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VOORWOORD
Lieve ouders, allerliefste KSA-ers
Vorig jaar hebben we jullie in september beloofd dat we er een fantastisch jaar van gingen maken, dat
corona ons niet klein zou krijgen en dat we een topkamp zouden hebben. Nu kunnen we met zekerheid
zeggen dat we al deze beloftes hebben kunnen waarmaken. Wat een superfantastischtopknalmegazomerkamp was dat?! We krijgen spontaan een glimlach op ons gezicht als we terugdenken aan al onze
avonturen.
Dit werkjaar nemen we afscheid van enkele van onze vaste waarden: Els, Valentien, Delphine, Aude, Manon en Asena. Jarenlang hebben we mogen genieten van hun enthousiasme, wijsheid en lieve knuffels.
Maar niet getreurd, af en toe zal je hen nog eens in de vierkantsformatie zien staan om een handje te
helpen! Want in tegenstelling tot de andere jaren, komt er dit jaar geen nieuwe leiding bij. Dit betekent
dat we met minder leiding een bijna even grote groep moeten trekken. We zijn ervan overtuigd dat alle
ouders begrip hebben voor deze situatie en onze keuze om een ledenstop in te voeren. Indien jullie enthousiaste meisjes kennen die zich graag willen inschrijven, mogen jullie hen verwijzen naar onze wachtlijst op onze website. We hopen vanaf volgend jaar weer nieuwe leden in te schrijven.
Tenslotte willen we nog even meegeven dat jullie altijd bij ons terecht kunnen met jullie vragen of opmerkingen. Maar ook voor een spontane babbel mag je ons aanspreken! We staan elke zaterdag in de
vierkantsformatie om 14u en 17u30. Bel of mail je liever? Dan kan je onze contactgegevens (en die va n
de banleiding van je dochter) terugvinden in 't Klavertje. Hou dit zeker bij want ook alle belangrijke data
kan je hierin terugvinden.
Groeten en tot zaterdag!
Camille en Melisa
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JAARTHEMA 2022-2023
Spelenderwijs krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te ontplooien bij KSA. Mede door interactie en samenwerking met anderen leren ze over zichzelf en over de wereld rondom hen. Als KSA’er ga
je elke uitdaging spelenderwijs aan. Daar bovenop hebben de kinderen en jongeren bij KSA massa’s
plezier.
Spelen was vorig jaar meer dan ooit een uitdaging. KSA-leiding toonde veel flexibiliteit en creativiteit.
Ze pasten zich aan naar het online kader waarin gespeeld moest worden. Daar was en is er enkel maar
sterke bewondering voor en ook dit jaar zal hun creativiteit blijven floreren zowel online als offline. Als
KSA zetten we opnieuw het buitenspelen extra in de verf. Want waar kunnen we ons beter uitleven dan
buiten?
Verder staat bij KSA leeftijdsgericht werken centraal en dat is best wel uniek. De leeftijdsgebonden
aanpak weerspiegelt de verscheidenheid aan activiteiten. Door onze groepen leeftijdsgericht te organiseren krijgen alle kinderen en jongeren spelletjes, uitdagingen en begeleiding op maat. Van het fantasievol spelen voor de kleintjes tot het uitdagend spel voor de ouderen. Voor elk is er wat wils bij KSA.
Spelen is ook vertellen over ridders en prinsessen en dromen over piraten en rovers. Met een sterk verhalend kader dat jong en oud tijdloos prikkelt, ontpopt elke activiteit zich tot een grenzeloze fantasiewereld. Samen worden de zotste dingen ontdekt en gekste monsters verslaan.
Daarnaast worden er verschillende waarden en normen meegegeven tijdens het spelen. Eén van de belangrijkste waarden is respect. Respect voor het spel, de spelregels en de spelmakers. Respect voor jezelf, de anderen en de omgeving. KSA’ers zijn zich bewust van de omgeving waarin ze spelen en tonen
daarvoor te allen tijde respect.
Als laatste benadrukt KSA dat spelen een basisrecht is voor elk kind. Het recht op échte vrije tijd en de
daarbij horende speelruimte. KSA biedt die speelruimte en de nodige omkadering aan heel wat kinderen of jongeren over heel Vlaanderen. Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van elke
groep om optimaal spelplezier te garanderen. Zo creëren we bij KSA een plek voor iedereen om te spelen. Laat het duidelijk zijn dat spelen echt dé troef is van KSA!

5

ALGEMENE INFORMATIE
Introductie
KSA Sint-lieven Meisjes is een jeugdbeweging bestaande uit alleen maar meisjes. Wij worden geleid door
jonge vrijwilligers die samen een leidingsgroep vormen.
Camille Boone is hiervan de hoofdverantwoordelijke en zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid
wordt. In deze taak wordt ze bijgestaan door onze volwassen begeleidster Melisa Avci.
Ons doel is om elk meisje de waarden van een jeugdbeweging mee te geven: samenwerking, respect,
vriendschap…

Voor wie?
Sloebers: vanaf het eerste leerjaar tot het tweede leerjaar (6 jaar tot 8 jaar )
De sloebers en hun leiding kan je herkennen aan hun rood koord.

Springers: vanaf het derde leerjaar tot het vierde leerjaar (8 jaar tot 10 jaar )
De Springers en hun leiding kan je herkennen aan hun geel koord.

Roodkappen: vanaf het vijfde leerjaar tot het zesde leerjaar ( 10 jaar tot 12 jaar )
De roodkappen en hun leiding kan je herkennen aan hun groen koord.

Jim: vanaf het eerste middelbaar tot het tweede middelbaar ( 12 jaar tot 14 jaar )
De Jimmers en hun leiding kan je herkennen aan hun wit koord.

Sim: vanaf het derde middelbaar tot het vierde middelbaar ( 14 jaar tot 16 jaar )
De Simmers en hun leiding kan je herkennen aan hun blauw koord.

+16: het vijfde middelbaar (16 jaar tot 17 jaar)
De +16’ers en hun leiding kan je herkennen aan hun paars koord.
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Waar en wanneer
Elke zaterdag starten en eindigen we samen met de jongens op de sportterreinen van het Sint-Lievenscollege: Admiraaldreef in Sint- Amandsberg. Ons KSA – meisjes lokaal is gelegen in de Nachtegaaldreef
55A.
Voor stadsvergaderingen spreken we af op de school Sint-Lievenscollege Humaniora, in de Volmolenstraat te Gent.
De vergaderingen gaan door van 14u – 17u30, met uitzondering van de avondvergaderingen. Deze vinden
plaats tijdens de examenperiode en gaan door van 17u30 – 20u30. Voor de sloebers is de avondvergadering tot 20u.

Inschrijvingen en wachtlijst
Zoals we vorig jaar reeds gecommuniceerd hebben, lassen we vanaf dit werkjaar een ledenstop in.
Huidige leden kunnen wel opnieuw ingeschreven worden.
Dit betekent dat we werken met een wachtlijst voor nieuwe leden. De inschrijving van jongere zusjes
zullen ook via deze wachtlijst verlopen. Vergeet dus niet om ook uw jongere dochter(s) op de lijst te
zetten!
Op onze wachtlijst staan er al heel wat kindjes die zich dolgraag willen inschrijven. Helaas zijn onze plaatsen beperkt en kunnen we enkel huidige leden inschrijven.
We vragen daarom enig engagement. Indien uw dochter(s) ingeschreven zijn, verwachten we dat ze ook
zo veel mogelijk komen. Anders zouden we er een ander kindje blij mee kunnen maken.
De ledenstop is wel enkel van toepassing op KSA Sint-Lieven Meisjes. Bij KSA Sint-Lieven Jongens kunnen nog steeds nieuwe leden ingeschreven worden.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Jaarlijks lidgeld
Wanneer jullie dochter reeds een vast lid is, kunnen jullie onmiddellijk het lidgeld overschrijven volgens
onderstaande vermelding.
Het lidgeld bedraagt 40 euro en kan overgeschreven worden op ons rekeningnummer (zie vermelding).

4-uurtje
Ons 4-uurtje bestaat uit een koek en een drankje dat voorzien wordt voor de kinderen. Het 4-uurtje wordt
bij de inschrijving betaald en telt voor een volledig jaar. We vragen 10 euro om gedurende het volledige
werkjaar te kunnen smullen van het 4-uurtje.
Er is een mogelijkheid om alternatieven te voorzien indien uw kind bepaalde allergieën heeft. In deze
gevallen kan u zelf een alternatief voorzien. Wij vragen om in dit geval ook contact op te nemen met de
banleiding van uw kind.
Wij vragen dus een totaalbedrag van 50 euro (jaarlijks lidgeld + 4uur).

Vermelding bij betaling
KSA SINT-LIEVEN MEISJES

BE24 7370 1319 1538

Mededeling: lidgeld + (4UUR) + naam + voornaam + ban
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Inschrijvingsformulier + medische fiche
Bij de (her)inschrijving dient een inschrijvingsformulier en medische fiche ingevuld te worden. Wij vinden
het belangrijk om ook voor elk kamp op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen op de medische fiches. Wij vragen daarom aan elke ouder dat hij/zij de medische fiche van het kind komt bevestigen
d.m.v. een handtekening.
Het is belangrijk dat wij beschikken over de juiste gegevens.

Uniform
Wij hebben een vast uniform waarbij we onze samenhorigheid en samenwerking
naar buiten dragen.
Ons KSA-uniform bestaat uit:
-

Blauw KSA-hemd
Rode das
Koord in kleur van de ban
Dasring
Zwarte of donkerblauwe korte broek/rok*

*Er bestaan unieke uniformrokken van KSA Sint-Lieven, maar deze zijn enkel verplicht voor jim, sim,
+16 en leiding. Wie liever een broek draagt, kan ook een KSA short kopen.
Bij de uniformdienst kan je oude uniformen binnen brengen of tweedehands uniformen uitkiezen

Kampen
Krokuskamp
- Data: 17/02/2021 t.e.m. 20/02/2023
- Prijs: 45 euro
Zomerkamp
-

Data: 01/08/2021 t.e.m. 10/08/2023
! Sloebers vertrekken op 04/08!
Prijs: 130 euro voor sloebers en 150 euro springers, roodkappen, jim en sim. De +16 gaat op
buitenlands kamp. Deze prijs zal door de +16 leiding nog gecommuniceerd worden.

Verdere info wordt nog met jullie meegedeeld.

Terugbetalingen
Bij de ziekenfondsen kan je een tegemoetkoming aanvragen voor jeugdkampen en soms ook voor het
lidgeld. De tegemoetkomingen zijn afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. De
meeste formulieren kan je online terugvinden bij je ziekenfonds. Deze kunnen ingevuld binnengebracht
worden bij de bondsleidster of volwassen begeleidster.
Gelieve deze formulieren tijdig te bezorgen aan onze bondsleidster (Camille Boone) of onze volwassen
begeleidster (Melisa Avci).
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COMMUNICATIE
Via ’t Klavertje stellen wij de ouders aan het begin van het nieuwe werkjaar op de hoogte van allerlei
algemene en praktische informatie. Ook de kalender delen wij via deze manier mee.
In de rubriek ‘kalender’ vindt u terug wanneer het vergadering is, wanneer het avondvergadering is,
wanneer de grotere evenementen plaatsvinden, enz. Deze data liggen reeds lang op voorhand vast en
hier komt, in normale omstandigheden, geen verandering meer in. Hou deze dus zeker goed bij!
Uiteraard vragen de evenementen alsook speciale vergaderingen om extra informatie. Deze bezorgen
wij alle ouders via het algemene mailadres van de KSA. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de bloemenverkoop of ouderavond.
Indien er afzonderlijk, per ban, iets speciaals te gebeuren staat, zal de banleiding u contacteren. Dit kan
zowel via mail als sms zijn. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan gamel (enkel jim) of een gewone vergadering waarbij de ban op verplaatsing gaat.
Indien u zelf vragen heeft kunt u de banleiding, bondsleiding of volwassen begeleidster steeds aanspreken voor of na de vergadering of contacteren via mail of telefoon.
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UITPAS

Omdat wij vinden dat KSA voor iedereen is en dit toegankelijk moet zijn voor alleman zijn wij, KSA SintLieven Gent, in zee gegaan met UIT in Gent. Deze biedt een UITPAS aan. Met deze pas kan je voornamelijk punten sparen die je dan kan inruilen tegen kortingen, cadeaus of gratis tickets.
Naast het punten sparen is de UITPAS ook een kortingskaart, deze kortingskaart ziet er net hetzelfde uit
als de gewone spaarkaart maar kan enkel aangevraagd worden door mensen in kansarmoede. Met deze
kortingskaart betaalt u automatisch 80% minder voor elke UITPAS-activiteit.
Binnen de KSA geldt deze UITPAS bij het lidgeld, het krokuskamp en het zomerkamp.
Iedereen met een UITPAS, ongeacht of het een kortingskaart of spaarkaart is, kan zich melden bij leidster
Camille Boone en onze volwassen begeleidster Melisa Avci.
Het uitpasnummer kan u invullen op de inschrijvingsfiche en dan zorgen wij ervoor dat uw punten erop
komen. Neem gerust ook de UITPAS mee tijdens de inschrijvingen.
Voor meer informatie omtrent de UITPAS kan je op deze linken terecht (afhankelijk van je woonplaats):
https://uitin.gent.be/uitpas/wat
https://uitin.destelbergen.be/uitpas/wat
https://uitin.merelbeke.be/uitpas/wat
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PRIVACYVERKLARING
KSA Sint-Lieven Gent Meisjes hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen
er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hieronder geven we heldere en transparante informatie over wat we met je gegevens doen. KSA Sint-Lieven
Gent Meisjes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als KSA Sint-Lieven Gent Meisjes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor KSA Nationaal vzw. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die wij voor onze koepel opvragen.
Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.
KSA Sint-Lieven Gent Meisjes
Nachtegaaldreef 55A
9040 St.-Amandsberg
camille.cv.boone@gmail.com
KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 Schaarbeek
info@ksa.be

Waarom verwerkt KSA Sint-Lieven Gent Meisjes persoonsgegevens?
Over welke gegevens gaat het?
Persoonsgegevens worden door KSA Sint-Lieven Gent Meisjes verwerkt en gebruikt voor verschillende
doeleinden:
▪ voor deelname aan onze activiteiten;
▪ om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en algemene mails;
▪ om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van onze leden;
▪ voor het bekomen van subsidiëring door de overheid;
▪ voor archiefdoeleinden
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.
▪ Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
▪ Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
▪ Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, dieetvereisten
▪ Beeldmateriaal
▪ Gegevens eigen aan onze werking: lidnummer, leeftijdsgroep, deelname aan activiteiten, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep
▪ Medische gegevens: aandoeningen of allergieën waar we rekening mee moeten houden, bijzondere aandachtspunten
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Persoonsgegevens worden door KSA Nationaal vzw verwerkt en gebruikt voor
de volgende doeleinden:
▪ om je aan te sluiten bij onze jeugdbeweging en je te verzekeren;
▪ om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en het leden- en leidingstijdschrift;
▪ voor het bekomen van subsidiëring door de overheid
▪ voor archiefdoeleinden

Geef je mijn gegevens door aan derden?
We kunnen bepaalde gegevens doorgeven aan de lokale overheid binnen het kader van een subsidie en/of veiligheidsreglement.
Daarnaast kunnen we de gegevens die je aan ons bezorgt doorgeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Met die partijen maken wij daarover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven je gegevens niet door voor commerciële doeleinden en kunnen dan
ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van reclame buiten het medeweten van onze
organisatie om.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
We bewaren je persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van de
privacyverklaring. U kan te allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Uw gegevens
worden steeds bijgehouden voor een vooraf bepaalde duur.
▪
▪

▪

Inschrijvingsformulieren worden gebruikt bij het vormen van de ledenlijst en daarna vernietigd.
Medische fiches worden gehouden tot het moment wanneer het lidmaatschap bij KSA Sint-Lieven niet wordt verlengt. Wanneer het lidmaatschap wordt stopgezet, krijgt u het enige exemplaar van deze medische fiche terug, of wordt het op uw verzoek vernietigd. De medische fiche
wordt niet gekopiëerd. U heeft hoe dan ook de mogelijkheid om op gelijk welk moment de medische fiche van het lid in te zien, te laten verwijderen of aan te passen.
De ledenlijsten worden elk jaar opgesteld op basis van de inschrijvingsformulieren. De ledenlijst
wordt gedurende één werkjaar digitaal bijgehouden, daarna wordt deze ontoegankelijk gemaakt en verwijderd.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo is ons digitaal ledenbestand Digit enkel toegankelijk via een persoonlijke login. Onze
hele leidingsgroep is ingelicht over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich
aan de afspraken die we hier omtrent maakten. De medische fiches zijn slechts toegankelijk voor de
EHBO-verantwoordelijken en banleiders en worden, zoals hierboven vermeld, tijdig vernietigd. De ledenlijsten zijn slechts toegankelijk voor de banleiders en worden tevens tijdig vernietigd.
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Wat zijn mijn rechten rond mijn gegevens?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Als lid van
KSA kan je bijvoorbeeld zelf je gegevens in Digit inkijken en aanpassen. Wil je je rechten uitoefenen, dan
staat hierboven hoe je contact met ons kan opnemen.

Wat als ik vragen heb?
Heb je een vraag over de verwerking van je gegevens, neem gerust contact op met ons of met KSA Nationaal vzw. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Vanuit KSA Sint-Lieven Gent
Meisjes vertrekken we echter vanuit de filosofie dat een constructief debat elk euvel kan oplossen, en
verzoeken u dan ook dat wanneer er klachten zijn u eerst tot ons komt.

Slotopmerkingen
KSA Sint-Lieven Gent Meisjes kan haar privacyverklaring steeds aanpassen. Grondige wijzigingen zullen
we steeds aankondigen via het ‘t klavertje, onze website en via mail. Onderaan dit document vermelden
we wanneer de verklaring het laatst werd aangepast.
Versie 1.0, laatst gewijzigd op 1 september 2018 te Gent.
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VARIA
Financiële acties
Extra financiering voor onze KSA kan nooit kwaad! De leiding is dus altijd op zoek naar allerlei
klusjes die zij voor jou kunnen opknappen. Kan je wel wat hulp gebruiken op een familiefeest?
Heeft je tuinhuis een dringende opkuisbeurt nodig? Op zoek naar een babysit? Tegen een
kleine (of minder kleine) vergoeding komen wij met plezier bij jou langs.
Aarzel zeker niet om ons te contacteren! Alle klusjes, centjes, zijn meer dan welkom!
Contact:

Camille Boone
0470/88 26 29
camille.cv.boone@gmail.com

Alvast een dikke merci en werkgrage groetjes,
De leiding

Onze lokalen
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben zijn onze lokalen wat afgeleefd en aan vernieuwing/nieuwbouw toe. Omdat dit vrij complexe materie is, kunnen we wat hulp gebruiken van
ouders. Deze werkgroep wordt getrokken door Melisa, onze volwassen begeleidster. Heb je
ervaring met renovaties, ben je architect, boekhoudkundig sterk of gewoon erg enthousiast?
Geef Iris even een seintje en bouw mee aan onze toekomst!
Contact:

Melisa Avci
0473/27 26 44
melisa_avci@live.be
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KSA-LIED

Als je een clubje van toffe meisjes ziet,
Van je heidel diedel doedel diedel da.
En je hoort van ver reeds een vrolijk lied,
Van je heidel diedel doedel diedel da.
(refrein)
Holahi! Holaho! (2x)
Dat is de KSA! (KSA!)
Straffe koppen, heldere kelen,
Vrouwen die geen droefheid velen
Van je heidel diedel doedel diedel da.
Is er één bedroefd, 't is ons aller leed,
Van je heidel diedel doedel diedel da.
En met ieders vreugd, juichen allen mee,
Van je heidel diedel doedel diedel da.
(refrein)
Holahi! Holaho! (2x)
Dat is de KSA! (KSA!)
Straffe koppen, heldere kelen,
Vrouwen die geen droefheid velen
Van je heidel diedel doedel diedel da.
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WIE IS WIE
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KALENDER
SEPTEMBER

FEBRUARI

03/09

Startvergadering

04/02

Vergadering

10/09

Opendeurdag

11/02

Vergadering

17/09

Vergadering

17-20/02

Krokuskamp

24/09

Vergadering

25/02

Geen vergadering

OKTOBER

MAART

01/10

Vergadering

04/03

Geen vergadering

08/10

Vergadering

11/03

bloemenverkoop

15/10

Vergadering

18/03

Vergadering

21/10

Dag van de Jeugdbeweging

25/03

Ouderavond

22/10

Digimandtage + foodfestival

29/10

Stuntdag

NOVEMBER

APRIL

05/11

Geen vergadering

01/04

Vergadering

12/11

Vergadering

08/04

Geen vergadering

19/11

Vergadering

15/04

Geen vergadering

26/11

Vergadering

22/04

Vergadering

29/04

Vergadering

DECEMBER

MEI

03/12

Sinterklaas vergadering

06/05

Vergadering

10/12

Avondvergadering

13/05

Bondsdag

20/05

Slotvergadering

27/05

Geen vergadering

17/12
24/12
31/12

Vergadering + Kerstmarkt
Geen vergadering
Geen vergadering

JANUARI

JUNI

07/01

Geen vergadering

03/06

Geen vergadering

14/01

Avondvergadering voor jim, sim en
+16

10/06

Geen vergadering

17/06

Geen vergadering

24/06

Geen vergadering

21/01

19

28/01

Avondvergadering voor jim, sim en
+16
Avondvergadering voor jim, sim en
+16

20

20/06

Terugkomdag

CONTACTGEGEVENS
Sloebers

+16

Dolores Fiers

Kaat De Clercq

0471/34.62.13

0492/86.21.98

fiersdolores@gmail.com

Kaat.de.clercq@outlook.be

Springers
Femke Bultiauw
0474/71.55.53
Femke.bultiauw@gmail.com

Roodkappen
Axelle Pieteraerents

Bondsleidster

0491.36.15.44

Camille Boone

Axelle.pieteraerents@gmail.com

0470/88 26 29
camille.cv.boone@gmail.com

Jim
Lisa Laureys

Volwassen begeleidster

0499/73.47.95

Melisa Avci

lisalaureys@gmail.com

0473/27 26 44
melisa_avci@live.be

Sim
Josephine Messiaen

Algemeen contact

0483/16.51.94

ksasintlievenmeisjes@gmail.com

Josephine.Messiaen@icloud.com
Site en rekeningnummer
www.ksa-sint-lieven.be
BE24 7370 1319 1538
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