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VOORBESCHOUWING 

In 2018 is er een Nationaal Sportakkoord vastgesteld. In dat akkoord zijn 

verschillende thema’s benoemd waarmee de sport in Nederland aan de slag 

kan. Samen werken sportbonden, sportverenigingen, sportaanbieders, 

overheden en maatschappelijke organisaties aan het waarmaken van deze 

ambities, ook in Hattem. Iedereen kan meedoen, sporten is plezierig en 

kinderen leren van jongs af aan goed bewegen: dat zijn bijvoorbeeld thema’s 

die we in Hattem belangrijk vinden. 

Door het sluiten van een lokaal sportakkoord onderschrijven we niet alleen het 

belang van onder andere deze thema’s, maar kunnen we ook gebruikmaken 

van landelijke en provinciale ondersteuning en middelen. Zo krijgt sporten in 

Hattem ook een financiële impuls. 

Onze ambitie is dat in Hattem iedereen moet kunnen sporten en bewegen: in 

teamverband, individueel bij een sportaanbieder of gewoon lekker buiten. Op 

zijn eigen manier, op zijn eigen niveau, ongeacht leeftijd, beperking,  geloof of 

(sociale) afkomst. Met dit akkoord maken Hattemer sportverenigingen, 

sportaanbieders en welzijnsorganisaties samen werk van meer bewegen, 

sportdeelname en sportaanbod in Hattem. 

 

Martijn Hospers, wethouder gemeente Hattem 

Patrick Koop, namens het bestuur van Sportkoepel Hattem 
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1. HATTEMER SPORTAKKOORD 

In navolging van het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord, is het Sportakkoord in Hattem ontwikkeld. De afgelopen tijd hebben vele 

partijen meegedacht over de vorm en inhoud van dit Hattemer Sportakkoord. Met dit sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, 

plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, 

vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau. We activeren niet-sporters in Hattem door sporten en bewegen te stimuleren.  Dat 

doen we samen en bundelen onze krachten nog steviger in de toekomst.  
 

De sportagenda uit 2017 is het gemeentelijke beleidskader, waarbij het voornemen was om jaarlijks een uitvoeringsagenda op te stellen. Deze 

jaarlijkse uitvoeringsagenda wordt nu niet opgesteld, omdat ervoor is gekozen om het sportakkoord nu te bestempelen als uitvoeringsagenda voor de 

komende jaren. Hiermee wordt maximaal gebruikgemaakt van de energie en mogelijkheden die er zijn.   

Het akkoord is een praktisch document, wat richting geeft voor de komende jaren. Het akkoord dient als solide basis voor een succesvolle 

implementatie. In dit lokaal akkoord zijn de volgende thema’s (hoofdambities) uitgewerkt:  

1. Sport en bewegen: ‘Iedereen doet mee’ 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

3. Vitale sportaanbieders 

4. Positieve sportcultuur 

5. Kinderen vaardig in bewegen 

Er is gekozen voor deze thema’s. Dit betekent niet dat er aan andere thema’s geen aandacht wordt besteed. Bovendien zijn de thema’s in 

willekeurige volgorde weergegeven. Binnen de thema’s zijn ambities, doelen en vervolgens projecten bepaald en worden er vervolgens concrete 

afspraken gemaakt over wie voor welke acties verantwoordelijk is.  
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1.1 ‘Sport en Bewegen: ‘Iedereen doet mee!’’ 

Hattem is een sportieve gemeente en gemiddeld is de sportdeelname 

hoog. Ondanks dat is het beweeggedrag van de inwoners een reden 

tot zorg. Te veel inwoners bewegen onvoldoende en overgewicht wordt 

een steeds groter probleem. Meedoen aan sport en plezier in sport en 

bewegen is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een 

deel van de inwoners om welke reden dan ook weinig of niet toekomt 

aan sporten of bewegen, terwijl sporten en bewegen een bijdrage kan 

leveren aan gezondheid (fysiek en mentaal), arbeidsintegratie, sociale 

contacten en (met plezier) mee kunnen doen in de samenleving.   

Ambitie binnen dit thema is onder 

andere om vooral kinderen, ouders 

en senioren betere en gezonde 

keuzes te laten maken door 

voldoende te bewegen en 

gezonde voeding. Dit door een 

integrale wijkgerichte aanpak, 

waarbij bewegen in het onderwijs 

als belangrijke basis wordt gezien. 

Bovendien willen we dat alle 

kinderen kunnen sporten; armoede 

mag geen belemmering zijn en 

wanneer het niet goed gaat met 

kinderen, dan hebben 

sportverenigingen en onderwijs 

een signaleringsfunctie. 

Verder stellen we ons ten doel om 

ook andere groepen, zoals senioren, mensen met een beperking en 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, een leven lang sport- en 

beweegplezier te laten ervaren en (weer) actief te betrekken in de 

Hattemer samenleving. 

 

  

─── 

Wij zetten ons in voor 

inwoners voor wie 

dagelijks bewegen en 

sporten niet 

vanzelfsprekend is. 
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1.2 ‘Duurzame sportinfrastructuur’  

Om gezamenlijk een leven lang te kunnen sporten en bewegen zijn 

functionele, goede en duurzame sportaccommodaties nodig. Dit doen 

we door gezamenlijk vitale en open sportverenigingen en -parken te 

creëren, waarbij oog is voor 

samenwerking tussen sport-

verenigingen en tussen 

sportverenigingen, maat-

schappelijke organisaties en 

commerciële sportaanbieders. 

Dit met als doel gezamenlijk 

nieuwe voorzieningen te 

realiseren, zodat een breder 

(vernieuwend) sportaanbod 

ontstaat (zie ook volgende ambitie). Verder worden er stappen gezet 

om te komen tot een gezonde exploitatie van de huidige 

accommodaties en is de vraag op welke wijze de accommodaties 

(overdag) beter benut kunnen worden.  

Bovendien zijn er kansen in relatie tot het sporten en bewegen in de 

buitenlucht, de openbare ruimte. De openbare ruimte heeft een enorm 

potentieel. Immers, steeds meer mensen zijn actief in de openbare 

ruimte. Dit betekent vervolgens dat de voorzieningen op orde moeten 

zijn of het nou gaat om het speelpleintje in de wijk of de 

mountainbikeroutes in de bossen, zodat meer mensen sporten en 

bewegen. Verder zien we in den lande dat er beweegparken met 

beweeg- en fitnessvoorzieningen bij sportverenigingen en op 

sportparken ontstaan. Steeds meer mensen, zoals bootcamptrainers en 

fysiotherapeuten, maken gebruik van deze faciliteiten. Een goed 

voorbeeld is de ontwikkeling van het landschapspark Assenrade in 

Hattem. Vanuit ‘de sport’ is de ambitie om hier op in te spelen en zo een 

breder aanbod te faciliteren, teneinde de aantrekkingskracht én 

toekomstbestendigheid van de sportvoorzieningen en sportverenigingen 

te vergroten.  

 

─── 

In Hattem zijn 

voldoende, kwalitatief 

goede, toegankelijke en 

duurzame 

sportvoorzieningen 
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1.3 ‘Vitale sportaanbieders’  

Zoals in de vorige paragraaf al naar voren kwam is het de ambitie om 

aanbieders, zoals sportverenigingen, toekomstbestendig te maken en te 

houden. Dit niet alleen op het vlak van accommodaties en verdere 

voorzieningen, maar ook wanneer het gaat om de inzet van vrijwilligers 

binnen verenigingen; op welke wijze behouden verenigingen voldoende 

vrijwilligers? Maar ook ondersteuning op thema’s zoals financiën, 

subsidies, fondsen en andere actuele onderwerpen is wenselijk.  

Daarnaast is het doel om een 

breder aanbod te organiseren, 

passend bij de wensen en 

behoeften van leden en niet 

sporters. Intentie is om méér in te 

zetten op specifieke doelgroepen, 

zoals ouderen.  Hierbij wordt 

ingespeeld op trends zoals 

vergrijzing, flexibilisering van sport en 

nieuwe sportconcepten, zoals 

beachsport. 

Sportverenigingen zijn bovendien met het organiseren van hun reguliere 

sportaanbod al van maatschappelijke betekenis, maar de 

maatschappelijke functie kan verder gaan dan het sportaanbod. De 

voorgaande en de binnen dit thema benoemde ambities laten zien dat 

sportverenigingen hier een bijdrage aan willen geven. Voorwaarde is wel 

dat er voldoende organisatiekracht is; zowel bij de sportverenigingen als 

de samenwerkende partners.   

─── 

De sport- en 

beweegaanbieders in 

Hattem zijn vitaal en 

toekomstbestendig. 
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1.4 ‘Positieve sportcultuur’  

Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten en vergroot 

de kans dat zij op latere leeftijd actief blijven bij de vereniging.  Sporten 

voor kinderen en jongeren moet daarnaast niet alleen leuk zijn, maar ook 

veilig, gezond, eerlijk en zorgeloos. Gezamenlijk is hier oog voor;  zowel 

vanuit bestuurders, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, maar 

ook ouders langs de lijn.  Zo is onder andere de ambitie om ‘gezonde 

kantines’ te realiseren, 

een sociale en 

positieve(re) omgeving bij 

de vereniging te creëren, 

instellen/uitbreiden van 

richtlijnen (inzet op 

Verklaring omtrent 

gedrag), de didactische 

en pedagogische 

kwaliteiten te vergroten 

van de trainers en leiders 

en betrokkenheid van 

ouders te vergroten.  

 

Kortom we werken in de toekomst toe naar een nog beter en veiliger 

sportklimaat in Hattem.   

 

  

─── 

In Hattem kan iedereen 

met plezier sporten in een 

veilige, eerlijke en 

zorgeloze omgeving. 
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1.5 ‘Kinderen vaardig in bewegen’  

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de 

motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek 

blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het 

ontwikkelen van een actieve leefstijl en de kansen op overgewicht 

reduceert. Redenen voor deze ontwikkeling is bijvoorbeeld digitalisering 

(o.a. sociale media), te weinig (veilige) speelplekken (en dus minder 

buitenspelen). Bovendien beleven kinderen die motorisch minder zijn 

ontwikkeld minder plezier aan sport en vallen ze gemakkelijker buiten de 

boot, omdat ze niet goed mee komen bij het sporten, spelen of gymmen. 

Om dit te voorkomen is het de ambitie om 

kinderen vaardiger te laten worden in 

bewegen.  Hierbij gaat het onder andere om: 

• het aanbieden van bewegingsonderwijs;  

• kinderen van jongs af aan de essentiële 

vormen van bewegen op een speels 

manier te laten ervaren; 

• een veelzijdig sportkennismakingsaanbod 

aan te bieden; 

• het laten ervaren op welke manier de 

huidige speelplekken beter kunnen worden 

benut;  

• sport toegankelijk te laten zijn voor ieder 

kind.   

Deze ambities dienen er vervolgens in te 

resulteren dat het aantal kinderen wat voldoet aan de beweegnorm (zie 

voor een definitie bijlage II) toeneemt, de sportdeelname vergroot en op 

latere leeftijd de sportuitval verkleint.  

  

─── 

Alle kinderen in 

Hattem voldoen 

aan de 

beweegrichtlijnen. 

Motorische 

vaardigheden 

nemen toe. 
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2. SAMENSPEL 

2.1 Organisatie 

De samenstelling van dit Hattemer Sportakkoord is pas het begin. De betrokken partners gaan per ambitie en doelen aan de slag om 

uitvoering te geven aan het Sportakkoord. Gezamenlijk voelen zij zich verantwoordelijk. Belangrijk is hierbij dat iedereen zelf verantwoordelijk is 

voor zijn of haar eigen acties. Overigens gebeuren er al veel goede dingen op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Hattem.  

Intentie is om deze lopende en nieuw op te starten projecten goed te stroomlijnen en jaarlijks een bijeenkomst te organiseren, waar iedereen 

die betrokken is aanwezig is. Deze bijeenkomst staat volledig in het teken van de resultaten van het uitvoering geven aan het Sportakkoord; de 

successen worden gevierd met een hapje en drankje! Vanuit een terugblik wordt vervolgens vooruit gekeken; wat ging goed, wat kan beter? 

Om gedurende het jaar voldoende actieradius te organiseren voor de uitvoering van de projecten, wordt de volgende organisatiestructuur 

voorgesteld: 

 

• Kernteam 

Dit kernteam ziet in algemene zin toe op algehele uitvoering van het lokale sportakkoord en bestaat uit een 

voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij monitort, jaagt aan, stuurt bij waar nodig en draagt zorg voor de 

voortgang en uitvoering van het sportakkoord. Bovendien is het kernteam niet alleen inhoudelijk, maar ook 

financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportakkoord. Dit team bestaat uit minimaal een 

vertegenwoordiger vanuit de gemeente Hattem, een buurtsportcoach, een vertegenwoordiger van Sportkoepel 

Hattem (namens de sport in Hattem) en per thema een afgevaardigde. Zij komen periodiek bij elkaar en na ieder 

jaar organiseren zij een gezamenlijke bijeenkomst, zoals benoemd in bovenstaande.  

 

• Rol van de gemeente 

Het sportakkoord is een akkoord waaraan door de organisaties vanuit onder andere de sport, zorg en onderwijs 

invulling wordt gegeven. De gemeente Hattem is als ondertekenaar één van de partijen die bijdraagt aan het 

succes van de uitvoering en zoveel mogelijk initiatieven ondersteunt en probeert waar mogelijk te faciliteren.  

 

• Buurtsportcoaches 

De drie buurtsportcoaches welke actief zijn in de gemeente, dragen zorg voor verbinding en samenhang tussen de 

thema’s en de projecten.  Zij zijn een belangrijke schakel binnen het sportnetwerk. Daar waar mogelijk ondersteunen zij bij de realisatie van de 

gestelde doelen en geven uitvoering aan de projecten. Dit betekent overigens niet dat zij verantwoordelijk zijn voor de realisatie van alle 

doelen en projecten.  

 

 

 

 

─── 

“Dit sportakkoord, 

geeft een 

richtsnoer om 

gezamenlijk de 

sport in Hattem 

naar een hoger 

plan te tillen”. 
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• Adviseur Lokale Sport 

Voor sport- en beweegaanbieders zijn er extra middelen en ondersteuning beschikbaar om de ambities en doelen waar te maken. Jaarlijks1 is 

er een bedrag van € 6.000,00 beschikbaar in de vorm van zogeheten services voor deskundigheidsbevordering, workshops, trajectbegeleiding, 

interventie, bijscholing of training. Er is keuze uit meer dan 200 vormen van ondersteuning voor besturen,  trainers, scheidsrechters, etc. De 

adviseur, Jurjen Engelsman2,  blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021) en bepaalt jaarlijks de 

inzet van de services. Dit gebeurt in nauw overleg met het kernteam: gezamenlijk wordt er gekeken welke services passend zijn binnen de 

gestelde ambities en doelen per thema.  Een eerste inventarisatie leverde al de volgende interessante services op:  

 

▪ Club kader coach; 

▪ Meer vrijwilligers in korte tijd; 

▪ Betrokken ouders;  

▪ Gezonde sportkantines Team Fit; 

▪ Nijntje beweegt diploma. 

 

 

2.2 Communicatie 
Om met dit sportakkoord te bereiken om iedereen, écht iedereen, met plezier te laten sporten en bewegen, maar ook partners, verenigingen 

en gemeente in beweging te krijgen, te stimuleren dit te realiseren is communicatie ontzettend belangrijk. Het gaat er hierbij vooral om 

successen te vieren, verhalen te vertellen en ervaringen te delen. Streven is om het platform www.buurtsportcoachhattem.nl hiervoor te 

benutten. Intentie is om hier alles op het gebied van sport en bewegen in Hattem een plek te geven. Bovendien om inwoners verder te 

informeren en te enthousiasmeren worden verschillende online en offline kanalen ingezet door de verschillende partners: websites, 

nieuwsbrieven, evenementen/activiteitenkalender, Facebook en regelmatig berichtgeving in de (lokale) kranten etc.  

 

  

 
1 Dit geldt In ieder geval voor 2020 en 2021. 
2 Jurjen Engelsman is te bereiken via jurjen.engelsman@geldersesportfederatie.nl. 

http://www.buurtsportcoachhattem.nl/
mailto:jurjen.engelsman@geldersesportfederatie.nl
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2.3 Financiën 

Binnen deze paragraaf is het goed te benoemen dat de meeste lopende projecten reeds worden gefinancierd, maar er ook projecten zijn die 

(extra) dekking nodig hebben om de sport in Hattem naar een hoger plan te tillen en de ambities daadwerkelijk uitvoering te geven.  De 

financiële mogelijkheden hiervoor zijn als volgt: 

• Uitvoeringsbudget Sportakkoord 

Vanuit het Rijk kan de gemeente Hattem aanspraak maken op een uitvoeringsbudget. Het gaat hier om een jaarlijks uitvoeringsbudget van 

€ 10.000,00. Dit in ieder geval voor 2020, 2021 en 2022. Hiermee kunnen de ambities en projecten uit het Sportakkoord worden opgepakt. 

Voorstel is om op basis van prioriteiten en actuele ontwikkelingen het budget te verdelen. Voor de komende jaren kan dit tijdens de jaarlijkse 

bijeenkomst worden bepaald. Zo kunnen de juiste keuzes per jaar worden gemaakt. 

 

• Inzet Adviseur Lokale Sport 

De Adviseur Lokale Sport vertegenwoordigt de lokale sport(clubs) en behartigt de belangen van de lokale sport ten behoeve van een (nog) 

betere samenwerking binnen het lokale sportakkoord. Tevens is hij of zij een zogenaamde matchmaker in het samenbrengen van behoeften 

van clubs en de services vanuit de gezamenlijke sport. De Adviseur Lokale Sport werkt namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, Sportbonden 

en NL Actief) en Sportkracht 12. Zij stellen budget ter beschikking voor de zogenaamde services (zie ook vorige paragraaf) Het jaarlijkse budget 

hiervoor is € 6.000,00. Dit in ieder geval voor 2020 en 2021. De Adviseur Lokale Sport heeft beschikking over een budget voor de services en 

ontvangt niet letterlijk het budget, maar beheert de waarde van het budget. Vanuit de waarde kunnen services worden aangevraagd. 

Achter de schermen houdt NOC*NSF bij of en in hoeverre er binnen het budget wordt gebleven.  

• Verdere mogelijkheden 

Los van de zelfredzaamheid (inzet vrijwilligers) binnen projecten zijn er afhankelijk van de ambities zowel lokaal, provinciaal en landelijk 

subsidie- en fondsenmogelijkheden. Deze variëren van exploitatie, beheer en verduurzaming van sportaccommodaties tot aan de inzet op 

vitale en open sportverenigingen en parken. Per project dient er, eventueel in samenwerking met een subsidiebureau, te worden 

geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn. 

• Beheer financiële middelen  

Het financieel beheer wordt belegd bij de gemeente. Zij houden vinger aan de pols en verzorgen de administratie. De kerngroep is verder 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het sportakkoord; ook hier geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk 

binnen de kerngroep wordt er gekeken wat benodigd is. Dit op basis vanuit de ‘aanvragen’ die worden ontvangen vanuit de verschillende 

initiatiefnemers die actief zijn binnen de thema’s. Mocht het gevraagde budget voor de projecten ontoereikend zijn, dan dient er een nadere 

prioritering plaats te vinden. Op deze manier wordt er begin van het kalenderjaar bepaald wat financieel dient te worden begroot. De 

begroting wordt vervolgens door de penningmeester opgemaakt. Hierbij dient enerzijds te worden afgewogen in hoeverre het nodig is om 

aanspraak te maken op het uitvoeringsbudget. Er zijn immers lopende projecten die al worden gefinancierd en/of projecten die vanuit eigen 
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middelen of mogelijkheden uit andere bronnen kunnen worden 

gefinancierd (zie ook vorige alinea). Anderzijds is het als kerngroep 

belangrijk goed op de hoogte te zijn van de zogenaamde services. 

Ofwel welke projecten binnen de thema’s kunnen vanuit dit jaarlijks 

budget worden gefinancierd in plaats van aanspraak te maken op 

het uitvoeringsbudget. Deze afwegingen dient de kerngroep 

vervolgens te maken en worden inzichtelijk gemaakt in de op te 

maken jaarbegroting.  
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3. SPELERS 

Om invulling te geven aan dit sportakkoord zijn de volgende organisaties betrokken: 

3.1 Sport- en beweegaanbieders 

• VV Hattem  

• HMHC  

• IJsvereniging Hattem  

• SV Hatto Heim  

• Hattem petanque 

• Toerclub Hattem 

• TC Hattem 

• Sportscenter Bijsterbosch  

• Z&PC Hatto Heim 

• Dutch Golf 

• Biljartvereniging Dos   

 

3.2 Onderwijs en kindcentra 

• Partou 

 

3.3 Welzijn 

• Stichting Welzijn Hattem 

 

3.4 Overheid  

• Gemeente Hattem 

 

3.5 Overig 

• Sportkoepel Hattem 

• Buurtsportcoaches Hattem  

• Adviseur Lokale Sport  

AANSLUITEN BIJ HET SPORTAKKOORD? 

 

Organisaties die niet betrokken waren in het proces en alsnog willen 

aansluiten, kunnen zich melden bij de gemeente Hattem. U bent 

van harte welkom om samen met ons uitvoering te geven aan het 

sportakkoord de komende jaren!  
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NABESCHOUWING 

Met enthousiasme is er door eenieder, onder leiding van de 

sportformateurs, gewerkt aan voorliggend sportakkoord. Wij zijn 

positief over het tot stand gekomen stuk. De Corona-crisis legde de 

nodige druk op de voorgestelde aanpak en het proces. Desondanks 

is er effectief en efficiënt gewerkt, waardoor de deadline is behaald.  

Bovendien vormden de sportagenda en de reeds lopende projecten 

in de gemeente Hattem een mooie basis om invulling te geven aan 

dit akkoord. 

Dit sportakkoord vormt een levendig verslag van alle input die 

gaandeweg is opgehaald. Voor eenieder is er de mogelijkheid 

geweest aanvullingen in te brengen en op- en aanmerkingen op het 

sportakkoord kenbaar te maken. Al met al zien we dit sportakkoord 

als een uitvoerig, herkenbaar en gedragen stuk. We kijken ernaar uit 

om na de zomer gezamenlijk én fysiek met de projecten aan de slag 

te gaan.  
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Bijlage I - Sport- en Beweegkaart Hattem  

 

SPORT- EN BEWEEGFACILITEITEN 

HATTEM

1. Natuurgebied De Leemcule
• Wandel- en fietspaden

2. Zwembad Leemcule
• Binnen- en buitenbad

3. Speelveld Leemcule

4. Sportpark
• Mixed hockey
• Hatto Heim (voetbal)
• VV Hattem (voetbal)
• Tennis Club Hattem
• Golf & Country Club

5. Wiessenbergsche kolk
• Wandel- en fietspaden 

6. Sporthal de Marke
• Onderdeel mfc de Marke

7. Zwembad De Marke
• Binnenbad
• Onderdeel mfc de Marke

8. Gymzaal Spoorstraat
• 1 zaaldeel

9. Speeltuin de Rode berk
• Met trapveldje en basket

10. Speeltuin
• Met basket

LEGENDA

Sporthal

Gymzaal

Zwembad 

Sportpark 

Speel/-beweegpark

Natuurgebied/park

IJsclub 

Biljartsport

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

15

14

11. Abc Speeltuin
• Met trapveldje en basket

12. Speeltuin 

• Met trapveldje

13. Speeltuin de Droge Driehoek

14. Speeltuin Speelvreugd
• Met tafeltennis tafel

15. IJsbaan Hattem

16. Clubgebouw ‘de Triangel’
• Biljartvereniging Dos

15

16
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Bijlage II - Definitie beweegnorm 
 

 


