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1. INLEIDING 

Het is voor iedereen bekent dat sporten belangrijke is voor niet alleen een gezonde ontwikkeling 
van kinderen, maar ook goed is voor een algehele goede gezondheid. Niet alleen het actief bezig 
zijn is belangrijk, maar vooral ook de sociale contacten die je opdoet tijdens het sporten zijn heel 
belangrijk. 

Iedereen neemt het maar voor lief dat sporten de gewoonste zaak van het leven is, maar voor 
mensen met een beperking is het een grote uitdaging om te gaan sporten. 

Ons doel is dan ook om zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke danwel een lichamelijke 
beperking (niet afhankelijk van een rolstoel) te stimuleren om te gaan sporten en in ons geval 
aan het hockeyen te krijgen. 

Om ons doel te bewerkstelligen organiseren wij open hockey clinics voor enerzijds potentiële-
/aspirant sporters die kennis willen maken met het ParaHockey en anderzijds voor ParaHockey 
G/LG sporters (spelers en keepers) die hun skills willen verbeteren. 

Sport zorgt voor verbroedering, sociale ontwikkeling, zelfvertrouwen en vooral plezier. Iets wat 
de ZERO! ParaHockey Stichting maar al te graag aanbied. 

Met de oprichting van de ZERO! ParaHockey Stichting focussen we ons vooralsnog op de 
(potentiële) sporter met een verstandelijke beperking en sporter met een lichamelijke 
beperking (niet afhankelijk van een rolstoel). 

 

1.1 DOELSTELLINGEN 

Missie 

Iedereen met een verstandelijke danwel lichamelijke beperking (zonder afhankelijk te zijn 
van een rolstoel) de mogelijkheid geven om te kunnen gaan sporten (hockeyen) en best 
mogelijke begeleiding geven, waarbij het plezier in het sporten (hockeyen) en het sociale 
aspect centraal staan. 

Visie 

Een prettige en veilige sportomgeving bieden waar mensen met een beperking worden 
geïnspireerd om het beste in zichzelf naar boven te halen, met veel aandacht voor de 
individuele G/LG sporter 

 

De ZERO! ParaHockey Stichting wil een permanente aantrekkingskracht hebben op ‘G/LG’ 
hockeyers (spelers én keepers) landelijk en uit de regio, om enerzijds de naamsbekendheid, 
imago en groei van ZERO! ParaHockey Stichting te vergoten en anderzijds het ParaHockey als 
aantrekkelijke sport te positioneren. 
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De ZERO! ParaHockey Stichting wil goed gestructureerde hockey clinics aanbieden die veel 
aandacht besteedt aan de individuele begeleiding van ‘G/LG’ hockeyers (spelers én keepers) 
waarbij spelplezier en het sociale aspect centraal staan. 

Daarnaast gaan we werken aan de fysieke ontwikkeling, mentale weerbaarheid (op en buiten het 
veld) en natuurlijk aan de technische kwaliteiten. Hiermee proberen we niet alleen als sporter 
maar ook de persoon verder te ontwikkelen. 

Hiermee houden we de 14 regels van Johan Cruijff als algemene leidraad voor de ontwikkeling 
van de persoon en de sporter. 
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2. ZERO! PARAHOCKEY CLINICS 

De ZERO! ParaHockey Clinics zijn clinic voor zowel hen die kennis willen maken met ParaHockey 
maar ook voor G/LG-competitie spelers en (alle) G/LG keepers die hun skills willen verbeteren 

De ZERO! ParaHockey Clinic is alléén voor sporters met een verstandelijke beperking of 
lichamelijke beperking (zonder afhankelijk te zijn van een rolstoel), maar niet alleen voor de 
G/LG-hockeyers maar ook voor ‘sporters’ die kennis willen maken met het ParaHockey. 

Tijdens de ZERO! ParaHockey Clinics ligt de focust op het ontwikkelen van de kwaliteiten van de 
(potentiële/aspirant) hockeyers (spelers én keepers). Hierbij leren ze door middel van supertoffe 
oefeningen nog beter te bewegen, voetenwerk, hand-oog coördinatie en nog veel meer!  

Om het extra spannend te maken, verzorgen tijdens de ZERO! ParaHockey Clinics altijd één of 
twee top keepers/spelers uit de Nederlandse Hockey Hoofdklasse minimaal een trainingsronde 
van twee uur hebben, om zo jullie (en ons) te voorzien van de beste tips en trucs die je een 
betere keeper/speler zullen maken. 

Bij de ZERO! ParaHockey Clinic onderscheiden we twee ‘groepen’, die gedurende de ParaHockey 
Clinic onderling kunnen wisselen: 

• Spelers 

• Keepers 

 

2.1 DE CLINIC 

De ZERO! ParaHockey Clinic is een combinatie van een Hockey Clinic en een Keepersclinic voor 
(aspirant) ParaHockeyers, waarbij de deelnemers beide aspecten van het hockey op een unieke 
manier kunnen beleven. 

De ZERO! ParaHockey Clinic onderscheidt zich op een aantal vlakken, met name op het gebied 
van aandacht voor de sporters en de onorthodoxe oefeningen. Natuurlijk komen sommige 
'standaard' oefeningen aan bod, maar het merendeel zijn toch oefeningen die je normaal nog 
niet eerder hebt gehad en gedurende de clinics zullen ’s ochtends én ‘s middags geen enkele 
oefening hetzelfde zijn. 

Bij de keepers is de trainer vs keeper verhouding 1:2, oftewel elke trainer geeft de oefeningen in 
principe aan maximaal 2 keepers. En elke drie groepen van twee G/LG keepers is er een extra 
begeleider die gedurende de dag de keepers begeleid. Door een 'extra begeleider' mee te laten 
lopen, willen we de keepers een gevoel van veiligheid, vertrouwen, structuur en tijd voor 
individuele aandacht bieden. 

 

 

 



 ZERO! ParaHockey Stichting  

Versie 4.3 8 August 2022 Page 7 

Bij de spelers worden groepen van maximaal 6 personen gemaakt, waarbij elke groep een eigen 
begeleider krijgt die gedurende de dag de groep begeleidt. Elke oefening heeft zijn eigen trainer 
die uiteraard de spelers op een leuke en uitdagende manier de fijne kneepje van het hockey 
proberen bij te brengen. 

De ZERO! ParaHockey Clinic is alléén voor (potentiële) sporters met een verstandelijke beperking 
of lichamelijke beperking (zonder afhankelijk te zijn van een rolstoel) in de leeftijd van 10 t/m 45 
jaar 

NOTE: Voor de sporters die kennis willen maken met het ParaHockey als speler zijn 
hockeysticks/scheenbeschermers en bitjes aanwezig, voor de sporters die kennis willen 
maken met het keepen is een volledige keepersuitrusting aanwezig 

NOTE:  Iedere keeper/speler die al lid van een hockeyclub is, moet natuurlijk wel zijn/haar 
eigen keepersspullen meenemen 

 

Wij proberen er natuurlijk voor te zorgen dat zoveel mogelijk gelijkgestemden bij elkaar zitten; 
vrienden en/of clubgenoten bij elkaar, leeftijdsgenoten of gewoon op basis van niveau. Want het 
sociale aspect van onze ZERO! ParaHockey Clinics staat hoog in het vaandel. 

Gedurende de dag wordt er met veel enthousiasme een grote diversiteit oefeningen aan de 
sporters (spelers én keepers) gegeven, waarbij geen enkele oefening hetzelfde is, en worden er 
uiteraard ook een spel gespeeld met alle deelnemers om optimaal te genieten tijdens de ZERO! 
ParaHockey Clinic.  

Jaarlijks zullen er een viertal ZERO! ParaHockey Keepersclinics georganiseerd worden, 
vooralsnog op het complex van de Baarnse Mixed Hockey Vereniging (BMHV), waarbij G/LG 
keepers (10 t/m 45 jaar) uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. 

In een later stadium willen we op locatie in de diverse regio’s ZERO! ParaHockey Clinics gaan 
organiseren: 

• Groningen 

• Twente 

• Flevoland 

• Noord-Holland  

• Zuid-Holland 

• Noord Brabant 

 

2.2 HET  PROGRAMMA  

De ZERO! ParaHockey Clinic is een combinatie van een Hockey Clinic en een Keepersclinic voor 
(potentiële/aspirant) ParaHockeyers, waarbij de deelnemers beide aspecten van het hockey op 
een unieke manier kunnen beleven. 
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Gedurende 1 dag wordt er met veel enthousiasme een grote diversiteit oefeningen aan de 
sporters (speler én keepers) gegeven, waarbij ’s ochtends en ‘s middags geen enkele oefening 
hetzelfde is. 

 

Figuur 1 Programma ZERO! ParaHockey Clinic 

 

2.3 BEGELEIDING  

2.3.1 ALGEMEEN 

De ZERO! ParaHockey Staff bestaat naast trainers uit een speciale groep personen die niet alleen 
ruime ervaring hebben met diverse sportkampen/clinics, maar ook op het sociale vlak passen bij 
de filosofie van de ZERO! ParaHockey Stichting. 

De voltallige staff tijdens een ZERO! ParaHockey Clinic bestaat uit: 

• Clinic Manager/Supervisor 

• Clinic ‘moeder(s)’ 

• Catering 

• Joker 

• Hoofdtrainers 

• Trainers 

• Extra Begeleiders ParaHockeyers 

• EHBO 
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2.3.2 DE SPORTERS 

2.3.2.1 VOORBEREIDING  

Om een leuke en spannende ervaring te bieden moeten we goed weten wie de deelnemers 
zijn en is het misschien nog wel belangrijker om te weten wie we moet waarschuwen in 
geval van calamiteiten.  

• Algemene gegevens; 
• Belangrijkste medische gegevens; 
• Ervaring 

Aan de hand van deze gegevens kunnen we de deelnemers de juiste aandacht geven en 
zorgen dat zij een onvergetelijke ervaring meekrijgen 

2.3.2.2 BEGELEIDING ZERO! PARAHOCKEY CLINIC 

Bij de ZERO! ParaHockey Clinic  onderscheiden we twee ‘groepen’, die gedurende de 
Hockey Clinic kunnen wisselen: 

• Keepers 
• Spelers 

Bij de keepers is de trainer vs keeper verhouding 1:2, oftewel elke trainer geeft de 
oefeningen in principe aan maximaal 2 keepers. Per veld zijn er twee extra begeleiders 
voor de G/LG keepers die gedurende de dag de keepers begeleiden, maar indien gewenst 
kan elke groep van twee G/LG keepers een eigen begeleider die gedurende de dag de  
keepers begeleid. 

Door per veld minimaal twee extra begeleiders te hebben, willen we de keepers een gevoel 
van veiligheid, vertrouwen, structuur en tijd voor individuele aandacht bieden. 

Bij de spelers worden groepen van maximaal 6 personen gemaakt, waarbij elke groep een 
eigen begeleider krijgt die gedurende de dag de groep begeleidt. Elke oefening heeft zijn 
eigen trainer die uiteraard de spelers op een leuke en uitdagende manier de fijne kneepje 
van het hockey proberen bij te brengen. 

2.3.2.3 BEGELEIDING ALGEMEEN 

Het gaat er om proberen uit te gaan van de belevingswereld van de sporter: 
• Iedere deelnemer is anders 
• De betekenis van bepaalde gedragingen (armbewegingen, houding, mimiek of wijze van 

voortbewegen).  
o Achter elk gebaar, houding of expressie zit een betekenis 
o Luisteren naar fluisteren;  

• Bewust zijn van wat de deelnemer ervaart aan de oefening, waar de deelnemer plezier 
aan beleeft. 

• Bewust zijn van de motieven of de behoeften waarom de deelnemer naar het ZERO! 
ParaHockey Clinics komt.  
o Is het lekker sporten  
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o Gewoon een beetje kletsen of andere mensen ontmoeten? 
o Misschien zelfs trainen voor een wedstrijd. 

Maar eigenlijk komt het er op neer dat we de deelnemers iets meer begeleiding aanbieden, 
want ondanks hun verstandelijke of lichamelijke beperking, hebben zij nagenoeg exact 
dezelfde wensen en vragen zij dezelfde aandacht als reguliere deelnemers.  

Sporters met een verstandelijke danwel lichamelijke handicap zijn niet zielig, zijn niet meer 
afhankelijk en willen ook niet betutteld of overdreven verwent worden net zoals reguliere 
sporters. 

2.4 DEELNAME ZERO! PARAHOCKEY CLINIC 

De ZERO! ParaHockey Clinic is inclusief: 

• 1 dagen trainen, spellen en ontspanning 

• lunch en (gezonde) snacks/limonade/frisdrank op beide dagen 

• Uniek ZERO! ParaHockey Clinic shirt van The Indian Maharadja 

• Prijs voor 1 dag: € 99 per persoon* 
 
* Voor deelnemers die het financieel minder hebben, bijvoorbeeld zelfstandig wonen en rond 

moeten komen met een Wajong uitkering, kan met behulp van ondersteuning/subsidie de 
mogelijkheid geboden worden om alsnog deel te kunnen nemen aan de ZERO! Clinics 
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3. MARKETING 

3.1 ACHTERGROND INFORMATIE PARAHOCKEY (G/LG HOCKEY) 

Onder ParaHockey valt het G-hockey (sporters met een verstandelijke beperking) en LG-hockey 
(sporters met een lichamelijke beperking). Hier gaat het vooral om de sporters die kunnen lopen. 

Op dit moment zijn er ongeveer 1200 G-hockey spelers en ongeveer 130 LG-hockeyers die 
meedoen aan de G/LG competitie (6-tallen/8-tallen). 

Binnen het ParaHockey zijn de 6-tal of 8-tal competities verdeeld over 5 regio’s: 
Noord/Oost/Zuid/West en Midden Nederland. 

Naast de 6- en 8-talcompetitie worden er ook 11-tal wedstrijden georganiseerd op zondagen 
voor spelers die het 6- en 8-talhockey gemakkelijk aan kunnen en zich verder willen ontwikkelen 
als speler. In seizoen 2018-2019 hebben 175 spelers deelgenomen aan de A poule (gevorderde) 
of B poule. Spelers van verschillende verenigingen spelen in een 11- tal team. Naast de 
wedstrijden is ook het sociale aspect een belangrijk doel in het 11-tal hockey. 

 

3.2 DOELGROEPEN  

3.2.1 ZERO! PARAHOCKEY CLINIC  

De doelgroep voor de ZERO! ParaHockey Clinic s bestaat uit drie groepen: 

• Sporters/Potentiële Sporters met verstandelijke of lichamelijke beperking die niet 
afhankelijk zijn van een rolstoel 

• Hockeyers die in de G/LG competitie spelen (6-tallen/8-tallen/11-tallen) 
• G/LG Keepers 
• Leeftijdsgroep 10 t/m 45 jaar 

 

3.3 PROMOTIE 

Promotie zal via de volgende kanalen plaats gaan vinden: 

• Eigen Website 

• Eigen Facebook en Instagram pagina 

• Via de KNHB 

• Via LinkedIn 

• Via nieuwsbrieven aan alle hockeyclubs in Midden Nederland 

• Via persberichten aan dagbladen in Midden Nederland 

• Via eigen netwerk 
o o.a. keepers uit de Nederlandse Hoofdklasse 

• Via diverse instanties 
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o Gemeente 
o Scholen 
o Patiëntenverenigingen  
o (Begeleid) woonprojecten 
o Kranten (regionaal)  
o Kinderartsen, revalidatie arts  
o S(B)O (Speciaal Basis Onderwijs) niveau cluster 3 en 4  
o Mytylscholen  
o Regionale patiënten- en gehandicapten organisaties  
o Hockeyende familieleden  

 

3.4 PROMOTIE ACTIVITEITEN 

DE ZERO! ParaHockey Stichting zal gedurende het hockey seizoen zich actief inzetten om deel te nemen 
aan diverse ParaHockey Evenementen, georganiseerd door andere hockey clubs danwel georganiseerd 
door de KNHB 

Activiteiten 2022: 

• Hockey Paas-Hock-Ei-Toernooi - HV Myra - Amstelveen 

• Special Olympics - Nationale Spelen - Twente 2022 - Almelo 

• EK G-Hockey - demonstratie ZERO! ParaHockey Keepersclinic – Pinoké - Amsterdam 

• Topper Toernooi – Almeerse Hockey Club - Almere 

 

Verder wil de ZERO! ParaHockey Stichting vanaf 2023, op locatie, hockey clinics gaan verzorgen voor het 
Speciaal Onderwijs in plaats van bijvoorbeeld een gymles 
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4. SPONSORING ZERO! PARAHOCKEY STICHTING 

Sport en sponsoring zijn tegenwoordig niet meer los van elkaar te denken. Sporten is niet alleen 
belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van mensen, maar ook goed is voor een algehele 
goede gezondheid. Niet alleen het actief bezig zijn is belangrijk, maar vooral ook de sociale 
contacten die je opdoet tijdens het sporten zijn heel belangrijk. De ZERO! ParaHockey Stichting 
heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke danwel een lichamelijke 
beperking (niet afhankelijk van een rolstoel) te stimuleren om te gaan sporten en in ons geval 
aan het hockeyen te krijgen. 
  
Allemaal zaken waar veel bedrijven graag mee geassocieerd willen worden, naast de positieve 
associatie, geeft sponsoring ook een perfecte invulling aan reclamedoelstellingen van veel 
bedrijven en biedt het een platform om te netwerken. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden om via de ZERO! ParaHockey Stichting uw naam uit te dragen. 
Graag stellen wij u op de hoogte van de verschillende manieren van sponsoring binnen onze 
stichting: 

• Hoofsponsor 

• Platinum Sponsor 

• Goud Sponsor 

• Zilver Sponsor 
Shirt Sponsor 

• Sponsoring in Natura 
 
 

4.1 ZERO! FRIENDS 

De ZERO! ParaHockey Clinics Business Club is een club van ‘vrienden van de ZERO! ParaHockey 
Clinics Stichting’; ondernemers en mensen die de ZERO! ParaHockey Clinics Stichting! een goed 
hart toedragen. De ZERO! ParaHockey Clinics Business Club biedt daarnaast haar leden de 
mogelijk om te ‘netwerken’; zowel zakelijk als privé.  

Lid worden van de Business Club is mogelijk door een minimale bijdrage van € 250,00 per 
seizoen (excl. BTW), voor een minimale periode van 3 seizoenen in te brengen.  

Alle sponsoren worden automatisch lid van de ZERO! ParaHockey Clinics Business Club. 

Van het de bijdrage wordt minimaal 25% gebruikt ten goede van de ZERO! ParaHockey Clinics 
Business Club, ten bate van leuke en goed georganiseerde evenementen, de overige 75% wordt 
gebruik voor de ZERO! ParaHockey Stichting  

Enkele voorbeelden van voordelen voor de leden van de ZERO! ParaHockey Clinics Business Club: 

• Introductiemogelijkheden zakelijke relaties bij evenementen 
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• Één ZERO! ParaHockey Clinics Business Club bijeenkomsten per jaar (met eventuele 
gastsprekers) 

• Uitnodiging bij speciale evenementen van de ZERO! ParaHockey Clinics Stichting 

• Bord met overzicht van de leden op een prominente plaats 

• Hockey clinic 1 x per jaar voor alle leden 

• Vermelding op de website van de ZERO! ParaHockey Clinics  Stichting met doorlink naar 
eigen website 
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5. PLANNING 

5.1 INLEIDING 

Om de ZERO! ParaHockey Stichting te laten groeien en een grotere doelgroep te bereiken, willen 
we met onze ‘Planning’ een beeld schetsen waar we met de stichting heen willen en wat we met 
de ZERO! Clinics willen bereiken 

De focus zal hierbij liggen op het actief promoten van de ZERO! Clinics 

 

5.2 JAAR 1 

Jaar 1 is het oprichtingsjaar van de ZERO! ParaHockey Stichting en starten we met de ZERO! 
ParaHockey Clinics. 

Het doel van Jaar 1 is om bekendheid te krijgen in én met de G/LG-Hockey wereld; hiervoor 
hebben wij uitvoerig contact gehad met de KNHB en diverse G/LG-Hockey Clubs 

De ZERO! Clinics zullen in eerste instantie nog niet de gewenste hoeveelheid deelnemers krijgen, 
maar door de mond-tot-mond reclame verwachten we langzaamaan te groeien 

 

5.3 JAAR 2 - 3 

Jaar 2 en 3 staan in het teken van naamsbekendheid uit te breiden onder de G/LG-Hockeyers en 
‘aspirant sporters’ op hockey clubs, scholen en instellingen.  

Daarnaast willen wij het aantal deelnemers naar het gewenste niveau te brengen: 

• Aan een volledig bezette ZERO! Clinic kunnen maximaal 40 personen aan deelnemen:  
o 16 keepers 
o 24 spelers 

Verder willen wij in deze periode meer regionaal gaan opereren, onder het mom “ZERO! komt 
naar je toe”. Hiervoor gaan wij in samenwerking met én op locatie bij diverse G/LG-Hockey Clubs 
de ZERO! ParaHockey Clinics organiseren.  

Afhankelijk van de groei van de stichting zal er ook gekeken worden naar het inhuren van 
‘personeel’ voor het runnen van de diverse ZERO! Clinics op locatie 

 

5.4 JAAR 4 – 5 

Jaar 4 en 5 staan in het teken van ‘internationalisatie’, oftewel we willen uit gaan breiden naar de 
landen om ons heen: 

• Verenigd Koninkrijk 
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• België 

• Duitsland 

Hiervoor zullen we samenwerking zoeken met de hockeybonden van de genoemde landen en de 
grotere G/LG-Hockey Clubs 

 

5.5 JAAR 6 – 10  

Jaar 6 – 10 willen we andere sporten toevoegen aan de ZERO! Clinics, denk hierbij aan andere 
balsporten 

De ZERO! Clinics kunnen dan ook op andere sport-locaties georganiseerd worden, waarbij de 
ZERO! Clinics staff er voor zorgt dat de ZERO! normen en waarden gehandhaafd worden 
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6. FINANCIEN 

6.1 INLEIDING 

De ZERO! ParaHockey Stichting heeft als doel om iedereen met een verstandelijke danwel 
lichamelijke beperking (zonder afhankelijk te zijn van een rolstoel) de mogelijkheid geven om te 
kunnen gaan sporten (hockeyen) en best mogelijke begeleiding geven, waarbij het plezier in het 
sporten (hockeyen) en het sociale aspect centraal staan. 

Alle inkomsten: in de vorm van inschrijfgeld, subsidie, sponsoring of donaties worden gebruik om 
de ons doel te bereiken. 

Derhalve krijgen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij wel 
recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

6.2 EXPLOITATIE 

Voor de exploitatie van de stichting en de organisatie van de ZERO! Clinics zullen operationele 
kosten gemaakt worden, denk hierbij aan: 

• administratiekosten 

• marketingkosten 

• organisatiekosten 

• huur complex 

• catering 

• vergoeding staff 

• shirts deelnemers 

• trainingsmaterialen  

• opslag 

• etc. 

Om bovengenoemde kosten te dekken zullen de bovengenoemde inkomsten aangewend 
worden. 

 

6.2.1 VERGOEDING DIRECTEUR 

De vergoeding van de directeur zal in de eerste jaren gebaseerd zijn op de uren die de directeur 
maakt voor het organiseren van de ZERO! Clinics (organisatiekosten). 

De uitbetaling van de vergoeding van de directeur geschied alleen als het vermogen van de 
stichting het toelaat 

Gedurende de opstartfase van de stichting (jaar 1 – 2), zal de vergoeding voor de directeur in de 
orde van grootte van € 10.000,00 per jaar zijn.  
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In de navolgende jaren zal de vergoeding naar rato aangepast worden aan de omzet/kritische 
massa van de stichting en winst/verlies van de stichting.  

 

6.3 VERMOGEN 

Gedurende opstartjaren van de ZERO! ParaHockey Stichting wordt er niet verwacht dat er een 
vermogen ontstaat, mocht er onverhoopt vermogen ontstaan doordat we meer inkomsten 
genereren van verwacht dan zal dit vermogen aangewend worden ten behoeve van de stichting. 

Eventueel vermogen zal gebruikt worden om bijvoorbeeld versneld evenementen op meerder 
locaties tegelijkertijd te organiseren, hetgeen automatisch weer meer kosten met zicht 
meebrengt, maar ook om een kleine reserve aan te leggen voor de aanschaf van materialen, 
trainingen, opslag, vervoer, etc. 
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7. INFORMATIE 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jean Paul The 

Weteringstraat 67 

3741 TE  BAARN 

Mob.: 0654 222 340 

Email:  info@zphs.nl 

Website: www.zphs.nl 

 

 


