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Algemene Beschrijving Stichting 
 

Taskforce QRS Nijmegen 
Stichting Taskforce QRS Nijmegen (TQRS Nijmegen) is een initiatief van negen 

geneeskundestudenten uit Nijmegen, opgericht in 2014 (toen nog onder de noemer START: 

StudentenTeam in AED- en ReanimatieTraining). 

Elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans van 

een hartstilstand neemt toe tot 60% als er binnen 3 à 4 minutengestart wordt met reanimatie. 

Indien gewacht moet worden op een ambulance, neemt deze kans af tot slechts 5-10%.Het is 

dus van groot belang dat zoveel mogelijk mensen het gevaar van plotse hartdood en het belang 

van reanimatie leren inzien. Dit is dan ook waar wij als Stichting TQRS Nijmegen naar streven. 

Hoofddoelstelling 
De hoofddoelstelling van TQRS Nijmegen is het vergroten van de overlevingskans bij een 

circulatiestilstand. Wij trachten dit te bereiken door: 

- Het verzorgen van kosteloos reanimatieonderwijs op middelbare scholen in Nijmegen 

en omstreken 

- Het geven van reanimatiecursussen aan geïnteresseerde niet-scholieren in Nijmegen en 

omgeving 

- Het vragen van aandacht voor plotse hartdood en het belang van reanimatie 

Huidige situatie 

Bestuurssamenstelling 
Het huidige bestuur bestaat uit elf geneeskundestudenten uit Nijmegen. De samenstelling is 

alsvolgt: 

- Voorzitter: Elske Princen 

- Vice-Voorzitter: Susan van Zeelst 

- Secretaris: Maarten Heuts 

- Penningmeester: Nassim Aourag 

- BestuurslidPlanning: Annemiek Tatje 

- Bestuursleden PR & Acquisitie Laura Blok en Hilde Grens 

- Bestuursleden Educatie: Sophie Venbrux 

- Bestuurslid Logistiek:Pieter Janssen 

- Algemeen bestuurslid (interim): Rick Nieling 

- Algemeen bestuurslid:Xyrian Ten Napel 

Topstichting Taskforce QRS Nederland 
Sinds februari 2015 is er een officieel samenwerkingsverband tussen Stichting Taskforce QRS 

Nijmegen (TQRS Nijmegen) en de stichtingen Taskforce QRS Maastricht en  Taskforce QRS 

Utrecht onder de noemer Stichting QRS Nederland.  In december 2015 is ook Taskforce QRS 

Leiden toegetreden tot dit samenwerkingsverband. Binnen dit verband kan gebruik worden 

gemaakt van elkaars kennis, materiaal en reanimatie-instructeurs. Tevens worden uit naam van 

Taskforce QRS Nederland landelijke sponsoraanvragen gedaan en proberen we samen met 

andere grote landelijke organisaties het belang van reanimatieonderwijs op middelbare scholen 

op de politieke agenda te krijgen. 
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Wanneer er in andere steden gelijksoortige initiatieven opgestart worden, zal Taskforce QRS 

Nederland deze indien gewenst helpen bij het opstartproces. Eventueel kunnen deze projecten 

zich later aansluiten bij dit samenwerkingsverband onder de naam Taskforce QRS [STAD]. 

Stichting QRS Nederland streeft er naar om uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk van 

reanimatie-instructeurs op middelbare scholen te bewerkstelligen, om zo elke middelbare 

scholier in Nederland te leren reanimeren.  

Instructeurs 
De stichting telde in mei 2015 23 reanimatie-instructeurs, waaronder driebestuursleden. Tien 

instructeurs zijn NRR-gecertificeerd. In juni zijner acht nieuwe instructeurs aan de 

instructeurspoule toegevoegd, om de reanimatie-instructeurs uit de eerste lichting die 

besluiten te stoppen (deels) aan te vullen. Tevens kregen vijf instructeurs uit de lichting van 

2015-2016 een NRR-opleiding aangeboden. 

Scholen en leerlingen 
TQRS Nijmegen is in academisch jaar 2015-2016 actief geweest op twee scholen in Nijmegen, 

het SSGN (Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen ) en het SGN (Stedelijk Gymnasium 

Nijmegen). Daarnaast geven wij les op het Metameer in Boxmeer. Aan het eind van academisch 

jaar 2015-2016 hebben wij elf klassen op het Metameer, negentien klassen op het SSGN 

(waarvan zeven herhaallessen) ennegen klassen op het SGN opgeleid. Dit komt neer op 1037 

leerlingen, waarvan 816 nieuwe leerlingen. 

Globale lesopzet 
De lesopzet zoals deze in het academisch jaar 2015-2016 is gebruikt, is een combinatie van het 

NRR-lesprogramma, het programma van de Hartstichting en wat eigen toevoegingen vanuit 

TQRS Nijmegen. De les beslaat twee keer twee lesuren van 50 minuten en wordt gegeven door 

vier instructeurs per klas. Er wordt een maximum van drie leerlingen per pop gehanteerd. In 

een les komen de verschillende stappen van het reanimatieprotocol aan bod (let op gevaar, test 

bewustzijn, bel 112, controleer ademhaling, AED halen, borstcompressies en beademingen, 

AED gebruiken), evenals het uitvoeren van de stabiele zijligging en de Rautek. Daarnaast wordt 

er aandacht besteed aan wat leerlingen moeten doen wanneer zij een niet-reanimerenpenning 

tegenkomen en wordt er kort wat verteld over reanimatie bij kinderen. 

Cursussen aan andere geïnteresseerden 
In het academisch jaar  2015-2016 hebben we voor 57 niet-middelbare scholieren een betaalde 

reanimatiecursus verzorgd. Deze cursisten zijn nu  allemaal in het bezit van een officieel NRR-

certificaat. Bij cursussen aan niet-middelbare scholieren wordt de NRR-methode gebruikt. Eén 

cursus beslaat ongeveer vier uur. 

Naast deze avondcursussen hebben wij ook een middagactiviteit georganiseerd voor een 

studiedag voor ergotherapiestudenten en –docenten op de HAN (Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen). Hier hebben wij zo’n 100 studenten en docenten kennis laten maken met 

reanimatie door ze verschillende stations te laten doorlopen.  

Samenwerking Hartstichting 
In april 2016 is door Taskforce QRS Nederland en alle individuele steden een officieel 

partnership met de Hartstichting aangegaan. Hierdoor krijgen alle steden voor de komende drie 

jaar financiële steun van de Hartstichting, om zo samen nog meer leerlingen op te kunnen 

leiden. Helaas is dit wel ten koste gegaan van ons reanimatiepartnerschap; dit is omgezet in 

een bijzonder reanimatiepartnerschap. Veel van de voordelen (zoals de verzekeringen) van het 

reanimatiepartnerschap zijn daardoor behouden gebleven, maar een aantal punten 

(bijvoorbeeld de BTW-vrijstelling vanuit de Hartstichting), zijn hierbij komen te vervallen. 
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Begroting 
De begroting voor het boekjaar 1 januari 2016 tot 31 december 2016 bedraagt €12.049,-. Door 

subsidies van zorgverzekeraar VGZ en de Hartstichting, een reservering die wij vanuit vorig 

boekjaar hebben kunnen maken en een bijdrage vanuit de goede doelenpot van 

studentenvereniging Ovum Novum is deze begroting gedekt.  
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Doelstellingen Academisch Jaar 2016-2017 
 

Bestuurssamenstelling 
De bestuurssamenstelling zal per september 2016 op een aantal punten gewijzigd worden.  

Bestuursleden die hun taken per 1 september 2016 neerleggen: 

- Secretaris, Maarten Heuts 

- Vice-voorzitter, Susan van Zeelst 

- Bestuurslid Educatie, Sophie Venbrux 

- Bestuurslid Logistiek, Pieter Janssen 

- Bestuurslid PR en Acquisitie, Hilde Grens  

- Interim bestuurslid, Rick Nieling 

De taken van het Bestuurslid Educatie zijn in maart 2016 al grotendeels overgenomen door 

Xyrian Ten Napel, die ook in academisch jaar 2016-2017 actief blijft. Verder is besloten om de 

functie van PR en Acquisitie voortaan door één bestuurslid te laten bekleden. Tot slot wordt de 

functie van Vice-voorzitter vervangen door een Algemeen Bestuurslid.  

Concreet houdt dit in dat het bestuur per september 2016 acht leden zal hebben en dat er drie 

nieuwe bestuursleden aangesteld worden: een Secretaris, een bestuurslid Logistiek en een 

Algemeen Bestuurslid. Deze bestuursleden zijn in de periode van april tot september al 

uitgebreid ingewerkt. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid zal in december 2016 een tweede wisselronde plaatsvinden voor de 

functies Voorzitter, Penningmeester, Bestuurslid PR en Acquisitie en Bestuurslid Planning. 

Scholen en leerlingen 
TQRS Nijmegen streeft er in het academisch jaar 2016-2017 naar om de goede contacten op het 

SSgN, het Metameer en het SGN voort te zetten. Daarnaast zullen wij met reanimatielessen 

gaan starten NSG en het Canisius College in Nijmegen.  

Onze doelstelling voor academisch jaar 2016-2017 is dat wij op vijf scholen actief zullen zijn. Wij 

zullen 35-40 klassen eenherhaalles aanbieden enzo’n 70 nieuwe klassen opleiden. Uitgaande 

van 25 leerlingen per klas zal dit neerkomen op zo’n 2600 leerlingen, waarvan zo’n 1750 nieuwe 

leerlingen. 

De grafiek hieronder geeft goed de geplande groei van Taskforce QRS Nijmegen weer. 
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Instructeurs 

Instructeurspoule 
TQRS Nijmegen wil in het academisch jaar 2016-2017ongeveer vijftien nieuwe reanimatie-

instructeurs op gaan leiden. We starten in september 2016 met de werving hiervoor.  Het totaal 

aantal instructeurs komt hiermee op 40. Aankomend jaar zullen we onze instructeurs  evenals 

het afgelopen jaar opleiden volgens een door ons zelf samengestelde interne opleiding, waarin 

ook een BLS-AED-cursus verwerkt zal zitten. Deze opleiding is in maart 2016 herzien na 

aanleiding van de feedback die wij hierop gekregen hebben in september 2015. Instructeurs 

hoeven geen financiële bijdrage te leveren aan deze opleiding.  Het doel is om deze groep 

instructeurs vóór eind september intern opgeleid te hebben.  

Aan het eind van het jaar zullen we acht instructeurs uitkiezen die we een officiële NRR-

opleiding aanbieden. Dit is nodig om het aantal NRR-gecertificeerde instructeurs dat cursussen 

volgens de NRR-methode mag geven en NRR-certificaten uit kan reiken aan niet-middelbare 

scholieren op peil te houden. Ons streven is om minimaal 25% van onze instructeurs volgens de 

NRR te certificeren. Instructeurs betalen zelf €50,- aan deze opleiding mee, de overige kosten 

neemt Taskforce QRS Nijmegen voor zijn rekening.   

Contract 
Er is een instructeurscontract opgesteld dat alle instructeurs tekenen. Hierin is onder andere 

opgenomen: 

- Een minimaal aantal lessen dat een instructeur in een bepaalde periode moet geven. 

Dit is nodig om de kwaliteit van de lessen te waarborgen, en om het voor TQRS 

Nijmegen rendabel te houden om tijd en geld in de opleiding van onze instructeurs te 

steken. 

- Een minimale periode waarin de instructeur na zijn opleiding bij TQRS Nijmegen actief 

zal blijven als reanimatie-instructeur. 

- De hoogte van de vrijwilligersvergoeding, met hierbij een maximum per maand volgens 

de regels van de Belastingdienst (maximaal €150 per maand en €1.500 per jaar). 

Evaluatie 
In mei 2016 zijn alle instructeurs door bestuursleden geëvalueerd volgens een door Taskforce 

QRS Nijmegen opgesteld beoordelingsprotocol.  Dit doen we ter verbetering van de kwaliteit 

van onze instructeurs – zowel didactisch als vakinhoudelijk - en onze lessen in het algemeen. 

Daarnaast is deze beoordeling gebruikt bij het selecteren van instructeurs die van ons een NRR-

opleiding aangeboden kregen in juni 2016. Het streven is om voortaan jaarlijks onze 

instructeurs minimaal één maal op een dergelijke manier te evalueren. In het huidige 

academisch jaar moet hiervoor een plan opgesteld worden; het is  op de lange termijn namelijk 

niet haalbaar om alle instructeurs door bestuursleden te laten evalueren.  

Cursussen middelbare scholen 
De globale lesopzet voor onze reanimatiecursussen op middelbare scholen zoals we die nu 

hanteren zal grotendeels onveranderd blijven. Uiteraard zijn de wijzigingen in de NRR-richtlijn 

begin 2016 in de cursus doorgevoerd. In augustus 2016 zal een overleg tussen het Bestuurslid 

Educatie en de instructeurspoule plaatsvinden, waarin de cursus zoals deze nu gegeven wordt 

geëvalueerd wordt en eventuele noodzakelijke veranderingen doorgevoerd kunnen worden.  

Het gehele lesplan en overige relevante documenten voor instructeurs zijn opgenomen in het 

documentDraaiboek Cursussen Middelbare Scholen. 
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Commissies 
Met het groeien van TQRS Nijmegen neemt ook de werkdruk voor het bestuur toe. Om het 

bestuur te ontlasten zal er in het academisch jaar 2016-2017 een Commissie Werving en 

Educatie in het leven geroepen worden. Deze commissie zal zich voornamelijk bezig houden 

met de werving van nieuwe reanimatie-instructeurs en de organisatie van de sollicitaties van 

nieuwe bestuursleden.  De commissie zal onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurslid 

Educatie komen te vallen. 

Verder worden er een Commissie Promotie (onder verantwoordelijkheid van bestuurslid 

Promotie& Acquisitie) en een Commissie Activiteiten (onder verantwoordelijkheid van het 

algemeen bestuurslid) opgericht. 

Topstichting QRS Nederland 
In het afgelopen academisch jaar is de samenwerking tussen TQRS Nijmegen, TQRS Maastricht, 

TQRS Leiden en TQRS Utrecht verder geïntensiveerd. Het komend academisch jaar is ons 

streven om deze samenwerking zo optimaal mogelijk te blijven benutten en wellicht eventuele 

nieuwe initiatieven toe te voegen aan ons samenwerkingsverband. 

Er wordt door het bestuur van  Taskforce QRS Nederland maandelijks vergaderd over zaken die 

spelen op landelijk niveau, waarna het bestuurslid dat namens TQRS Nijmegen in dit bestuur zit 

de belangrijkste zaken aan het gehele bestuur terugkoppelt. Verder is er wekelijks overleg 

tussen de voorzitters van de verschillende steden via het voorzittersoverleg. Twee maal per jaar 

wordt er een interfacultair QRS-overleg (IQO) gepland, waarin we een dag lang vergaderen en 

workshops volgen, om zo de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren.  

Acquisitie 
Doordat TQRS Nijmegen in het academisch jaar 2016-2017 wederom flink zal gaan groeien,  

zullen de kosten hiermee onvermijdelijk omhoog gaan en is het noodzakelijk om nieuwe 

sponsoren te zoeken om deze kosten te kunnen dekken. Het concrete beleid voor het 

academisch jaar 2016-2017 is te vinden in het document Acquisitiebeleid 2016-2017 

Nevenactiviteiten 

Cursussen aan niet-middelbare scholieren 
In het academisch jaar 2016-2017 is ons streven om vier keer een avondcursus voor niet-

middelbare scholieren te organiseren waarop geïnteresseerden zich individueel kunnen 

inschrijven. De data hiervoor zullen in september 2017 worden vastgesteld en gepubliceerd op 

onze website en op Facebook. 

Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de reeds gelegde contacten met studentenverenigingen 

en studentensportverenigingen in Nijmegen aan te houden. Gezien de positieve reacties op de 

aan hen gegeven cursussen lijkt het haalbaar om ook dit jaar weer één of meerdere cursussen 

met deze verenigingen te organiseren. Daarnaast zullen we actief contact blijven zoeken met 

andere verenigingen. 

Het doel is om 75 niet-middelbare scholen een cursus aan te bieden.  De kosten voor een 

reguliere cursus zullen net als in het voorgaande jaar €30,- bedragen, een herhaalcursus kost 

€20,-.  

Net zoals in voorgaand academisch jaar krijgen cursisten een officieel NRR-certificaat uitgereikt 

en zullen zij gestimuleerd worden om zich aan te melden bij het burgerhulpverlenersnetwerk 

HartslagNu.  
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Logistiek 

Vervoer 
Voor het vervoer van materiaal zullen we in 2017 gebruik blijven maken van StudentCar. Dit is 

vooralsnog de meest efficiënte en voordelige methode.  

Materiaal 
Vanuit Stichting Taskforce QRS Nederland is onderhandeld met Laerdal, leverancier van 

reanimatiemateriaal. Laerdal heeft alle Taskforce QRS stichtingen een korting van 30% 

aangeboden. In juli 2016 zijn er twaalf nieuwe Little Annes met korting besteld. In 2017 zullen 

er nogmaals zo’n acht Little Anns aangeschaft worden. 

Ook voor de voordelige aanschaf van AED’sisdoor Stichting Taskforce QRS Nederland 

onderhandeld met leverancier Zoll. Dit heeft tot een overeenkomst geleid, waarbijZollAED’s ter 

beschikking stelt voor een leaseprijs van €25,- per jaar (onderhoudskosten inbegrepen), met de 

garantie dat alle dochtersteden van Taskforce QRS Zoll als exclusieve leverancier zal gebruiken.  

Kantoor 
Een belangrijk doel voor academisch jaar 2016-2017 zal het vinden van een kantoor zijn. Hier 

kunnen vergaderingen en gesprekken met derden plaatsvinden en kunnen belangrijke 

documenten veilig opgeslagen worden.   Dit kantoor zal tevens dienen als opslagplaats voor ons 

materiaal.  

Naamsbekendheid 
TQRS Nijmegen acht het van groot belang om de naamsbekendheid in Nijmegen en daarbuiten 

in het komende academisch jaar te vergroten. Wij streven er naar om dit te doen door: 

- Onze contacten met scholen in Nijmegen uit te breiden naar meerdere scholen; 

- Onze contacten binnen de universiteit en het UMC uit te breiden; 

- De media actief te betrekken bij lessen die wij op deze middelbare scholen geven; 

- Persberichten uit te sturen naar media die gericht zijn op onze voornaamste doelgroep 

voor de cursussen aan niet-middelbare scholieren, namelijk Nijmeegse studenten. 

Hierbij kan gedacht worden aan Nultweevier.nl, Voxweb, ANS, (het studentenkatern 

van) De Gelderlander, et cetera;  

- De Taskforce QRS Nijmegen-Facebook actief te gaan gebruiken, door hier wekelijks een 

nieuwsbericht (of iets dergelijks) op te posten; 

- Actiever nieuwsberichten te plaatsen op onze website: www.taskforceqrs.nl.  

Concretere informatie over ons promobeleid is te vinden in het document Promotiebeleid 2016-

2017. 

Raad van Toezicht 
In het kader van de verder professionalisering van Taskforce QRS Nijmegen wordt begin 

academisch jaar 2016-2017 een Raad van Toezicht ingesteld. Hiervoor lopen gesprekken met 

verschillende professionals binnen de zorg en daar buiten. 

Conform ons Huishoudelijk Regelement zal er elk kwartaal een voortgangsverslag voor de Raad 

van Toezicht worden opgesteld, dat per mail naar de leden van deze Raad wordt verstuurd. 

Daarnaast is de Raad van Toezicht tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering en zijn zij 

ten alle tijden bevoegd om gevraagd of ongevraagd advies te geven over de gang van zaken 

binnen Taskforce QRS Nijmegen. Verder stellen zij officieel nieuwe bestuursleden aan. 
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Overige 

Samenwerking Hartstichting 
In het kader van het project Reanimatieonderwijs op School van de Hartstichting leidt de 

Hartstichting docenten in het middelbaar onderwijs op tot reanimatie-instructeur. Het geven 

van lessen samen met de door de Hartstichting opgeleide docenten heeft voor beide partijen 

voordelen. Vanuit TQRS Nijmegen zijn er minder reanimatie-instructeurs nodig, wat het 

inplannen van cursussen zal vergemakkelijken. Voor de middelbare school is het voordeel dat 

zij met onze ondersteuning veel meer leerlingen op kunnen leiden en zelf niet altijd hoeven te 

zorgen voor materialen. Op het SSgNzijn reeds zes docenten opgeleid tot reanimatie-

instructeur.  

Wetenschap 
Wetenschap heeft in het academisch jaar 2016-2017 nog geen hoge prioriteit. Wel willen we 

hiervoor een basis gaan leggen door het aanschaffen van materiaal dat nodig is om data te 

kunnen verzamelen. Dit zijn laptops en een registratieprogramma dat de kwaliteit van de 

borstcompressies en beademingen bijhoudt. Deze data zijn - ook al worden ze dit academisch 

jaar nog niet voor wetenschap gebruikt – hoe dan ook nuttig, aangezien onze instructeurs 

hiermee nauwkeuriger de kwaliteit van de reanimatiepoging van onze leerlingen en cursisten 

kunnen beoordelen. 
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Begroting 2017 

Inkomsten Beschrijving 
Cumulatief 
Bedrag in € Uitgaven Beschrijving 

Cumulatief 
Bedrag in € 

Sponsoring, Subsidie e.d.   Algemeen 
 

  

Resterend 
Exacte uiteenzetting van cijfers nog 
niet mogelijk € 23.922,00 Bankrekening ING 

 
€ 95,00 

  
  

abonnement boekhoudprogramma 
conscribo €11,3 per maand € 136,00 

  
  Onkostenvergoeding 

 
  

  
   vrijwilligers middelbarescholieren 142 lessen (71 nieuwe klassen) € 5.680,00 

  
  

vrijwilligers middelbarescholieren 
herhaalcursussen 38 lessen (38 klassen) € 1.520,00 

  
  

  

  

  
  

onkostenvergoeding 
nevenactiviteiten 
studentenverenigingen 

4 cursussen 
(vrijwilligersvergoeding+vervoerskosten+catering) € 320,00 

  
  

onkostenvergoeding 
nevenactiviteiten particulieren 4 cursussen  € 320,00 

  
  

  

  

  
  vervoerskosten  

 
  

  
  reiskosten bestuur 

bestemd voor kosten naar vergaderingen, 
conferenties etc. € 500,00 

  
  reiskosten bestuurslid logistiek  studentcar € 500,00 

  
  reiskosten instructeurs  reizen naar locatie van lessen, conferenties etc.  € 300,00 

  
  

  
  

  
  kantoor/opslagruimte materiaal 

 
  

  
  huur 

 
€ 3.000,00 

  
  inrichting  

 
€ 2.000,00 

  
  

  
  

      overige kosten 10%   € 2.476,00 

Reservering 
 

  Promotie 
 

  

reservering onkostenvergoeding vrijwilligers  € 560,00 
  

  
 periode september-december 2016 uit 
academisch jaar 2015-2016   

Website, systeem, e-mail en 
telefoon Websiteontwerp en -beheer voor Taskforceqrs.nl € 1.000,00 
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  t-shirts instructeurs  

15 bedrukte shirts à €15,- p.s. voor de nieuwe 
instructeurs, op eigen kosten instructeur € 225,00 

  
  kantoor artikelen draaiboeken instructeursboeken  € 250,00 

  
  Folders, Flyers promotie materiaal  € 300,00 

Opleiding     Opleiding     
NRR 
instructeu
r 

8 instructeurs eigen bijdrage €50.- 
p.p. € 400,00 

  
  

  
  NRR-contributie 2016 Aantal: instellingen 1x €30; 10x€25 instructeurs € 280,00 

      NRR-opleiding instructeurs Aantal: 8 x150 € 1.200,00 

Nevenacti
viteiten 

cursussen voor studenten worden 4 
keer per jaar georganiseerd € 720,00 Materiaal 

 
  

  
  full body anne reanimatiepop 

1 pop met digitale aansluiting(wetenschappelijk 
onderzoek) € 2.300,00 

 

cursussen voor particulieren worden 4 
keer per jaar georganiseerd € 1.200,00 littleanne reanimatiepoppen 2 keer 4 littleanne € 1.600,00 

 
Particulieren betalen €30,- p.p.   AED's leasen van zollaed's van materiaalstichting € 1.000,00 

  
  laptop 

 
€ 600,00 

  
  AED elektroden 

 
€ 250,00 

  
  Longzakjes 

 
€ 500,00 

  
  overige verbruiksmaterialen  

 
€ 450,00 

SOM   € 26.802,00 SOM   € 26.802,00 
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