
 

 

  

 

VOETBALGIDS 

RKDES 

KUDELSTAART 
Seizoen 2019-2020 

INLEIDING 

Hierbij ontvangt u de voetbalgids voor alle (ouders van) 
leden, leiders, trainers en vrijwilligers van RKDES voor het 
seizoen 2019-2020. In deze voetbalgids nemen wij jullie 
mee in wat wij binnen de club belangrijk vinden in de 
vorm van onze visie, missie en waarden. Daarnaast staat 
erin opgeschreven welke afspraken we met elkaar maken. 
Deze afspraken geven aan hoe we met elkaar omgaan en 
waarop we elkaar aan (kunnen) spreken. Verder is er een 
overzicht opgenomen met bij wie jullie waarvoor terecht 
kunnen En tot slot nemen we jullie mee in onze visie op 
voetbal. De visie op voetbal is verder uitgewerkt door 
onze praktijkbegeleiders in een technische vertaling. Deze 
voetbalhandleiding waarin opgenomen staat op welke 
wijze wij voetballen en trainen bij RKDES kan je 
downloaden via www.rkdes.nl.Wij wensen al onze leden 
heel veel voetbalplezier! 

Hoofdbestuur & Jeugdcommissie RKDES 
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Missie 

RKDES heeft als doel iedereen met plezier op zijn/haar eigen niveau zo 
goed mogelijk te laten presteren.  

Iedere speler kan op zijn/haar niveau met plezier voetballen én zich ieder 
seizoen weer verder ontwikkelen. Om dit te realiseren zorgt RKDES voor 
goede trainingen en begeleiding. 

Bij oprichting van RKDES in 1932 is gekozen voor de woorden ‘Door 
Eendracht Sterk’. Deze wortels van onze club vormen nog steeds het 
fundament, nu en in de toekomst. RKDES heeft de ambitie dé vereniging 
van Kudelstaart te zijn die zorgt voor verbinding van jong en oud via (de 
voetbal- en handbal) sport en veel activiteiten buiten de reguliere 
wedstrijden om. Hiermee willen wij een belangrijke rol spelen in die 
verbinding binnen ons dorp. 

Bij RKDES geloven wij in de combinatie van Plezier, Passie en Prestatie. 
Deze drie kernwaarden versterken elkaar. Passie voor de sport staat 
centraal. Plezier is de basis van prestatie: zonder plezier geen prestatie en 
tegelijkertijd zorgt de behoefte om te presteren weer voor plezier.  

We vinden het belangrijk dat iedereen gelijk en met respect wordt 
behandeld. Hoe we dit doen ligt vast in de Teamafspraken. 

Vele betrokken vrijwilligers zijn dagelijks bezig om te zorgen dat iedere 
speler met plezier kan sporten. Om een club te laten draaien moet er veel 
werk worden verzet. Van de (ouders van jeugd) leden wordt gevraagd hun 
steentje bij te dragen door een rol te spelen binnen de club. Ieder lid is 
verplicht om jaarlijks minimaal 3 Clubtaken te verrichten. Op deze manier 
zorgen we gezamenlijk dat iedereen met plezier kan voetballen! 

 

Sponsors 

Een club kan niet 
bestaan zonder zijn 
sponsors. Wij bedanken 
alle sponsors voor hun 
bijdrage aan onze club. 
In het bijzonder de 
hoofdsponsors van 
RKDES AFAS, Renault 
Nieuwendijk en voor de 
jeugd Schreurs.

 

Activiteiten 

RKDES organiseert 
gedurende het seizoen 
diverse activiteiten met 
als doel de binding met 
de vereniging te 
versterken. Voorbeelden 
zijn het voetbalkamp en 
de Prutrace. 

Gezonde Levensstijl 

Onze kantine voldoet 
aan de richtlijnen van 
het Voedingscentrum, 
de Richtlijnen 
Gezondere Kantines. 
Daarnaast is het 
sportcomplex op 
zaterdag tot 14.00 
rookvrij.  

 

 

Voetballen doe je met 
respect en als team. 
Je zet je samen in en 

maakt samen lol. 

Je doet altijd je best en 
gedraagt je sportief 

Steeds beter worden 
op je eigen niveau en 

het maximale bereiken 
met je team 
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Teamafspraken 

Passend bij de missie en kernwaarden van RKDES zijn er een aantal 
afspraken waar alle leden van RKDES, alle begeleiders (leiders/trainers) 
van de teams, toeschouwers en de ouders van de jeugdleden zich aan 
dienen te houden. 

• Trainen 
Trainingen beginnen op een vast tijdstip en vinden plaats op een 
vast veld. Bij een training kom je op tijd. Tijdens een training luister 
je naar de trainer, doe je aan alle onderdelen mee, gedraag je je sportief naar je 
teamgenoten en doe je je best. De trainer is een vrijwilliger, wees dus blij dat hij/zij dit 
voor jou en je team wil doen. 

• Gezamenlijk vertrekken bij uitwedstrijden 
Voetbal is een teamsport en dat betekent ‘samen uit, samen thuis’. Bij uitwedstrijden 
vertrek je – als uitgangspunt - gezamenlijk vanaf het parkeerterrein bij RKDES. Tijdstip 
van vertrek is de reistijd + 45 minuten en wordt tijdig gecommuniceerd door de leider 
van het team. Rijd zoveel mogelijk met elkaar mee, dit is beter voor het milieu, de 
portemonnee en het teamgevoel. 

• Omkleden 
Bij alle wedstrijden (ook bij vriendschappelijke) wordt er voor aanvang van de wedstrijd 
in de kleedkamer omgekleed. In de kleedkamer gaat de leider met het team de 
wedstrijd voorbespreken. Hierna gaat het team gezamenlijk naar het veld. 

• Voetbalkleding 
Ieder team ontvangt bij aanvang van het seizoen een wedstrijdtas met tenues. De 
voetbalkleding blijft bij elkaar in de tas en gaat per toerbeurt met 1 speler mee om 
gewassen te worden. Aan het einde van het seizoen wordt de tas compleet ingeleverd.  

• Afzeggen  
Afzeggen voor de training doe je minimaal 1 uur voor aanvang bij de trainer via een 
persoonlijk bericht.  
Afzeggen voor een wedstrijd doe je uiterlijk woensdag 20.00 uur bij de leider en trainer 
zodat er voldoende tijd is om vervanging te regelen. Indien al langer van tevoren 
bekend is dat je niet kunt spelen geef je dit zo vroeg mogelijk aan. 

• Scheidsrechters 
De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als hij ongelijk heeft. Alle 
scheidsrechters zijn vrijwilligers en vaak nog jong ook. Wij verwachten 
van alle leden, ouders en leiders om met respect om te gaan met de 
scheidsrechter en ieder commentaar achterwege te laten.  
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• Wisselen 
Iedere speler is even belangrijk. Dat betekent – als uitgangspunt – dat iedereen over 
het gehele seizoen gemeten evenveel speelminuten krijgt. We leiden dus geen 
bankzitters op.  

• Shake-hands of High Five 
Voor én na de wedstrijd begroet je de 
tegenstander met een hand shake of een high 
five. Op deze manier toon je respect richting 
de tegenstander en bedank je hen voor de 
sportieve wedstrijd. Ook de scheidsrechter 
wordt na afloop van de wedstrijd bedankt 
door de spelers en leider(s). 

• Hulp gevraagd 
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Wij verwachten van iedereen dat 
je een steentje bijdraagt. Om de club draaiende te houden wordt er met regelmaat een 
beroep op je gedaan. Iedereen (alle leden of ouders van jeugdleden) verricht jaarlijks 
minimaal 3 Clubtaken. De aanpak hiervan ligt vast in het document Beleid Clubtaken 
Seizoen 2019-2020 die via de mail aan alle leden is verzonden. 

Doordat iedereen zijn bijdrage levert in de vorm van de minimale 3 Clubtaken of als 
vaste vrijwilliger kan de club blijven draaien. Teven houden we hiermee de contributie 
en de prijs van de consumpties in de kantine laag en zorgen we voor voldoende 
bezetting van de bardienst tijdens het hele seizoen.  

• Pestprotocol 
Alle kinderen voelen zich in onze vereniging veilig, zodat ze zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. De afspraken hierover liggen vast in een pestprotocol die je terug kunt 
vinden op onze website www.rkdes.nl. Daarnaast hebben wij vertrouwenspersonen 
waar (jeugd)leden en hun ouders terecht kunnen. Dit zijn Jan Ramp, Sjaak Kok, Debbie 
van Grieken en Rick Sollman. 

• Communicatie 
Wij communiceren via verschillende kanalen: website, facebook, Voetbal.nl app en 
nieuwsbrieven via de mail. Informatie moet door de leden en ouders zelf worden 
opgehaald. Zorg er dus voor dat jouw contactgegevens bij ons actueel zijn! Wijzigingen 
kan je zelf doorvoeren in de voetbal.nl app. Uitzondering betreft de wijziging van 
mailadres, deze dien je door te geven aan webmaster@rkdes.nl.  
Ieder team heeft via Whatsapp een groeps-app waarin je specifieke informatie van de 
leider en trainer ontvangt. Een groeps-app leent zich niet voor discussie, dit doen we 
via een gesprek.  
Mocht een ouder of speler tips, vragen, problemen of feedback hebben dan vernemen 
wij dit graag. Dit kan via de leider of trainer. Kom je er met de leider of trainer niet uit, 
dan kan je terecht bij de coördinator. 
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Fair Play 

 
 

1. Wij tonen respect voor elkaar, de tegenstander en het publiek 
2. Pesten, discriminatie, verbaal- of fysiek geweld is onacceptabel 
3. Op het veld laten wij de voetballers het voetbalspel spelen 
4. De spelers staan op het veld. De andere aanwezigen staan ALTIJD duidelijk buiten het 

veld 
5. Natuurlijk willen wij winnen, maar niet ten koste van alles; wij blijven eerlijk, sportief 

en correct 
6. Ouders, supporters en begeleiding moedigen positief aan 
7. Wij respecteren de beslissingen van de (assistent-)scheidsrechters en de assistent-

scheidsrechters 
8. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en met ieders (sport) materialen 
9. Wij zorgen met elkaar voor een veilige omgeving voor iedereen 
10. Wij zorgen voor een goede sfeer en geven het goede voorbeeld aan onze jeugdleden 

en bezoekers 
11. Wij respecteren het werk van alle mensen die het sporten voor ons mogelijk maken 
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Overige weetjes 

• Trainingsschema 
Het trainingsschema wordt gepubliceerd op www.rkdes.nl. 

• Clubtaken 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 is het beleid met betrekking tot de invulling van 
taken (de Clubtaken) gewijzigd. Hierover zijn alle leden via de mail en website geïnformeerd. 
Kern van het beleid: 

• Ieder (ouder van een jeugd)lid dient minimaal 3 Clubtaken te verrichten per seizoen. 
• Indien een (ouder van een jeugd)lid deze taken, door omstandigheden niet kan/wil verrichten bestaat 

er de mogelijkheid om bij aanvang van het seizoen de Clubtaken af te kopen voor € 125,= per seizoen 
(bovenop de reguliere contributie). 

• Alle (ouders van jeugd)leden die de Clubtaken niet hebben afgekocht en aan het einde van het seizoen 
toch geen invulling hebben gegeven aan de Clubtaken ontvangen een boete van € 65,= per niet 
verrichtte Clubtaak. 

 
• Uittoernooien 
Doordat het afgelopen seizoen (te) veel teams hebben afgezegd voor de door de 
jeugdcommissie geplande uittoernooien wordt de aanpak gewijzigd. Aan het begin van het 
seizoen ontvangen de leiders via de wedstrijdsecretaris een overzicht van beschikbare 
uittoernooien. Leiders worden zelf verantwoordelijk voor het plannen en aanmelden voor 
deze toernooien. 

 
• Verzetten van wedstrijden/inplannen oefenwedstrijden 

Het verzetten van wedstrijden en inplannen van oefenwedstrijden gaat altijd in overleg met 
de wedstrijdsecretaris. Deze heeft namelijk inzicht of er een veld beschikbaar is, geeft het 
door aan de desbetreffende scheidsrechter coördinator en registreert het in het systeem van 
de KNVB. Het overleggen met de tegenstander voor een andere datum is de 
verantwoordelijkheid van de leider.  

• Nieuwe spelvormen 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 doet West I mee aan een pilot inzake de competitie-
indeling bij de jeugd. Dit betekent dat de JO8 t/m JO10 geen bekerwedstrijden meer spelen 
en er 4 x per seizoen opnieuw wordt ingedeeld. De JO11 en JO12 spelen wel 
bekerwedstrijden en kennen 3 x per seizoen een herindeling.  

Voor de leeftijdscategorie JO8 t/m JO10 wordt er geen stand bijgehouden en kennen we dus 
ook geen kampioenen in de competitie. Voor deze leeftijden huldigen we aan het einde van 
het seizoen de ‘Kampioen van RKDES’ welke wordt bepaald op basis van het 
Pupillenklassement zoals gepubliceerd op www.rkdes.nl (bij onjuistheden of 
onvolledigheden in het pupillenklassement kan worden gemaild naar Jan den Boer 
jpdenboer@gmail.com). 
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• Wedstrijdtas 

De leiders ontvangen aan het begin van het seizoen een wedstrijdtas. Deze dient aan het 
einde van het seizoen compleet weer ingeleverd te worden. Met vragen over de inhoud van 
de tas kan de leider contact opnemen met de kledingcommissie (Lisette Nieuwendijk, 
nieuwendijk@caiway.nl). 

• Teambijdrage 
RKDES vindt het teamplezier belangrijk, om dit extra te stimuleren stellen wij aan ieder team 
een bijdrage beschikbaar om aan het einde (of gedurende) het seizoen een leuk uitje te 
organiseren. Deze bijdrage is per team JO8 t/m JO12 €75,- en voor de JO13 t/m JO19 €100,-. 
De leider kan de bijdrage aanvragen via de mail bij jeugdcommissie@rkdes.nl , hierbij dienen 
bonnen van het uitje te worden overlegd. Voorwaarde voor het uitbetalen is dat de teamtas 
aan het einde van het seizoen compleet wordt ingeleverd. De uitbetaling vindt dan ook 
daarna pas plaats. 

• Wedstrijdzaken app 
Sinds februari 2018 voeren alle pupillenteams uitslagen in via de Wedstrijdzaken app. Met 
ingang van het seizoen 2018/’19 moeten pupillenteams vanaf Onder 8 ook de spelersopgaaf 
invullen op het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) in de Wedstrijdzaken app. Voor 
elke wedstrijd moet er dus een spelersopgaaf worden ingevuld met de Wedstrijdzaken app. 
De spelersopgaaf wordt ingevuld door de leider van het team. 

• Vacatures 
De jeugdcommissie kan nog wat hulp gebruiken: 

- Wedstrijdsecretaris JO8 t/m JO10 
- Wedstrijdsecretaris JO11 en JO12 
- Lid van de sponsorcommissie 
- Voorzitter van de jeugdcommissie 
- Voor diverse leeftijdscategoriën een Coördinator (zie pagina 10) 
- Technische Commissie – aandachtsgebied leiders/coördinatoren 

Heb jij interesse om een van deze vacatures in te vullen of wil je hier meer over weten? 
Neem dan contact op met Belinda Buskermolen (06-20705635 of 
jeugdcommissie@rkdes.nl). 
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Onze visie op voetbal 

Wij voetballen om doelpunten te maken en wedstrijden te winnen met attractief combinatie 
voetbal. Als dit lukt stap je als (jeugd)voetballer met een voldaan gevoel van het veld, op 
welk niveau je ook speelt. Je beleeft plezier aan het spelen van het spel en gaat ervoor. Het 
liefst willen we de wedstrijd domineren, zijn we veel in balbezit en spelen we dynamisch en 
aanvallend voetbal in een zo hoog mogelijk tempo, passend bij het niveau van het team. 

We betreden het speelveld als team: altijd samen en met lef. We spelen iedere wedstrijd 
binnen dezelfde filosofie en gaan altijd uit van de eigen kracht. We zijn nooit bang voor een 
tegenstander en gaan iedere wedstrijd voor het hoogst haalbare: de wedstrijd winnen. We 
durven uit te blinken en zijn overtuigd dat we kunnen winnen als we ‘goed spelen’. Wij 
geloven erin dat het richten (focus) op ‘goed voetbal’ uiteindelijk leidt tot resultaat. 

Om ‘goed voetbal’ te kunnen spelen, dient iedere jeugdspeler de basistaken – passend bij de 
leeftijd en niveau - te kennen en uit te voeren. De basistaken geven aan wat de jeugdspeler 
dient te doen op zijn of haar positie, de jeugdspeler bepaalt zelf hoe hij of zij dat gaat doen. 
Jeugdspelers nemen, afhankelijk van de situatie en de ruimte, zelfinitiatief en komen 
hierdoor tot creatieve oplossingen. Zo blijft een jeugdspeler en het spel van het jeugdteam 
continu verrassend. 

Bij het uitvoeren van de basistaken, dienen jeugdspelers te handelen binnen de spelintenties 
zoals wij die als vereniging voorstaan. Deze intenties beschrijven de manier hoe elk 
jeugdteam van onze vereniging wil voetballen. In onze visie is dit de manier hoe we te allen 
tijde willen voetballen en wat uiteindelijk leidt naar succes. Als de spelintenties elke 
wedstrijd en bij ieder jeugdteam worden uitgevoerd zal het voetbal van onze vereniging bij 
alle teams en op alle niveaus herkenbaar zijn. 

Samenvatting: 

• Samen als team 
• Uitgaan van eigen kracht 
• Met lef en dominant 
• Aanvallend en attractief voetbal 
• Dynamisch en een hoog tempo 
• We gaan ervoor! 
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Wie doet wat? 

HET HOOFDBESTUUR 
Het hoofdbestuur van RKDES is verantwoordelijk voor de visie van de club en het uitvoeren 
van het beleid. In het bestuur hebben zitting: Frans Kuipers (voorzitter), Eppo Buskermolen 
(algemene zaken), Jan van Leeuwen (technische zaken), Peter Lentjes (secretaris), Nico 
Luijten (penningmeester), André van Hulsen (sponsorcommissie), Antoine Groot 
(zaalvoetbal), René van Bers (handbal), Belinda Buskermolen (voorzitter jeugdafdeling), Jan 
Zethof (algemene zaken), Rody de Graaf (PR & Communicatie), Mariëlle Buskermolen 
(kantine) en Gert Ubink (evenementen).  

JEUGDAFDELING 
De jeugdcommissie van RKDES is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid voor de 
jeugdafdeling van de voetbal. In deze commissie hebben zitting: Belinda 
Buskermolen/vacature (voorzitter), vacature (technische zaken), Kelly Stoffels (technische 
zaken), Lisette Burgers (secretaris), Joke Ubink (voorzitter meidenvoetbal), Matthijs van de 
Wetering (webmaster), vacature (sponsoring), Simone Buskermolen/vacature (2x)/Nicolet 
Maarsse (wedstrijdsecretariaat), Daniel Rewijk (PR & Communicatie). Met vragen, 
opmerkingen of interesse in een van de vacatures kan je mailen naar 
jeugdcommissie@rkdes.nl. Foto’s en verslagen voor krant, facebook en/of de site kunnen 
worden gemaild naar communicatie@rkdes.nl. Wil je meer weten over de mogelijkheden 
om een team of evenement te sponsoren neem dan contact op via sponsoring@rkdes.nl. De 
wedstrijdsecretarissen zijn bereikbaar via wedstrijdsecretaris_JO08tmJO12@rkdes.nl, 
wedstrijdsecretaris_JO13tmJO19@rkdes.nl en wedstrijdsecretaris_meiden@rkdes.nl 

DE TECHNISCHE COMMISSIE 
De technische commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technische beleid. 
Zij zorgen tevens voor de werving van trainers. De praktijkbegeleiders en coördinatoren 
leggen verantwoording af aan de technische commissie. In de technische commissie hebben 
zitting: Jan van Leeuwen (voorzitter), Kees Nieuwendijk (algemene zaken), Edwin Burgers 
(selectie senioren), André van Hulsen (overige senioren), Kelly Stoffels (jeugdzaken; 
aanspreekpunt praktijkbegeleiders en aanstellen jeugdtrainers), vacature (jeugdzaken; 
aanspreekpunt coördinatoren/leiders). Voor de jeugd is de technische commissie voor 
vragen bereikbaar via TCjeugd@rkdes.nl. 

PRAKTIJKBEGELEIDER 

De praktijkbegeleiders zorgen voor de voetbaltechnische begeleiding van de 
jeugdtrainer/coach en teambegeleiders. De praktijkbegeleiders zijn verantwoordelijk het 
continu verbeteren van de kwaliteit van de trainingen en teambegeleiding. De 
praktijkbegeleider voor de onderbouw (t/m 8 tegen 8) zijn Ton Nisters (JO6/JO7), Sjaak Kok 
(JO8/JO9), Wim van Zwieten (JO10 t/m JO12) en Ruben Visser (alle meiden t/m MO13). De 
begeleiding van deze praktijkbegeleiders vindt plaats door Hans van Kasteren. De 
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praktijkbegeleider voor de bovenbouw jongens (11 tegen 11) is Michael Buskermolen. De 
praktijkbegeleiders worden ondersteund door Kelly Stoffels. 

COÖRDINATOR 
De coördinatoren hebben een brugfunctie tussen jeugdcommissie, technische commissie en 
de trainers/leiders. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor een goede communicatie 
inzake technische zaken, het uitvoeren van de teamindeling en de werving en ondersteuning 
van teambegeleiders. De coördinatoren zijn: Shakita Doeswijk (mini’s), vacature (JO8), 
Matthijs Gorter/Joep Laven (JO9), vacature (JO10), vacature (JO11), John Kroeze (JO12), 
Sander van der Lip (JO13), Sjaak Nieuwendijk (JO14/JO15), vacature (JO17), Martijn 
Heemskerk (JO19). De meidenonderbouw (t/m Jmo12) vallen onder de 
leeftijdscoördinatoren. De coördinatoren zullen in overleg met Stephen Cooke en Joke Ubink 
werken aan de meest gewenste situatie voor de meidenonderbouw. De coördinatoren 
worden ondersteund door technische commissie (vacature). De coördinatoren zijn via de 
mail bereikbaar: coordinator_jo08@rkdes.nl en zo verder voor alle verschillende 
leeftijdscategorieën. De coördinator van de meiden is bereikbaar via 
coordinator_meiden@rkdes.nl.  

TRAINER 
De trainer geeft 2x per week de voetbaltraining aan een vast team. Hij/zij is verantwoordelijk 
voor het leren voetballen van de jeugdspelers en de teams en stimuleert actief het 
individuele/team leerproces. Alle trainers worden op voetbaltechnisch gebied – ook ten 
aanzien van de oefenstof – ondersteund door de praktijkbegeleider. De trainers krijgen 
oefenstof aangeboden; die zij geacht worden op de training door te voeren. De trainer geeft 
de teambegeleider actief input op wedstrijdzaken, waaronder de opstelling.  

TEAMBEGELEIDER 
De teambegeleider zorgt ervoor dat het team kan spelen, coördineert het vervoer, de wastas 
en beheert de team-app. De teambegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en 
de trainer. De teambegeleider heeft een ondersteunende rol rond voetbaltechnische zaken. 
Bij afwezigheid van de trainer coacht de teambegeleider het team, maakt de opstelling en 
bepaalt de wissels. De coaching is positief en focust vooral op de zaken die tijdens de 
trainingen zijn getraind.  

SCHEIDSRECHTER 
De jongens en meisjes geboren in 2005 en 2006 treden op als scheidsrechter/spelbegeleider 
voor de wedstrijden t/m JO11. Daarnaast is er een kleine groep scheidsrechters die de 
wedstrijden vanaf JO12 leiden. De scheidsrechters leiden de wedstrijd en worden daarbij 
ondersteund door de teambegeleider. Daarnaast worden de scheidsrechters inhoudelijk 
ondersteund door Bas Ubink en Ruben Visser, zij zullen ook aanwezig zijn op de zaterdag om 
ze te begeleiden/ondersteunen. De scheidsrechters worden ingedeeld via de mail. 
Ondersteuning bij de indeling vindt plaats door Roeland Meijer. Aan scheidsrechters is een 
chronisch tekort; indien u belangstelling heeft om te fluiten, kunt u contact opnemen met 
Bas Ubink of Ruben Visser via scheidsrechtercoordinator@rkdes.nl.  


