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Beleidsplan	  	  
Stichting	  De	  Sleutelbloem	  2016-‐2019	  
	  
Missie	  
Stichting	  De	  Sleutelbloem	  is	  er	  voor	  kwetsbare	  mensen,	  die	  vastlopen	  ten	  gevolge	  van	  een	  
psychische	  beperking,	  een	  verslaving,	  moeilijkheden	  thuis	  op	  school	  of	  op	  het	  werk.	  We	  
bieden	  zorg	  op	  maat	  in	  een	  veilige	  en	  vrolijke	  omgeving.	  Elk	  mens	  –hoe	  beschadigd	  ook-‐	  is	  in	  
onze	  ogen	  kostbaar.	  Samen	  met	  cliënten	  ontdekken	  we	  onvermoede	  talenten,	  werken	  we	  
aan	  veerkracht	  en	  ontwikkelen	  we	  vaardigheden	  om	  de	  vleugels	  uit	  te	  slaan	  in	  het	  dagelijkse	  
leven.	  
	  
Uitgangspunten	  
De	  Sleutelbloem	  werkt	  vanuit	  een	  heldere,	  christelijke	  levensbeschouwing.	  In	  haar	  
methodiek	  laat	  ze	  zich	  leiden	  door	  het	  nieuwe	  gezondheidsdenken,	  dat	  zich	  richt	  op	  het	  
ontwikkelen	  van	  veerkracht	  bij	  kwetsbare	  mensen,	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  graad	  van	  
participatie	  in	  de	  samenleving	  en	  het	  betrekken	  van	  (bestaande)	  sociale	  netwerken	  bij	  de	  
zorg	  voor	  cliënten.	  
	  
Korte	  geschiedenis	  
Addie	  en	  Evalien	  Muilwijk	  begonnen	  de	  
Sleutelbloem	  in	  2004	  als	  zorgkwekerij.	  Daar	  
werd	  in	  2009	  het	  leerwerkcentrum	  aan	  
toegevoegd.	  Addie	  is	  van	  huis	  uit	  hovenier	  en	  
Evalien	  activiteitentherapeut.	  Vanuit	  een	  
christelijke	  levensovertuiging	  en	  een	  groot	  hart	  
voor	  mensen	  tussen	  wal	  en	  schip	  crëerden	  zij	  
een	  veilige	  leer-‐	  en	  leefomgeving	  op	  hun	  bedrijf.	  Inmiddels	  is	  het	  bedrijf	  uitgegroeid	  tot	  een	  
volwassen	  zorgorganisatie	  met	  een	  professioneel	  team	  en	  zo’n	  70	  cliënten.	  
	  
Aanbod	  
De	  zorg	  bestaat	  uit	  een	  gevarieerd	  aanbod	  aan	  dagbesteding,	  individuele	  begeleiding	  (op	  
locatie	  en	  ambulant),	  leerwerktrajecten,	  opleidingen,	  job-‐coaching,	  begeleid	  wonen	  en	  
stages.	  Mensen	  kunnen	  hun	  handen	  uit	  de	  mouwen	  steken	  in	  de	  kas,	  het	  dierenverblijf,	  de	  
houtwerkplaats,	  de	  metaal-‐en	  brommerwerkplaats,	  het	  atelier,	  de	  tuin,	  de	  keuken,	  bij	  het	  
hoveniersbedrijf	  of	  bij	  werkbedrijven,	  waar	  de	  Sleutelbloem	  mee	  samenwerkt.	  
Passend	  bij	  de	  nieuwe	  ontwikkelingen	  in	  de	  gezondheidszorg	  -‐met	  de	  nadruk	  op	  participatie	  
en	  versterken	  van	  veerkracht-‐	  wordt	  de	  zorg	  	  geboden	  in	  twee	  sporen:	  
	  
1.	  Dagbesteding	   2.	  Werkvoorbereiding	  
Bij	  ernstige	  problematiek	  wordt	  in	  dit	  
spoor	  zinvolle	  bezigheid	  	  geboden	  op	  de	  
Sleutelbloem,	  waarbij	  overigens	  wel	  
gezocht	  wordt	  naar	  wat	  iemand	  maximaal	  
in	  zijn	  mars	  heeft.	  In	  dit	  spoor	  kunnen	  er	  
opleidingen	  worden	  gevolgd	  ter	  aanvulling.	  
Als	  de	  situatie	  verbetert	  kan	  iemand	  stage	  
lopen	  en	  zelfs	  eventueel	  uitgeplaatst	  
worden.	  

In	  dit	  spoor	  helpen	  we	  mensen	  zo	  
doelgericht	  mogelijk	  de	  weg	  terug	  te	  vinden	  
naar	  de	  maatschappij	  via	  een	  traject	  van	  
Proeven,	  Proberen	  en	  Plaatsen.	  Dit	  traject	  
vindt	  samen	  met	  werkbedrijven	  buiten	  de	  
Sleutelbloem	  plaats.	  

De Sleutelbloem 
 
Als plantje: eenvoudig en bijzonder 
Als muzieksleutel: er zit muziek in ieder mens 
Als sleutel: het openen van gesloten bloemen 
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Doelgroep	  
De	  Sleutelbloem	  richt	  zich	  met	  name	  op	  mensen	  met	  psychosociale	  en	  psychiatrische	  
problemen,	  verslavingsproblematiek,	  (ex)	  gedetineerden,	  mensen	  met	  een	  grote	  afstand	  tot	  
de	  arbeidsmarkt	  en	  jongeren	  die	  zijn	  vastgelopen	  op	  school.	  Voorbeelden	  van	  de	  doelgroep	  
zijn	  onder	  andere	  mensen	  met	  een	  depressie,	  burn-‐out,	  borderline-‐stoornis,	  schizofrenie,	  
autisme,	  adhd,	  ppd-‐nos,	  etc.	  
Cliënten	  komen	  bij	  ons	  terecht	  via	  een	  doorverwijzing	  van	  het	  UWV,	  Jeugdzorg,	  huisarts,	  
GGZ-‐instellingen,	  de	  burgerlijke	  gemeente,	  kerkelijke	  gemeenten	  en	  particulieren.	  Alle	  
leeftijdsgroepen	  zijn	  vertegenwoordigd	  (van	  13	  tot	  81	  jaar!)	  maar	  de	  grootste	  groep	  bestaat	  
uit	  jong	  volwassenen.	  
	  
Financiering	  en	  samenwerking	  
De	  Sleutelbloem	  werkt	  met	  name	  op	  basis	  van	  PGB,	  levert	  Zorg	  in	  natura	  voor	  Centrum	  
Jeugd	  en	  Gezin	  in	  Nieuwkoop	  via	  Zorgboeren	  Zuid-‐Holland.	  Via	  Stichting	  WUZB	  kan	  zij	  ZiN	  in	  
de	  region	  Woerden	  leveren.	  Ook	  is	  een	  Toelating	  bij	  het	  Zorgkantoor	  voor	  WlZ	  in	  aanvraag.	  
Verder	  is	  de	  Sleutelbloem	  onderaannemer	  bij	  Kwintes	  Woerden	  en	  Boogh	  Harmelen.	  De	  
Sleutelbloem	  is	  lid	  van	  de	  Federatie	  Landbouw	  en	  Zorg,	  Utrechtse	  Zorgboeren,	  Boer	  &	  Zorg	  
en	  de	  KZO	  (Kleinschalige	  Zorgondernemers	  Rijnstreek).	  	  
	  
Staf	  
De	  Sleutelbloem	  heeft	  12	  betaalde	  medewerkers	  en	  zeven	  vrijwilligers.	  Alle	  medewerkers	  en	  
vrijwilligers	  hebben	  een	  VOG.	  	  
	  
Kwaliteit	  
De	  Sleutelbloem	  is	  een	  door	  de	  S-‐BB	  erkend	  leerbedrijf.	  Zij	  heeft	  in	  2016	  wederom	  het	  
keurmerk	  Kwaliteitswaarborg	  Zorgboerderijen	  gekregen	  voor	  een	  periode	  van	  drie	  jaar.	  De	  
Sleutelbloem	  heeft	  ook	  het	  Zoönosenkeurmerk,	  dat	  jaarlijks	  wordt	  toegekend.	  Elk	  jaar	  wordt	  
een	  door	  de	  federatie	  Landbouw	  en	  Zorg	  goedgekeurd	  jaarverslag	  uitgebracht.	  
	  
Markpositie	  
De	  Sleutelbloem	  onderscheidt	  zich	  van	  andere	  zorgboerderijen	  en	  instellingen	  in	  de	  nabije	  
omgeving	  op	  de	  volgende	  gebieden:	  
• Het	  brede	  aanbod	  van	  activiteiten	  schept	  voor	  ieder	  wat	  wils	  en	  biedt	  brede	  

mogelijkheden	  voor	  ontwikkeling.	  Dit	  leidt	  tot	  een	  brede	  doelgroep	  die	  soms	  elkaar	  in	  
de	  weg	  zit	  maar	  elkaar	  ook	  opscherpt.	  	  	  

• Er	  wordt	  gewerkt	  op	  verschillende	  niveau’s:	  opvang	  van	  mensen,	  dagbesteding,	  leren	  &	  
werken	  en	  re-‐integratie.	  

• Het	  is	  een	  middelgrote	  instelling,	  die	  kleinschaligheid	  combineert	  met	  professionaliteit.	  	  	  



3	  
	  

• Het	  is	  duidelijk	  wat	  de	  doelgroep	  niet	  is:	  De	  Sleutelbloem	  heeft	  er	  voor	  gekozen	  om	  het	  
werken	  met	  verstandelijk-‐	  en	  lichamelijk	  beperkten	  aan	  anderen	  over	  te	  laten.	  Het	  
terrein	  is	  niet	  geschikt	  voor	  de	  laatsten	  en	  de	  groep	  niet	  geschikt	  voor	  de	  eersten.	  

	  
SWOT	  analyse	  	  
	   Helpend	  voor	  de	  doelstelling	   Beschadigend	  voor	  de	  doelstelling	  
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Sterktes	  (Strengths)	  
• Persoonlijk	  
• Maatwerk	  
• Creativiteit	  
• Flexibel	  
• Breed	  aanbod	  
• Mensen	  belangrijker	  dan	  procedures	  
• Gezelligheid	  
• Persoonlijke	  ontwikkeling	  

Zwaktes	  (Weaknesses)	  
• Methodisch	  werken	  
• Structuur	  
• Arbeidsintensief	  	  
• Ontwikkeling	  van	  

werknemersvaardigheden	  
• Korte	  termijn	  oplossingen	  
• Continue	  kwaliteit	  activiteiten	  

Ex
te
rn
	  (b

ui
te
n	  
or
ga
ni
sa
tie

)	  

Kansen	  (Opportunities)	  
• Brede	  inzetbaarheid	  binnen	  nieuwe	  

WMO	  
• Gemakkelijk	  uitbreiden	  van	  activiteiten	  

op	  basis	  van	  bestaande	  activiteiten	  en	  
faciliteiten	  

• Bijdrage	  leveren	  aan	  combineren	  van	  
zorg	  en	  herinrichting	  Noordse	  Buurt	  

• Voldoen	  aan	  grote	  behoefte	  aan	  
totaalpakket	  van	  begeleid	  wonen	  en	  
nuttige	  dagbesteding	  met	  name	  bij	  
jeugdzorg	  en	  re-‐integratie	  

Bedreigingen	  (Threats)	  
• Ingrijpende	  veranderingen	  in	  

zorgstelsel	  gecombineerd	  met	  
forse	  bezuinigingen	  

• Gaat	  nieuwe	  bestemmingsplan	  
met	  bijpassende	  eisen	  genoeg	  
ruimte	  bieden	  aan	  activiteiten?	  

• Bekostiging	  renovatie	  gebouwen	  
	  

	  
Renovatie	  
In	  de	  beleidsperiode	  2016-‐2019	  gaat	  de	  Sleutelbloem	  haar	  pand	  renoveren.	  De	  Sleutelbloem	  
is	  namelijk	  dringend	  toe	  aan	  een	  nieuw	  gebouw.	  Dat	  komt	  omdat	  het	  aantal	  cliënten	  en	  het	  
aantal	  activiteiten	  sinds	  de	  oprichting	  in	  2004	  sterk	  is	  gegroeid.	  De	  kassen	  waarin	  het	  
leerwerkcentrum	  is	  gevestigd	  rammelen	  en	  lekken.	  	  
Er	  werd	  op	  1	  oktober	  2014	  een	  bestuurlijk	  principeverzoek	  ingediend	  bij	  de	  gemeente	  
inclusief	  een	  plan	  van	  aanpak,	  dat	  werd	  goedgekeurd	  door	  het	  college	  van	  B&W.	  Vervolgens	  
is	  op	  1	  april	  2016	  vergunning	  aangevraagd	  voor	  de	  renovatie	  bij	  de	  gemeente	  Nieuwkoop.	  	  
Onze	  exploitatie	  van	  de	  Sleutelbloem	  is	  kostendekkend,	  maar	  daar	  kunnen	  we	  niet	  een	  
renovatie	  mee	  financieren.	  Daarom	  doen	  we	  een	  beroep	  op	  fondsen,	  bevriende	  bedrijven,	  
vrienden	  van	  de	  Sleutelbloem,	  ouders	  van	  cliënten,	  buren,	  kerken	  ons	  te	  steunen	  bij	  de	  
nieuwbouw	  door	  middel	  van	  een	  gift	  of	  een	  (renteloze)	  lening.	  We	  hebben	  al	  heel	  wat	  
mogen	  ontvangen	  maar	  tegelijkertijd	  is	  er	  nog	  veel	  nodig.	  
	  
Naar	  een	  bredere	  functie	  in	  de	  Noordse	  Buurt	  
De	  Sleutelbloem	  heeft	  zich	  in	  2013	  actief	  opgesteld	  binnen	  
de	  begeleidingscommissie	  Noordse	  Buurt.	  Zij	  heeft	  
uitgewerkte	  ideeën	  en	  plannen	  neergelegd	  voor	  de	  
herinrichting	  van	  de	  Noordse	  Buurt.	  Daarin	  is	  ook	  
uitgewerkt	  welke	  rol	  de	  Sleutelbloem	  daar	  in	  zou	  willen	  en	  
kunnen	  spelen.	  De	  Sleutelbloem	  ziet	  in	  dit	  opzicht	  graag	  dat	  



4	  
	  

de	  gemeente	  bij	  de	  herinrichting	  zorg	  en	  landschapsontwikkeling	  combineert.	  Zij	  helpt	  de	  
gemeente	  tevens	  (eventueel	  geholpen	  door	  partners)	  graag	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  
activiteiten	  die	  de	  buurt	  ten	  goede	  komen	  en	  waarbij	  zorgcliënten	  kunnen	  worden	  ingezet.	  
De	  Sleutelbloem	  gaat	  graag	  de	  samenwerking	  aan	  met	  organisaties	  en	  bedrijven	  die	  in	  de	  
buurt	  willen	  investeren	  op	  een	  wijze	  die	  dicht	  bij	  de	  doelstelling	  van	  de	  Sleutelbloem	  ligt.	  	  
	  
PR	  en	  communicatie	  
De	  Sleutelbloem	  heeft	  in	  2015	  haar	  website	  grondig	  vernieuwd.	  Belangstellenden	  worden	  
op	  de	  hoogte	  gehouden	  met	  een	  tweemaandelijkse	  digitale	  nieuwsbrief.Er	  is	  een	  
communicatieplan	  voor	  de	  fondsenwerving	  ten	  behoeve	  van	  de	  renovatie.	  
	  
Juridische	  structuur	  
De	  Sleutelbloem	  bestond	  uit	  een	  coöperatie,	  eenmansbedrijf	  en	  een	  stichting.	  Deze	  
structuur	  wordt	  in	  2016	  omgevormd	  tot	  onderstaande	  structuur.	  Deze	  herstructurering	  is	  
bijna	  afgerond.	  	  
	  

	  
Bestuursleden	  
• Johan	  Immink	  	   (Voorzitter,	  portefeuille	  fondsenwerving	  en	  relatiebeheer)	  	  
• Hennie	  Abrahamse	  (Penningmeester)	  
• Ad	  de	  Heer	  	  	   (Adjunct,	  portefeuille	  renovatie	  en	  bedrijfsvoering)	  
• Arie	  Muilwijk	  	   (Secretaris)	  	  
• Tanny	  Gunter	   (Bestuurslid,	  portefeuille	  zorg)	  	  
	  
Beloningsbeleid	  
De	  leden	  van	  het	  bestuur	  genieten	  geen	  beloning	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  
Zij	  hebben	  wel	  recht	  op	  vergoeding	  van	  de	  door	  hen	  in	  de	  uitoefening	  van	  hun	  functie	  
gemaakte	  kosten.	  
	  
Directie	  
Addie	  Muilwijk	  	  	   (Zorg)	  
André	  Molenaar	  	   (Bedrijfsvoering	  -‐ad	  interim-‐)	  
	  
Bestuursstatuut	  

1. In	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  De	  Sleutelbloem	  nemen	  geen	  personen	  zitting,	  die	  in	  
dienst	  van	  de	  stichting	  werken.	  Wel	  mag	  in	  principe	  familie	  van	  personen	  die	  in	  
dienst	  van	  de	  stichting	  zijn	  zitting	  nemen.	  De	  voorzitter	  van	  het	  bestuur	  kan	  
daarentegen	  geen	  familielid	  zijn	  van	  de	  directieleden	  

Topstichting	  	  
De	  Sleutelbloem	  	  

Bestuur	  met	  5	  leden	  

	  
Stichting	  de	  Sleutelbloem	  

ANBI	  status	  
Onroerend	  goed	  

Vermogen	  donaties	  
Leningen	  

	  

Leerwerkcentrum	  	  
De	  Sleutelbloem	  

Personeel	  	  
Vrijwilligers	  
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2. De	  directie	  stelt	  de	  jaarlijkse	  exploitatiebegroting	  op	  voor	  1	  november	  en	  een	  
projectbegroting	  bouw.	  Deze	  worden	  ter	  goedkeuring	  voorgelegd	  aan	  het	  
stichtingsbestuur.	  

3. Uitgaven	  die	  passen	  binnen	  de	  begroting	  kunnen	  door	  de	  directie	  gedaan	  worden,	  
zonder	  fiattering	  van	  het	  bestuur.	  Daarbij	  wordt	  bij	  bedragen	  boven	  de	  1000	  euro	  
het	  vier	  ogen	  principe	  gehanteerd:	  Beide	  leden	  van	  de	  directie	  moeten	  fiat	  geven.	  
Bij	  extra	  uitgaven	  (boven	  de	  5000	  euro),	  het	  aannemen	  van	  personeel,	  grote	  
investeringen,	  het	  herzien	  of	  afwijken	  van	  de	  begroting	  moet	  het	  bestuur	  om	  
toestemming	  worden	  gevraagd.	  Bij	  grote	  opdrachten	  wordt	  met	  aparte	  
projectbegrotingen	  gewerkt.	  	  	  	  

4. De	  penningmeester	  bewaakt	  de	  voortgang	  van	  projecten	  en	  ziet	  er	  op	  toe	  dat	  
gedoneerd	  geld	  voor	  de	  juiste	  doeleinden	  wordt	  gebruikt.	  

5. Het	  bestuur	  vergadert	  minstens	  4	  keer	  per	  jaar	  
6. Vanwege	  de	  ingrijpende	  veranderingen	  op	  de	  Sleutelbloem	  en	  de	  consequenties	  die	  

deze	  veranderingen	  kunnen	  hebben	  voor	  de	  bestuursleden,	  is	  er	  een	  
bestuursaansprakelijkheidsverzekering	  afgesloten.	  

7. Het	  bestuur	  kan	  adviserende	  leden	  de	  vergaderingen	  laten	  bijwonen.	  Zij	  zijn	  niet	  
stemgerechtigd.	  

8. Overleg	  en	  besluitvorming	  via	  e-‐mail	  vindt	  met	  het	  voltallige	  bestuur	  plaats.	  
	  

Beknopt	  directiestatuut	  
1. Het	  Hoofd	  Zorg	  en	  het	  Hoofd	  bedrijfsvoering	  vormen	  samen	  de	  directie.	  (Hoofd	  

bedrijfsvoering	  ad	  interim)	  Het	  Hoofd	  Zorg	  werkt	  full-‐time,	  het	  Hoofd	  
bedrijfsvoering	  komt	  een	  keer	  in	  de	  twee	  weken	  een	  dagdeel	  om	  alles	  bedrijfsmatig	  
op	  orde	  te	  houden	  

a. Het	  Hoofd	  Zorg	  is	  eindverantwoordelijk	  voor	  de	  zorg.	  	  
i. Bepaalt	  toelating	  en	  begeleiding	  clienten	  
ii. Bepaalt	  beleid	  tav	  gemeenten	  
iii. Bepaalt	  wat	  er	  in	  de	  werkplaatsen	  gebeurt	  
iv. Houdt	  supervisie	  over	  het	  terrein	  
v. Houdt	  supervisie	  over	  het	  hoveniersbedrijf	  

b. Het	  Hoofd	  bedrijfsvoering	  is	  eindverantwoordelijk	  voor	  de	  financiele	  
bedrijfsvoering	  

i. Stelt	  begroting	  op	  en	  bewaakt	  die	  
ii. Bewaakt	  en	  fiatteert	  uitgaven	  op	  de	  werkvloer	  
iii. Onderhoudt	  contact	  met	  de	  manager,	  de	  boekhouder	  over	  

salarisadministratie	  en	  accountant	  over	  fiscaal/financiële	  
vraagstukken	  

iv. Stelt	  contracten	  op	  voor	  personeel	  en	  huurovereenkomsten	  bv	  met	  
woningstichting	  

2. Het	  nemen	  van	  belangrijke	  beslissingen:	  
a. Hoofd	  Zorg	  en	  Hoofd	  bedrijfsvoering	  overleggen	  altijd	  onderling	  over	  grote	  

uitgaven	  (meer	  dan	  1000	  euro),	  cruciale	  beleidswendingen	  en	  het	  
aannemen	  van	  personeel.	  	  

b. Hierin	  plegen	  ze	  overleg	  met	  minstens	  twee	  personen	  van	  het	  kernteam.	  	  
c. Ze	  raadplegen	  en	  adviseren	  samen	  het	  bestuur	  daarover	  en	  hebben	  de	  

toestemming	  van	  het	  bestuur	  nodig	  om	  tot	  actie	  over	  te	  gaan.	  
3. Rapportage	  

a. Hoofd	  Zorg	  en	  Hoofd	  bedrijfsvoering	  rapporteren	  maandelijks	  naar	  het	  
bestuur	  de	  voortgang	  van	  het	  werk,	  de	  financiële	  situatie	  per	  afdeling	  op	  
basis	  van	  kostenplaatsen.	  
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4. Geschillen	  worden	  aanvankelijk	  met	  twee	  bestuursleden	  besproken.	  Als	  er	  geen	  
oplossing	  komt,	  wordt	  het	  volledige	  bestuur	  betrokken.	  In	  een	  aparte	  vergadering	  of	  
eerstvolgende	  vergadering	  kan	  dan	  een	  besluit	  genomen	  worden	  over	  een	  
oplossingsrichting	  of	  iemand	  wordt	  in	  het	  gelijk	  gesteld	  

5. De	  manager	  werkt	  full-‐time.	  Hij/zij	  stuurt	  de	  administratie	  aan,	  de	  communicatie	  en	  
fondsenwerving.	  Daarnaast	  slingert	  hij/zij	  de	  werkbedrijvenstructuur	  aan	  en	  
onderhoudt	  de	  netwerken	  en	  het	  contact	  met	  de	  gemeente(n)	  

6. De	  senior	  begeleider	  werkt	  vier	  dagen.	  Hij/zij	  geeft	  ook	  leiding	  aan	  de	  onderwijstak.	  
7. Hoofd	  Zorg,	  de	  zorgcoördinator,	  de	  manager	  en	  de	  senior	  begeleider	  vormen	  het	  

kernteam	  van	  de	  staf.	  Zij	  beslissen	  over	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken,	  indicaties	  en	  
wonen.	  	  

8. De	  hele	  staf	  van	  de	  Sleutelbloem	  vergadert	  elke	  week	  (exclusief	  vrijwilligers)	  
	  
Boekhouding	  en	  accountancy	  

• De	  Sleutelbloem	  maakt	  bij	  de	  salarisadministratie	  gebruik	  van	  een	  boekhouder:	  
Administratiekantoor	  Bouw	  in	  Ederveen.	  	  

• Voor	  fiscaal/financieeltechnische	  vragen/opstellen	  jaarrekening	  maakt	  ze	  gebruik	  
van	  een	  accountantskantoor	  

	  
Gegevens	  
Ing.	  J.	  Nysinghweg	  13	  
2432	  CB	  Noorden	  
www.de-‐sleutelbloem.nl	  
0172-‐409143	  
info@de-‐sleutelbloem.nl	  
KvK-‐nummer:	  50126520	  
NL21	  RABO	  01560	  52210	   	   	   	  
	  


