hulp 
 
Het bestuur van de SDWH 
 
Het bestuur van de SDWH bestaat uit de volgende leden 
 
Mw. M.L. van Coeverden - Stoeckart.   Voorzitter 
 
Dhr. M. de Groot     Secretaris 
 
Dhr. D. van Ee     Penningmeester 
 
Mw. A.J. Senft - Stoekart    Bestuurslid 
 
Dhr. P.C.H. Beenders     Bestuurslid 
 
 
 


