
1jaarverslag 2021

2021
GROEIEN IN VERTROUWEN

VOORWOORD
Beste collega’s

Terugblikken op 2021 … een jaar waarin alle mensen verbonden met Groep Gidts zich 
zeer veerkrachtig hebben getoond. Samen overwonnen we heel wat moeilijkheden en 
namen krachtige initiatieven. 

Extra kansen creëren, met en voor mensen met een beperking, daar staan we voor. We 
doen dit samen met bewoners, leerlingen, cliënten en de mensen die hun omringen. 
Samen ook met medewerkers, de vele vrijwilligers en de bestuurders. Meer dan ooit, 
doen we dit op een verbonden, gedreven, duurzame, innoverende en geïnspireerde 
manier.

De verhalen in dit jaarverslag zijn slechts een klein deeltje van de vele mooie verhalen 
van het voorbije jaar. Mogen ze een uitnodiging zijn om langs te komen en te proeven 
van het vele moois dat hier leeft.

Patricia Adriaens - Voorzitter
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FIETSEN VOOR FIETSEN
Dominiek Savio startte samen met een aantal partners uit de regio ‘Bikes4all’ 
op, een uitleenpunt van  aangepaste fietsen. Dominiek Savio leent al enkele 
jaren aangepaste fietsen uit aan mensen verbonden aan onze organisatie. 
Het initiatief van G-Sport Vlaanderen om meer beweging te stimuleren voor 
minder mobiele mensen, bracht ons op het idee om niet alleen het reeds bestaand 
aanbod fietsen uit te breiden, maar om ook met een aantal partners een regionaal 
verdeelpunt op te starten. Met de campagne ‘Fietsen voor Fietsen’ zamelden we, 
dankzij enthousiaste en gulle sympathisanten, 40% van het nodige budget in. Met 
60% cofinanciering van G-Sport Vlaanderen konden we het aanbod uitbreiden 
in aantal en type fietsen. Bij Bikes4all kunnen nu ook inwoners van de gemeente, 
toeristen of toevallige passanten in de regio aangepaste fietsen ontlenen aan een 
democratische prijs bij het Infopunt Trimard in Hooglede.

Partners Bikes4all :  Gemeente Hooglede, OCMW Hooglede Zonder Zulle, WZC Ter 
Linde, VZW Uniek, Groep Gidts, Hoeve Ter Kerst en Dominiek Savio.

 GEDREVEN

EXPERTEN IN FLEXIBILITEIT
Collega’s, bewoners, cliënten en leerlingen van Domi-
niek Savio zijn experten in flexibiliteit. Dat blijkt telkens 
weer uit de dagelijkse werking en de voorbeelden zijn 
legio. Tijdens de afgelopen coronaperiode deden we 
meer dan ooit beroep op ieders flexibiliteit. Voor de ene 
lukt dit al wat makkelijker dan voor de andere. Collega’s  
waren hun accommodatie, vaste stek en ‘draai’ kwijt, 
maar zochten vlot naar oplossingen die voor iedereen 
passend waren. De zoveelste verandering waar we weinig 
in de pap te brokken hadden. Het lukte, maar ondertussen 
wegen de inspanningen door.

Er gebeuren dagelijks onverwachte dingen en iedereen 
haalt het onderste uit de kan om de werking draaiende 
te houden. Diensthoofden puzzelen met planningen en 
uurroosters, begeleiders lossen alle acute problemen op, 
(nacht)-verpleegkundigen vinden creatieve oplossingen, 
bijvoorbeeld als het belsysteem ineens niet meer werkt. 
Collega’s van de logistiek worden opgetrommeld om 
bewoners met corona te verhuizen naar een cohorte- 
werking, andere collega’s bieden zich dan spontaan aan 
om te helpen, … We betekenen iets voor elkaar, maar 
alles begint met flexibiliteit, een onmisbare competentie 
in onze sector, die we nog steeds elke dag zien groeien. 
Om oprecht fier op te zijn.

HORECA MET EEN HART
Hoeve Ter Kerst vierde feest, want het inclusieve eetcafé 
bestond vorig jaar precies vijftien jaar.

Een heuglijk moment, dat niet alleen gevierd werd met een 
nieuwe huisstijl, maar ook met de opening van een nieuwe 
feestzaal.

In de voorbije vijftien jaar groeide Hoeve Ter Kerst uit tot 
een gevestigde waarde in de horeca. Om aan de  grote 
vraag te kunnen blijven voldoen, besloot Mariasteen om 
van de schuur naast het eetcafé een gloednieuwe zaal te 
maken. De voormalige paardenstal werd omgetoverd in 
een moderne, mooi aangeklede zaal met plaats voor 45 à 
80 personen. Toepasselijk kreeg de nieuwe zaal de naam 
‘De Schuure’.

Doorheen de jaren bouwden medewerkers een mooie 
band op met de bezoekers. Velen onder hen zijn er al 
bij van het eerste uur. Ze zijn het gezicht en de ziel van 
ons eetcafé. Dat inspireerde Mariasteen om een nieuwe 
overkoepelende branding te ontwikkelen, niet alleen voor 
Hoeve Ter Kerst, maar ook voor restaurant Molendries 
en Feestzaal De Oude Melkerij. De slagzin luidt voortaan 
‘Horeca Met Een Hart’. 

Zij zijn het kloppend hart van onze horecavestigingen. Bij 
Horeca Met Een Hart, ben je van harte welkom.
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FAMILIE GROEP GIDTS
Werken bij Mariasteen of Dominiek Savio, betekent dat 
je tot de familie Groep Gidts hoort. Er zijn voor elkaar en 
elkaar helpen als dit kan. 

Toen het keukenteam van Dominiek Savio, na een vast-
gestelde coronabesmetting, in quarantaine moest, 
stond er een enthousiaste keukenploeg van De Oude 
Melkerij klaar om dit over te nemen. Geen evidente job. 
Feestmenu’s koken is een totaal andere invalshoek dan 
maaltijden bereiden die aan zoveel verschillende dieet-
voorschriften van de bewoners moeten beantwoorden. 

Of toen cliënten van de dagbesteding niet meer inge-
zet  mochten worden in de wasserij, omdat er een te 
hoog besmettingsrisico was, werd deze gerund door een 
team van Mariasteen. 

En toen de inrichting van bussen en bestelwagens een 
facelift moest krijgen met plexi-schermen en andere 
preventiemaatregelen, dan was het team ‘vervoer’ van 
Groep Gidts accuraat bezig om alle aanpassingen in een 
ijltempo klaar te stomen.

Als medewerkers van Groep Gidts trekken we allemaal 
samen aan dezelfde koord.

ÉÉN PLOEG
Naambekendheid is voor een bedrijf als Mariasteen belangrijk 
als branding, zowel voor klanten als voor potentiële nieuwe 
medewerkers. Een logo kan ook belangrijk zijn om de eenheid 
en verbondenheid uit te stralen. 

In de sportwereld zijn er veel sportclubfans die met trots 
het shirt dragen van hun favoriete ploeg. Zo kwamen wij ook 
op het idee om met alle 1000 medewerkers van Mariasteen 
uniform naar buiten te komen, met éénzelfde rugzak waar het 
logo van Mariasteen op staat. Een eindejaarsgeschenk om te 
koesteren. 

Met trots op stap naar het werk, de sportclub, op reis, … Als 
je iemand in het straatbeeld tegenkomt met die rugzak, dan 
denkt iedereen meteen, dat is één van ons!

Mariasteen samen één!

VERBONDEN

PROLOOG DOMINIEK SAVIO
Na een jaar afwezigheid stond 31 augustus 2021 met stip in 
de agenda aangeduid. De proloog kon terug doorgaan! Deze 
keer was het thema ‘Oe Ist’ en werd de formule in een nieuw 
jasje gegoten.

Vooraf kregen medewerkers enkel een locatie en groeps-
nummer door. Bij wie ze zouden terechtkomen of wat ze 
mochten verwachten was niet duidelijk. Ze kregen enkel de 
tip om een warme jas, thermos koffie en kampeerstoeltje 
mee te brengen. 

Het werd een ontmoeting in groepjes van 3 mensen,  
telkens uit verschillende afdelingen. Met het thema ‘Oe 
Ist’ als kapstok gingen mensen in gesprek en leerden ze 
elkaar beter kennen, over diensten heen. Vanzelfsprekend 
was er ruimte voor het uitwisselen van vakantieverhalen. 

Naar jaarlijkse gewoonte werden uiteraard ook de gevierden 
opnieuw in de bloemetjes gezet.

Op naar de volgende proloog!
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DUURZAAM

GROEP GIDTS TREKT VOLOP DE KAART VAN 
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Groep Gidts neemt steeds haar verantwoordelijkheid op tegenover mens en milieu.

In Mariasteen werden elektrische wagens aangekocht voor dienstverplaatsingen. 
Binnen het maatwerkbedrijf zet men elektrische bestelwagens in om diensten te 
organiseren. Daarnaast worden bedrijfswagens elektrisch of  hybride. Ook binnen 
Dominiek Savio wordt het transport van cliënten (op het eigen domein of individuele 
ritten naar dokter, familie, …) meer en meer elektrisch.

Om dit mobiliteitsplan succesvol uit te voeren, investeerde Groep Gidts in laad- 
palen voor elektrische voertuigen. De laadpalen kunnen ook worden gebruikt door 
het personeel, buurtbewoners, bezoekers, ... De laadpunten zijn voorzien van groene 
stroom op basis van eigen zonnepanelen of zonnepanelen op onze gebouwen in 
beheer van derden

EERSTE STEENLEGGING LYSTERBESSE
Dinsdag 21 september 2021 vierden de bewoners van De Lysterbesse feest! 
Ze gaven het startschot voor de bouw van de nieuwe Lysterbesse.

Het moderne complex zal beschikken over 18 studio’s die beter beantwoorden 
aan de hedendaagse behoeften van de bewoners. Tegen eind 2022 moet het 
gebouw afgewerkt zijn.

Ter hoogte van de spoorwegovergang in de Bollestraat bevinden zich de huidige 
gebouwen van leefgroep De Lysterbesse. De Lysterbesse huisvest bewoners 
met een motorische beperking. Het huidige gebouw dateert uit de jaren ’70 en 
is dringend aan vernieuwing toe. Het moderne complex zal naast 18 studio’s, 
met eigen sanitaire voorzieningen, ook een gezamenlijke leefruimte krijgen.

Inspraak bewoners
De betrokkenheid van de bewoners was groot. Ze spraken regelmatig af met de 
architecten om hun ideeën voor te leggen. Zo bouwen ze mee aan hun eigen 
toekomst en die van de Lysterbesse.

Wensen vereeuwigd
Na de toespraak werden de wensen van de bewoners in een koker gestoken. 
De koker zit in een steen, die onder het terras van het nieuwe complex ligt. 
Nadien startte de groep met de officiële eerste steenlegging. Zo droegen ze 
letterlijk hun eigen steentje bij aan het bouwproject.

ERIC VAN PARYS 
directeur Dagelijks Beleid
“35 jaar geleden was De Lysterbesse, waar 
de bewoners zo zelfstandig mogelijk leven 
met ondersteuning, nog een vernieuwend 
concept. De infrastructuur is anno 2021 niet 
meer van deze tijd”

I-ONA
Het project I-ona (Introductie en Opstap naar Arbeid) is de aparte werkvloer 
binnen Mariasteen, waarbij werkervaring wordt aangeboden in een aangepaste 
setting.  In 2021 kwamen heel wat mensen aankloppen voor een tijdelijk activerend 
traject. Door de inrichting van een aparte werkvloer met een werkvloerbegeleider 
kunnen we aan deze mensen werkervaring bieden en hen op eigen tempo laten 
groeien richting betaald werk. De activiteiten op de werkvloer van I-ona zijn divers, 
omdat heel wat mensen geen idee hebben van waar ze goed in zijn of wat ze graag 
zouden doen. Zo kunnen we ze laten proeven van de verschillende handelingen en 
kunnen we een traject op maat uitstippelen.

De mensen voor wie I-ona bestaat, hebben andere uitdagingen dan de mensen 
die traditioneel binnen Mariasteen werken. Zo zijn er meer situaties die te maken 
hebben met psychische kwetsbaarheid of mensen die in hun leven met meerdere 
probleemsituaties tegelijk worden geconfronteerd. Dit betekent ook een andere 
manier van aanpak op de werkvloer. Door hen een langer voortraject aan te bieden, 
vergroten we de kans op een duurzame tewerkstelling. 
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INNOVEREND

GROEP GIDTS WINT TWEE EUROPESE INNOVATION AWARDS
Innovatie is een sleutelwoord bij Groep Gidts, dat is nogmaals bewezen. Op 13 oktober 2021 mochten zowel de coöperatieve 
vennootschap Lichtwerk als NAHdine, een project van Dominiek Savio, een Innovation Award in ontvangst nemen. De award werd 
uitgereikt door EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities). Het is een bekroning voor de 
vooruitstrevende visie van zowel Lichtwerk als NAHdine.

Innovation Award voor tewerkstelling
Lichtwerk is een spin-off van Groep Gidts, maatwerkbedrijf Mariasteen en werkplekarchitect emino. Ondersteund door haar 
Amerikaanse tech-partner LightGuide, een wereldspeler op het vlak van Industrial Augmented Reality, zorgt Lichtwerk voor de 
implementatie van slimme assistieve werk- en opleidingsposten in heel diverse bedrijven en sectoren, met speciale aandacht voor 
maatwerkbedrijven en de sociale economie. Het doel? Een 100% inclusieve arbeidsmarkt. Het resultaat? Het gebruik van Light-
Guide zorgt niet alleen voor een hoger welbevinden van (kwetsbare) medewerkers, het verhoogt ook de productiekwaliteit en de 
efficiëntie op de werkvloer. Lichtwerk ontving de Innovation Award in de categorie “Supported Employment”.

Innovation Award voor zorg
NAHdine is een pilootproject van Dominiek Savio en Familiehulp, dat West-Vlamingen met een niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) wil ondersteunen. Bij NAHdine werken de ergotherapeut van Dominiek Savio en de medewerker van Familiehulp nauw 
samen. Ze pakken problemen aan die cliënten ondervinden in hun dagelijkse leefomgeving.  Op die manier krijgen ze opnieuw vat op 
hun leven. NAHdine ontving de Innovation Award in de categorie ‘Workforce Development & Human Resources’.

SKATE
Dominiek Savio (afdeling kinderen) is praktijkpartner in een Europees Erasmus+ 
project rond inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs bij jonge kinderen: 
Skills & Knowledge on Assistive Technology in Early childhood inclusive education 
(SKATE).

Binnen dit project worden digitale en innovatieve technologieën in kaart gebracht 
die kunnen bijdragen aan een inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs voor 
jonge kinderen. 

Het SKATE-project wil invloed uitoefenen op de kwantiteit en kwaliteit van inclusief 
onderwijs voor jonge kinderen in de landen die bij het project betrokken zijn (en 
daarbuiten).
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WANDELGESPREKKEN
getuigenis door Linus Vanlaere

‘Vraag iemand naar zingeving en hij vertelt je zijn
levensverhaal’, zo luidt een wijsheid.

Wat je belangrijk vindt in je leven, wat je waarden zijn, 
wat je ten diepste motiveert, dat kan je nooit zomaar 
even opsommen. Vertel je echter je levensverhaal of 
een stuk daarvan, vertel je over wat je doet en wat je 
daarbij beroert, dan wordt duidelijk waarom je doet 
wat je doet. En het wordt duidelijk waaruit je doet wat 
je doet.

Moet het per sé duidelijk worden wat je zingeving is? 
Soms wel. Wanneer het stormt in je leven, is datgene 
wat je staande houdt precies dàt. Het vertellen van 
je verhaal werkt ook verbindend: een ander begrijpt 
waarom iets belangrijk is voor jou en is gemotiveerd 
om hier mee verantwoordelijkheid voor te nemen. 

Met het bestuursorgaan en het beleidsteam gingen 
we op een zonovergoten namiddag twee aan twee op 
stap. Op deze wandeling vertelden we over die 
levensgebeurtenissen en ontmoetingen die ertoe
hebben geleid dat we ons engageren in Groep Gidts. 
Het werd een boeiende en verbindende ervaring.

Straks gaan deze verhalensprokkelaars op stap om te 
luisteren naar wat mensen in Groep Gidts drijft. Die 
verhalen brengen ons bij de kern van de organisatie. 
Al die verhalen van gedreven mensen: dit zijn wij!

Het zal ons verder verbinden én
appelleren.   

VEERKRACHT IN DOMINIEK SAVIO

In Dominiek Savio wordt op verschillende manieren 
aandacht besteed aan veerkracht: we bieden info 
rond veerkracht aan, we geven attenties als blijk van 
waardering, we organiseren activiteiten zoals ’The 
Masked Singer’, … maar we gaan ook verder.

In 2021 werd een Luisterlijn in het leven geroepen waar 
medewerkers naartoe konden bellen met hun vragen, 
angsten, … Met het project ‘Helpende Handen’ krijgen 
zorgmedewerkers ondersteuning. Dankzij initiatieven 
naar aanleiding van corona is de samenwerking over 
de afdelingen gegroeid. Men had elkaar nodig. In de 
toekomst wordt nog meer op ingezet op samenwer-
king over de afdelingen heen.

GEÏNSPIREERD

MARIASTEEN ONDERSTEUNT MEDEWERKERS IN NOOD
De plotse economische heropleving in de nasleep van de coronacrisis wordt gekenmerkt door woekerende grondstofprijzen. 
Forse prijsstijgingen van brandstof en andere consumptiemiddelen met als gevolg: inflatie. En ja, de levensduurte is sterk 
gestegen en voelbaar bij onze medewerkers.

We ervaren een stijging van financiële en andere zorgen bij ons personeel, wat zich vertaalt in een hogere druk binnen onze 
sociale dienstverlening. We blijven in deze dienst investeren, omdat het welzijn van al wie werkt in Mariasteen voorop staat. 

” Blijf waardering uitdrukken naar medewerkers toe. 
Soms wordt dat over het hoofd gezien, maar eens 
spontaan bellen, een mailtje sturen… zorgt voor
versterking.”

LARA ROUSSEEUW 
HR-medewerker

“Schrijnende crisissituaties krijgen extra aandacht en Mariasteen stelt zich als werkgever zeer flexibel op om opvang te 
faciliteren voor wie in nood is. Dit maakt deel uit van de missie en visie en sociale doelstelling van Mariasteen.

STEFAAN DEGRYSE 
Coördinator dienstverlening doelgroep
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50 JAAR JUMBORUN
De oudste zijspanrit van ons land reed vorig jaar voor de 50ste 
keer uit in prima weersomstandigheden. De geest van de 
Jumbo Run is in de voorbije vijftig jaar  dezelfde gebleven. De 
succesformule heeft alles te maken met de band tussen de 
motorrijder en de passagier.

Vijf Nederlandse motorrijders werden gehuldigd. Zij waren er al 
bij sinds 1971 en misten sindsdien geen enkele editie. 
 
    “Om hen de wind in de haren te laten voelen. Daar doen we 
     het voor. En daarom zullen we het ook voor altijd blijven 
     doen.” 
 
      PATSY VERHEYLESONNE 
     coördinator Jumborun

FONDS GOLEM GROEP GIDTS
De Golem staat symbool voor internationale solidariteit. Wij 
steunen projecten in het zuiden met onder andere advies, 
opleidingen, helpen bij subsidiedossiers of ondersteunen 
van fondsenwervende evenementen.

Daarnaast geeft het Fonds Golem financiële steun aan 
projecten waar medewerkers nauw bij betrokken zijn. Het 
geselecteerde project, met een specifieke focus op mensen 
met een beperking, wordt voor telkens 3 jaar ondersteund. 
Dit jaar ontving het project Kudimba in Malawi voor het 
3de en laatste jaar financiële steun van het Fonds Golem. 
Kudimba VZW is een educatief centrum voor kinderen en 
jongeren met een beperking. 

Met de financiële steun kan de organisatie verder werken aan 
creatieve activiteiten voor de jongeren. Zo krijgen zij de kans 
om te leren en te proberen, om samen te werken en om hun 
gevoel van eigenwaarde op te bouwen. 

NIEUW LID 
BESTUURSORGAAN
Wim Soens
Wim behaalde een masterdiploma 
industrieel ingenieur en kwantitatieve 
bedrijfskunde. Na een korte loopbaan 
in dienst bij Siemens koos hij in 1996 voor het zelfstandig 
ondernemerschap. Hij is mede-oprichter van verschillende 
software bedrijven, waaronder CogniStreamer, dat in 2016 
overgenomen werd door Ernst & Young.

Wim is gehuwd en heeft twee dochters. In zijn vrije tijd is hij 
jazzpianist en componist. Hij is lid van het bestuursorgaan 
van Lichtwerk, Mariasteen en Groep Gidts.

NIEUWS

PENSIOEN
Eric Van Parys

September 2000, meer dan 20 jaar 
geleden, startte een nieuwe direc-
teur in Dominiek Savio. Zijn titel was 
‘directeur dagelijks beleid’ die samen met de ‘directeur 
strategie’ instond voor het beleidsdomein zorg. Dhr. Eric 
Van Parys was toen voor velen een onbekend persoon. 
Medewerkers en cliënten waren nieuwsgierig hoe het zou 
lopen.

Meer dan 20 jaar later ging Eric met pensioen. Hij is voor ve-
len een vertrouwd gezicht: voor de kinderen en hun ouders, 
jongeren, volwassenen en hun netwerk, medewerkers, 
vrijwilligers, … Zijn pensioenviering stond daarom in het 
teken van ‘de kracht van nabijheid’.

Om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet, warmte 
en betrokkenheid werd een ‘Eric On Tour’ georganiseerd. 
Hij werd uitgenodigd binnen verschillende diensten van 
Dominiek Savio, waarbij iedereen afscheid nam op zijn 
eigen manier. Deze tour deed Eric zienbaar deugd en hij 
ervaarde hoe mensen hem waarderen voor wat hij in die 
meer dan 20 jaar betekend heeft. 

Groep Gidts en Dominiek Savio blikken met grote dank-
baarheid terug op de vele realisaties van Eric en gunnen 
hem alle plezier met zijn pensioen.

Voormalig directeur, Eric Van Parys, samen met de huidig 
coördinerend directeur in Dominiek Savio, Kaat Delrue
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KERNCIJFERS 2021

Zorg Onderwijs Werk TOTAAL

VZW Dominiek Savio Dominiek Savio Mariasteen Groep Gidts

Bereik doelgroep 1.263 1.186* 729 2.882

Aandeel ambulant 65,30 % 75,02 % nvt. 70,16 %

Nieuwe cliënten 2021 350 303 105 758

Aantal FTE begeleidend 
personeel

481,60 211,22 190,64 883,46

Aantal 
bezoldigde werknemers

587 253 930 1.770

BESTUURDERS 
Kurt Claeys
Christine Depuydt
Dirk Desnoeck-Vaneeckhoutte
Heidi Diet
Filip Masschelein
Francis Rysman
Wim Soens
Patricia Vandelanotte
Stefaan Vangheluwe
Linus Vanlaere
Nicolas Vyncke

ERE-BESTUURDERS
Pierre Breyne
Paul Denys 
Gaston De Prycker
Magda De Rammelaere
Rose-Mie Devoldere
Els Maes
Gudrun Van Biervliet
Herman Vandecasteele
Koen Vandelanotte
Roger Vandelanotte
Miche Vandenbroucke 
Johan Van Oost

VOORZITTER
Patricia Adriaens

ONDERVOORZITTER
Luc Beelprez

GEDELEGEERD BESTUURDER
Philip Vanneste

BESTUURSORGAAN GROEP GIDTS

WAARNEMENDE LEDEN
Kaat Delrue 
Koen Staelens 
Tom Vandewalle

*Van de 1.186 zijn er 296 leerlingen die beroep doen op het domein Zorg 

IN MEMORIAM
Luc Goesaert

Op 18 oktober 2021 overleed Luc Goesaert, 
ere-bestuurder Groep Gidts, op 68-jarige leeftijd.

Dhr. Goesaert was gehuwd 
met Martine Gailliaerd en 
vader van 2 kinderen. In zijn 
actieve loopbaan was hij 
bedrijfsleider.

Van 1995 tot en met 2017 heeft Dhr. Goesaert 
deel uitgemaakt van het bestuursorgaan Groep 
Gidts en haar onderliggende vzw’s.
In de periode 2009 tot 2017 was Dhr. Goesaert 
ook schatbewaarder van VZW Mariasteen.

Hij was nauw betrokken bij de organisatie van het 
WK Veldrijden in 2007 en het BK Veldrijden in 
2012 op het domein van Groep Gidts. 
In 2017 ontving Dhr. Goesaert de titel van ere-
bestuurder.

We zijn Dhr. Goesaert erkentelijk voor wie hij was, 
voor zijn inzet en engagement.


