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Van de bestuurstafel  
Wellicht is het u ontgaan, maar nog een paar 

weken en SBK is niet meer. En dat betekent ook 

dat dit de laatste SBK-krant is die bij u is 

thuisbezorgd. U zult in het vervolg de berichten 

over Kijkduin moeten halen uit de WIJKinfo van 

het Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin 

(BWK), die overigens de afgelopen tijd ook al 

kort berichtte over de ontwikkelingen in ons 

dorp. 

 

In editie 4-2021 van onze krant hebben we 

uitvoerig toegelicht hoe we zijn gekomen tot het 

opheffen van SBK per 1 januari a.s. Ook hebben 

we gemeld dat Arthur van Rijswijk en Eric van 

Baarsel vanaf dat moment als adviseur van BWK 

zullen optreden voor de afwikkeling van de EeF 

(ondergrondse toegang parkeergarages) en de 

herinrichting van het Deltaplein. Dat impliceert 

ook dat we de Werkgroep Kijkduin Bad opheffen 

en op ad hoc-basis naar behoefte overleg voeren 

met een beperkt aantal leden daarvan. Over de 

EeF heeft u overigens onlangs een brief 

ontvangen van de stadsdeeldirecteur met de 

mededeling, dat de aanleg zal starten in 

september (na het badseizoen) 2022. 

 

Eind van het jaar zit het er voor ons op, zij het 

dat we nog even in de lucht blijven voor het ook 

in financiële zin afronden van onze activiteiten. 

Nogmaals danken we vanaf deze plaats onze 

donateurs en de gemeente voor de ontvangen 

projectsubsidies, die het ons mogelijk hebben 

gemaakt om de behartiging van de 

bewonersbelangen conform onze wensen in te 

richten. Elders meer hierover. 

 

De stemmen op de 18 goedgekeurde ideeën zijn 

uitgebracht en geteld. Op basis daarvan heeft 

een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van 

het stadsdeel, het Wijkberaad Bohemen, 

Waldeck, Kijkduin (BWK) en SBK de uitslag van 

de Prijsvraag vastgesteld. Over de verdere 

aanpak wordt overleg gepleegd met het 

gemeentelijk stadsdeel teneinde in 2022 te 

komen tot uitvoering van de winnende ideeën. In 

deze editie meer daarover. 

 

Van onze laatste Bewonersbijeenkomst op 14 

oktober jl. is in deze krant een kort verslag 

geplaatst. De opkomst was hoog en we hebben 

vanwege de coronamaatregelen het aantal 

aanwezigen moeten beperken. 

BIK kent, zoals in een vorige krant al vermeld, 

een nieuwe samenstelling. Zij stellen zich 

opnieuw voor en storten zich met groot 

enthousiasme op deze nieuwe uitdaging. Heel 

veel succes toegewenst. 

Vanaf 1 januari a.s. is BWK weer uw 

aanspreekpunt. We stellen het bestuur aan u 

voor, opdat u weet tot wie u zich na 1 januari 

a.s. kunt richten. 

 

Rest ons u allen te bedanken voor uw directe of 

indirecte betrokkenheid bij SBK. We deden het 

voor u en hebben het heel graag gedaan. 

 

Wij wensen u heel prettige feestdagen toe en in 

deze coronatijd een voorspoedig en vooral 

gezond 2022. 

 

José Oosterheert, Arthur van Rijswijk en  

Eric van Baarsel 
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Van SBK naar BWK 

 

Zoals eerder gemeld zullen vanaf 1 januari 2022 

de bewonersbelangen van Kijkduin weer worden 

behartigd door het Wijkberaad Bohemen, 

Waldeck, Kijkduin (BWK). Gezien de omvang van 

hun werkgebied gebiedt de eerlijkheid te zeggen, 

dat hun inspanningen voor Kijkduin minder 

intensief zullen zijn dan u van SBK gewend bent. 

Dat zal best even wennen zijn, maar 

vanzelfsprekend is het BWK-bestuur ten alle 

tijden aanspreekbaar voor zaken, Kijkduin 

betreffende. Overigens heeft de ervaring van de 

laatste tijd geleerd dat u steeds beter zelf de 

weg weet te vinden naar de gemeente in het 

algemeen en het stadsdeelkantoor Loosduinen 

onder de bezielende leiding van Mustapha el 

Boumeshouli in het bijzonder. Zoals elders 

gemeld zullen Eric van Baarsel en Arthur van 

Rijswijk als adviseur van bij het BWK-bestuur bij 

Nieuw Kijkduin betrokken blijven. 

 

Het bestuur van BWK is als volgt samengesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid Wijkberaad: 

www.walboduin.nl 

info@walboduin.nl 

secretariaat: 070 3972351 

Uitslag Prijsvraag Wijkbudget 

 

De laatste dag om te kunnen stemmen op de in 

onze vorige krant en op de website van Hoplr 

gepresenteerde 18 goedgekeurde ideeën was 25 

november jl. 

Van de 1650 bewoners met een stemcode 

hebben er 374 (23%) hun stem uitgebracht, 

waarvoor veel dank. Het verzoek om voor vijf 

ideeën de volgorde van voorkeur aan te geven, 

is overigens niet door iedereen gehonoreerd. 

Soms werd maar op één idee gestemd, soms op 

drie en ook op alle achttien. 

 

Om tot een gewogen uitslag te komen, waarbij 

de op nummer 1 geplaatste ideeën meer gewicht 

kregen toebedeeld dan de nummers 2 en die 

weer meer dan de nummers 3 enz. is gekozen 

voor een internationaal erkende weging, 

namelijk die van de Formule 1.  

Die houdt in, dat de vijf gekozen ideeën in 

volgorde van voorkeur de volgende weging 

krijgen: 

 

Voorkeur 1 = 25 punten 

Voorkeur 2 = 18 punten 

Voorkeur 3 = 15 punten 

Voorkeur 4 = 12 punten 

Voorkeur 5 = 10 punten 

 

Dat heeft geresulteerd in de uitslag, die op de 

volgende pagina integraal is weergegeven. De 

top 5 ziet er als volgt uit: 

 

Uitslag Idee % aantal  
punten 

1 4. Stallingsplaatsen 
voor (huur)scooters 

17,3 

2 8. Veiliger kruising 
fietspad-trottoir kop 
Kijkduinsestraat 

12,2 

3 1. Meer prullenbakken 
in de wijk 

11,2 

4 12. Meer bloemen en 
bollen 

10,9 

5 2. Meer banken in de 
wijk 

7,9 

Hank Hoogwout     

Voorzitter 

070 3256673/06 53729564 

hankhoogwout@ 

kpnplanet.nl 

Herman v. d. Muijsenberg 

vice-voorzitter 

070 511 42 80  

jhavandenmuijsenberg 

@gmail.com 

Jan Hofker 

Secretaris a.i. 

06 37292239 

jhofker@casema.nl  

Bert van der Valk 

Lid 

06 23035249 

bert.jeannette@gmail.com   

Henk Maasland 

Lid 

06 23825171 

maasland07@kpnmail.nl 

http://www.walboduin.nl
mailto:info@walboduin.nl
mailto:hankhoogwout@kpnplanet.nl
mailto:hankhoogwout@kpnplanet.nl
mailto:jhavandenmuijsenberg@gmail.com
mailto:jhavandenmuijsenberg@gmail.com
mailto:jhofker@casema.nl
mailto:bert.jeannette@gmail.com
mailto:maasland07@kpnmail.nl


 

 

Bij nader inzien is de jury tot de conclusie 

gekomen, dat de twee hoogst scorende ideeën 

(stallingsplaatsen voor (huur)scooters en het 

veiliger maken van de kruising fietsers-

voetgangers op de kop van de Kijkduinsestraat) 

alsnog buiten het ter beschikking gestelde 

Wijkbudget gerealiseerd kunnen worden. Het 

betreft hier verkeerskundige voorzieningen, die 

uit een ander budget van de gemeente bekostigd 

kunnen worden.  

Dat betekent, dat in het vervolg bezien wordt in 

hoeverre de overige drie ideeën binnen het 

wijkbudget van € 30.000 gerealiseerd kunnen 

worden. Daartoe dienen de ideeën eerst nog 

nader uitgewerkt te worden. Maar een eerste 

verkenning heeft geleerd dat het mogelijk moet 

zijn om deze drie ideeën op een zodanige wijze 

in 2022 te realiseren, dat tekorten aan 

prullenbakken, bloemen en bollen en banken op 

bevredigende wijze kunnen worden weggewerkt. 



 

 

De indieners van deze eerste vijf ideeën zijn (in 

willekeurige volgorde): 

Ineke Jehee, Jacqueline Postma, Ria Coolen, 

Marius Konings, Joop Strik, S. van Meeteren, 

Osira Genemans, Ivonne Kwakkenbos, Henri de 

Jong, A. Strotman, G. van Dam-Beumer en 

Hanny Claus. 

Onze felicitaties gaan naar hen uit, maar we 

willen in één adem ook de andere 40 indieners 

zeer hartelijk danken voor hun inbreng. 

 

Onder de ideeën op de plaatsen 6 t/m 18 zitten 

naar het oordeel van de jury ook zeer goede 

suggesties voor verbetering van onze 

woonomgeving. Nu die niet in aanmerking 

komen voor het Wijkbudget, zal nader worden 

onderzocht welke ideeën vanuit andere bronnen 

kunnen worden gefinancierd.  

Bij het omzetten van de ideeën in concrete 

plannen zal bezien worden in hoeverre bewoners 

daarbij betrokken kunnen c.q. moeten worden. 

Ten aanzien van de uitbreiding van het aantal 

banken is vanuit het stadsdeel de suggestie 

gedaan om één bank met mozaïek te laten 

ontwerpen en uitvoeren door een aantal 

bewoners. BIK is gevraagd om daarbij de regie 

te nemen, hetgeen zij met enthousiasme hebben 

opgepakt. We roepen bewoners, die bij het 

ontwerp en uitvoering van de bank betrokken 

willen worden, op om zich te melden bij BIK. 

Onze “mozaïeker” bij uitstek Peter van der Toorn 

Vrijthoff heeft inmiddels toegezegd om zijn 

kennis en kunde bij dit project in te brengen. 

 

Namens het Wijkberaad Bohemen, Waldeck, 

Kijkduin, het stadsdeelkantoor en SBK danken 

wij nogmaals alle inzenders van en stemmers op 

de voorgelegde ideeën van harte voor hun 

bijdragen.  

 

Eric van Baarsel 

 

Aandachts- en actiepunten 

 

Op onze verlanglijst staat nog een overleg met 

het stadsdeel over aandachts- en actiepunten, 

die nog open staan en waarvan wij vinden dat zij 

op korte termijn moeten worden aangepakt. 

Daarbij worden ook bruikbare ideeën uit de 

Prijsvraag meegenomen, die niet binnen het 

kader van het Wijkbudget kunnen worden 

gerealiseerd. 

 

Voor wat betreft Nieuw-Kijkduin is nu helder, dat 

de aanleg van de EeF in september 2022 (na het 

badseizoen) zal starten. Halverwege december 

vindt overleg plaats met de gemeente over het 

herinrichtingsplan voor het Deltaplein, exclusief 

de grond die nog in bezit is van BOHA (eigenaar 

hotel).  

 

Wel is inmiddels een omgevingsvergunning 

aangevraagd (was in 2019 ook al het geval) voor 

het tijdelijk plaatsen van een zendmast midden 

op het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan 

voor een periode van vijf jaar. De huidige 

zendmast op het dak van het hotel zal moeten 

verdwijnen in verband met de 

bouwwerkzaamheden daar. Wij zullen bij de 

gemeente pleiten voor een minder in het oog 

springende locatie op of nabij het parkeerterrein. 

 



 

 

Wij plegen binnenkort nog overleg met BOHA 

over de stand van zaken rond de (ver)bouw van 

het hotel en bijbehorende appartementen.  

 

Arthur van Rijswijk 

 

Whatsapp Buurtbeveiliging 

Kijkduin 

 

Sinds 20 oktober 2016 ben ik één van de 

beheerders van de Whatsapp Buurtbeveiliging, 

genaamd Kijkduin-Nieuw (ten zuiden van de 

Kijkduinsestraat). Mijn collega Max Witteman is 

dit voor Kijkduin-Oud (ten noorden van de 

Kijkduinsestraat). Deze Whatsapp-groepen zijn 

destijds opgericht om de veiligheid in onze wijk 

te vergroten door verdachte personen of 

situaties onverwijld aan elkaar en zo nodig via 

112 aan de politie door te geven. 

Op dit moment zitten er 76 buurtbewoners in 

mijn Whatsapp-groep Buurtbeveiliging Kijkduin-

Nieuw en 82 bewoners in Kijkduin-Oud. Op de 

circa 650 huishoudens is dat bijna 25%. Daarom 

wil ik graag mede namens Max een dringende 

oproep doen aan de bewoners die zich nog niet 

bij ons hebben aangemeld om dat alsnog te doen 

via de volgende telefoonnummers: 

Coby voor Kijkduin-Nieuw: 06-45640319 en Max 

voor Kijkduin-Oud: 06-40532500. Het is voor uw 

eigen veiligheid en dat van uw buren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de nieuwe bewoners van Nieuw Kijkduin zijn 

natuurlijk van harte welkom bij mijn Whatsapp-

groep. Hoe groter de dekking in onze wijk is, hoe 

veiliger het blijft. De ervaring heeft tot nu toe 

geleerd dat de Whatsapp-groepen 

Buurtbeveiliging zeer nuttig zijn en veel ongerief 

voorkomen. 

 

Bij aanmelding sturen wij via de app een 

uitgebreide uitleg toe over het functioneren van 

de app-groep en de spelregels. Geef bij 

aanmelding naam, adres en mobiele nummer 

aan ons door.  

Wij horen heel graag van u. 

 

Mede namens Max Witteman, 

Coby Kempen 

 

Kort verslag Bewoners-

bijeenkomst 14 oktober 2021 

 

Op 14 oktober jl. vond eindelijk weer, na een 

lange tijd van corona-absentie, onze 

bewonersbijeenkomst plaats in de mooie zaal 

van het HCO.  

                                                                                                                       

Voor een volle zaal begon Eric van Baarsel een 

toelichting te geven op de overwegingen van het 

bestuur om met SBK te stoppen. Hij bracht ook 

nog even het ontstaan en de geschiedenis van 

de op 16 juli 2003 opgerichte Stichting in 

herinnering.  

De collectieve belangen van de bewoners van 

Kijkduin zullen per 1 januari 2022 weer door het 

‘Wijkberaad Bohemen Waldeck Kijkduin’ (BWK) 

worden behartigd. Twee bestuursleden, te weten 

Eric van Baarsel en Arthur van Rijswijk, zullen 

als adviseur van het BWK-bestuur betrokken 

blijven bij de plannen voor de realisering van de 

EeF en die voor de herinrichting van het 

Deltaplein.  

Vervolgens praatte Eric de toehoorders bij over 

de stand van zaken rond Nieuw Kijkduin. Fase 1 



 

 

is inmiddels afgerond, met als belangrijk 

hoogtepunt de opening van Daily Taste op 2 juli 

jl. Op die dag werd met het slaan van de ‘eerste 

paal’ ook het officiële startsein gegeven voor de 

aanvang van Fase 2. De bouw vordert inmiddels 

voorspoedig en de contouren van de uitbreiding 

van de parkeergarage naar totaal ca. 685 

parkeerplaatsen, zijn al duidelijk te zien. 

 

 

Uiteraard kwamen ook de perikelen rond het 

aanleggen van de EeF (ondergrondse toegang 

van de parkeergarages en de ondergrondse 

fietsenstalling) ter sprake. Aan de hand van 

enkele beelden schetste Eric waar de pijnpunten 

liggen tussen de gemeente en de ontwikkelaar 

van het hotel. Naar verwachting zal in september 

2022 worden begonnen met de aanleg van de 

Eef, die in december 2023 gerealiseerd zal zijn. 

Vervolgens werd nog stil gestaan bij een paar 

knelpunten in de openbare ruimte, zoals het 

onjuiste gebruik van het “Ei” (kruising Duinlaan/

Muurbloemweg-Machiel Vrijenhoeklaan) door 

fietsers en de gevaarlijke kruising van fietsers 

(fietspad) en voetgangers (trottoir) op de kop 

van de Kijkduinsestraat. 

 

De ingebrachte ideeën van de bewoners, naar 

aanleiding van de prijsvraag voor de verdeling 

van het door de gemeente via het Wijkberaad 

Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK) ter 

beschikking gestelde Wijkbudget, geven ons ook 

een goede indruk waar het in onze wijk aan 

schort.  

De winnende ideeën worden uiterlijk 30 

november bepaald. 

 

Tijdens de rondvraag kwam onder andere de 

vraag met wie de bewoners straks te maken 

krijgen. De aanwezige bestuursleden van BWK, 

Hank Hoogwout, Herman van den Muijsenberg 

en Jan Hofker, werden voorgesteld aan de 

bewoners. 

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor te veel 

vlaggen en borden in de wijk en gevraagd of de 

boot en de vuurtoren terugkomen. Dave Smit 

van het stadsdeelkantoor meldde dat de 

vuurtoren terugkomt en niet als koffiepot. Voor 

de boot komt een ander, veiliger exemplaar. 

Bewoners van de Hoek van Hollandlaan maken 

zich zorgen over het bouw- en busverkeer dat 

met hoge snelheid over de drempels in de straat 

rijdt met heftige trillingen in de huizen tot 

gevolg. Dave Smit zegde toe hier werk van te 

maken. Tenslotte is nog gevraagd om meer 

aandacht voor betere voorzieningen voor 

invaliden in Nieuw Kijkduin.  

 

Tenslotte nam Frans de Canne het woord en 

sprak namens de bewoners zijn dank en 

waardering uit aan het adres van SBK voor al het 

werk dat zij de afgelopen 15 jaar heeft verricht. 

Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli 

sloot zich daarbij aan en prees het bestuur voor 

de geleverde inzet, waarbij niet alleen problemen 

op tafel werden gebracht maar ook suggesties 

voor oplossingen. Die constructieve inbreng 

vanuit een kritische houding is door de gemeente 

buitengewoon op prijs gesteld. Eric dankte beide 

sprekers voor hun mooie woorden en benadrukte 

dat de SBK-besturen dat met liefde hebben 

gedaan. 

 

Om half tien sloot Eric deze laatste bijeenkomst 

af, met dank aan het grote aantal aanwezigen en 

er werd nog gezellig nagepraat met een drankje 

en wat nootjes. 

 

Arthur van Rijswijk  

 

Financiële afwikkeling 

In financiële zin is ons beleid altijd geweest om 

een zekere buffer op te bouwen om ten behoeve 

van de bewonersbelangenbehartiging de 

mogelijkheid te hebben om in het uiterste geval 

zo nodig juridische stappen te ondernemen. 

Fase 2 in uitvoering 



 

 

Gelukkig is dat er nooit van gekomen. Door het 

voeren van een sober financieel beleid is er nog 

een aardig bedrag in kas als straks alle onkosten 

zijn voldaan. Volgens de statuten (art. 13) is het 

bestuur gerechtigd om de vereffening na 

ontbinding te verzorgen (lid 1). In dat artikel 

staat ook dat de stichting na ontbinding blijft 

voortbestaan indien en voor zover dat voor de 

vereffening van haar zaken nodig is (lid 2). 

Conform lid 3 heeft het bestuur besloten om het 

liquidatiesaldo ten goede te laten komen aan een 

nader te bepalen investering in de openbare 

ruimte van Kijkduin. We proberen daarbij aan te 

sluiten op de resultaten van de Prijsvraag 

Wijkbudget. 

 

Wij zijn in overleg met een notaris in welke vorm 

wij de stichting voor bepaalde tijd kunnen 

voortzetten om de beschikbare financiële 

middelen op een goede manier te kunnen 

beheren en besteden. Van het bestuur zullen 

Arthur van Rijswijk en Eric van Baarsel voor de 

afwikkeling nog even aanblijven als bestuurder 

en zal Herman van den Muijsenberg, vice-

voorzitter van het Wijkberaad Bohemen, 

Waldeck, Kijkduin (BWK), tot het bestuur 

toetreden tot aan het moment van definitieve 

liquidatie. 

 

Zodra bekend is welke bestemming wij aan het 

liquidatiesaldo zullen geven, zullen we dat via de 

WIJKinfo van BWK communiceren. 

De Kascommissie heeft begin dit jaar kenbaar 

gemaakt te willen stoppen met de 

controlewerkzaamheden. Vanzelfsprekend 

hebben we onder grote dankzegging dit besluit 

gerespecteerd. Voor de vaststelling van onze 

Jaarrekening 2021 hebben we aan BWK 

gevraagd of zij voor deze ene en laatste keer een 

Kascommissie willen vormen om onze financiële 

administratie te controleren. Zij hebben zich 

daartoe bereid verklaard. 

 

Wij vertrouwen erop dat ook in financiële zin de 

Stichting Bewonersbelangen Kijkduin tot ieders 

tevredenheid tot een goed einde gaat komen. 

 

Eric van Baarsel 

 

 

Stichting Buren in Kijkduin (BIK) startte in het 

najaar van 2017. Dit geweldige initiatief, 

gerealiseerd door vier enthousiaste bewoners, 

had als doel meer verbinding in de wijk te 

bewerkstelligen. Recentelijk is er een nieuw BIK 

team gestart, bestaande uit vijf bewoners, 

verspreid over Kijkduin en bedoeld voor alle 

Buren in Kijkduin. 

Verbinding blijft het doel, dat we willen 

bewerkstelligen door activiteiten te organiseren. 

Gezien de huidige en mogelijk toekomstige 

"Covid-situatie" zullen we al onze creativiteit 

nodig hebben om een en ander te realiseren.  

Bij de te kiezen activiteiten is ook jouw inbreng 

meer dan welkom!  

We zouden het ook bijzonder leuk vinden om wat 

nieuwe buurtbewoners uit de pas gerealiseerde 

Nieuwbouw te verwelkomen. Een goede buur is, 

zoals het spreekwoord ons verteld, immers 

bijzonder waardevol. 

 

We starten op 1 januari 2022 met de 

welbekende Nieuwjaarsduik om 12 uur bij de 

Jutterskeet van ome Jan.  



 

 

Je vindt de Jutterskeet bij de fietsenstalling aan 

het fietspad tussen Kijkduin en Scheveningen, 

vlak bij de strandopgang (verhard) achter Hotel 

Atlantic.                                                                                               

Na de duik waaraan je kunt deelnemen, of juist 

gadeslaan, is er een gezellig samenzijn in de 

Jutterskeet met Schippersbitter en een 

versnapering. 

 

Verder is het idee om bijvoorbeeld maandelijks 

een digitale Nieuwsbrief uit te gaan brengen. 

Mocht je je nog niet aangemeld hebben bij Buren 

in Kijkduin, dan kan je dit doen door een mail te 

sturen naar: info@bureninkijkduin.nl  Vanuit dit 

emailadres ontvang je berichten over de te 

organiseren activiteiten. 

 

Buren in Kijkduin is een stichting en dus zonder 

winstoogmerk. Het aanmelden is dan ook 

kosteloos. 

 

Tevens is er een besloten facebookgroep 

(https://www.facebook.com/groups/

bureninkijkduin/ Bij aanmelding word je adres 

gevraagd. Dit graag invullen, zodat je ook van de 

activiteiten op de hoogte kan worden gesteld.  

Bij het aanmaken van een Facebookaccount 

kunnen wij je natuurlijk helpen. 

 

Wij hopen je snel te zien! 

Warme groet van ons team 

Voorzitter   Eric van Baarsel, Duinlaan 139, Tel. 06 51315330 
Secretaris/   Arthur van Rijswijk, Hoek van Hollandlaan 5, Tel. 06 24217469 
Penningmeester e-mail: info@sbk-kijkduin.nl  
Lid   José Oosterheert, Meer en Boslaan 114, Tel. 06 42418507 
 

Bezoek ook onze website: www.walboduin.nl 

SBK Bestuur 

Van links af: Eric van Baarsel, José Oosterheert en Arthur van Rijswijk 

Van links af: Ria Coolen, Gees Hoenderken, Marion Duvivier, Ada van de Vendel en Coby Kempen 

Bewoners, vrijwilligers, ondernemers,  

Wijkberaad, Commissie Loosduinen en  

medewerkers van gemeente, politie, FRED en BOHA, 

dank voor de constructieve samenwerking  

gedurende vele jaren. 

Het SBK bestuur 
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