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ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACYBELEID EN DISCLAIMER VAN 
JEUGDCONTACTRAAD BUGGENUM 
 
Dit document bevat de volgende hoofdstukken: 
 Algemene Voorwaarden van Stichting Jeugdcontactraad Buggenum 
 Privacybeleid van Stichting Jeugdcontactraad Buggenum 
 Disclaimer van Stichting Jeugdcontactraad Buggenum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie 1.2 - Dit document is voor de laatste keer bijgewerkt op 16 mei 2018.  
 
Copyright Jeugdcontactraad Buggenum. Alle rechten voorbehouden.  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. Algemeen 

 Stichting Jeugdcontactraad Buggenum (“Jeugdcontactraad Buggenum”) organiseert sinds 1970 
verschillende activiteiten voor met name kinderen uit Buggenum en het Haelens Broek. Jeugdcontactraad 
Buggenum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41068084.   

 Door deelname aan de activiteiten van Jeugdcontactraad Buggenum gaat u akkoord met de Algemene 
Voorwaarden, Privacybeleid en Disclaimer.  

 
2. Organisatie 

 Jeugdcontactraad Buggenum bestaat volledig uit vrijwilligers, dus geen beroepskrachten.  
 Leden en dagelijks bestuursleden van Jeugdcontactraad Buggenum dienen ten minste 16 jaar te oud te 

zijn. In voorkomende gevallen kan van deze regel worden afgeweken.   
 Deelnemers aan de activiteiten van Jeugdcontactraad Buggenum zijn géén lid van Jeugdcontactraad 

Buggenum.   
 
3. Deelname 

 Kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger en overige deelnemers dienen zich te 
houden aan de regels die zijn opgenomen in reglement van de desbetreffende activiteit.  

 Plaatsing voor deelname aan activiteiten, waarbij opgave noodzakelijk is, geschiedt door 
Jeugdcontactraad Buggenum op basis van volgorde van inschrijving.  

 Deelnemers die gedrag vertonen dat als ongewenst wordt ervaren, worden hierop aangesproken. Indien 
nodig wordt contact met ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger opgenomen. 
Jeugdcontactraad Buggenum heeft te allen tijde het recht een deelnemer naar huis te sturen bij ongewenst 
gedrag of het niet functioneren binnen de groep. In dergelijke gevallen zal het inschrijfgeld niet worden 
gerestitueerd. De “schoolse” gedragsregels zijn van toepassing bij Jeugdcontactraad Buggenum. 
Respectvol omgaan met mens en natuur hebben wij hoog in het vaandel staan. Pestgedrag naar andere 
deelnemers en respectloos gedrag naar leden en vrijwilligers van Jeugdcontactraad Buggenum toe wordt 
niet getolereerd. Bovenop deze algemene gedragsregels heeft Jeugdcontactraad Buggenum ook een 
reglement voor dagelijks bestuur en leden van Jeugdcontactraad Buggenum.  

 Jeugdcontactraad Buggenum behoudt zich het recht voor een deelnemer aan een activiteit te weigeren 
zonder opgaaf van redenen.  

 
4. Verzekering en aansprakelijkheid 

 Elk lid, lid van het dagelijks bestuur en vrijwilliger van Jeugdcontactraad Buggenum is verzekerd via de 
vrijwilligersverzekering van de gemeente Leudal. Iedere deelnemer die deelneemt aan activiteiten van 
Jeugdcontactraad Buggenum is primair verzekerd via zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering of de 
aansprakelijkheidsverzekering van ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger.  

 Deelname aan activiteiten van Jeugdcontactraad Buggenum is geheel op eigen verantwoording. 
Jeugdcontactraad Buggenum is niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is 
ontstaan gedurende activiteiten van Jeugdcontactraad Buggenum. Wanneer een beroep kan worden 
gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van Jeugdcontactraad Buggenum, is deze aansprakelijkheid, 
in alle gevallen, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de WA-verzekering van 
Jeugdcontactraad Buggenum, volgens de daarin geldende polisvoorwaarden.  

 Bij een activiteit is het streven dat ten minste één persoon aanwezig is die beschikt over een BHV- en/of 
EHBO-diploma. Indien hulp moet worden geboden bij ongevallen, ziekte of anderzijds, waarbij het 
schaamtegevoel van de deelnemers een rol kan spelen worden de wensen van de deelnemer 
gerespecteerd. Noodzakelijke hulpverlening wordt direct geboden. Indien nodig wordt zo spoedig mogelijk 
een arts geraadpleegd en/of wordt contact met ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger 
opgenomen. 
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5. Betaling en restitutie van inschrijfgeld 

 Het inschrijfgeld voor een bepaalde activiteit dient uiterlijk voor het einde van de op het opgaveformulier 
gestelde termijn te zijn betaald. In het geval betaling niet of niet volledig voldaan is op de betaaldatum 
vervalt het recht op deelname aan de desbetreffende activiteit.  

 Het is na inschrijving van een activiteit, waar inschrijfgeld voor betaald dient te worden, niet mogelijk om 
bij afmelding het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit gerestitueerd te krijgen. Dit vanwege het 
gegeven dat een groot deel van de kosten, ten behoeve van organisatie van een activiteit, al voorafgaand 
aan de desbetreffende activiteit worden gemaakt. Het door een deelnemer eerder verlaten van een 
activiteit, bijvoorbeeld door heimwee of ziekte, geeft geen recht op restitutie.  

 
6. Auteursrecht 

 Alle rechten van intellectuele eigendom op de website, social media-pagina’s en promotiemateriaal van 
Jeugdcontactraad Buggenum berusten uitsluitend bij Jeugdcontactraad Buggenum. Jeugdcontactraad 
Buggenum behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Het is slechts toegestaan 
gegevens op eerdere genoemde bronnen voor eigen gebruik te gebruiken. Ieder ander gebruik zonder de 
vooraf gegeven toestemming van Jeugdcontactraad Buggenum is een inbreuk op de auteursrechten en 
een schending van de intellectuele eigendomsrechten. Het is nimmer toegestaan gegevens van de 
eerdergenoemde bronnen, ongeacht de verschijningsvorm ervan, openbaar te maken, aan derden ter 
beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te verveelvoudigen, of te reproduceren, behoudens 
indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik of voor zover dit is toegestaan op grond van de 
wet.  

 Gedurende de activiteiten van Jeugdcontactraad Buggenum kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt 
met een mobiele telefoon, fototoestel of videocamera. Deze foto’s en/of video’s kunnen gepubliceerd 
worden op onze website, onze social media-pagina’s en in ons promotiemateriaal. Door deelname aan 
een activiteit van Jeugdcontactraad Buggenum geeft u toestemming om de van u en/of uw kinderen 
gemaakte foto’s en/of video’s te publiceren op onze website, onze social media-pagina’s en op ons 
promotiemateriaal. Bezwaar hierop kan worden aangetekend bij het secretariaat van Jeugdcontactraad 
Buggenum.  

 
7. Overige 

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden geen sluitende oplossing bieden voor een gerezen 
probleem of vraag zal het dagelijks bestuur van Jeugdcontactraad Buggenum een besluit nemen naar de dan 
geldende maatstaven en met de op dat moment aanwezige kennis en kunde. Dit besluit is bindend voor alle 
betrokkenen.  

 
8. Contactgegevens 

De contactgegevens van het secretariaat van Jeugdcontactraad Buggenum zijn: 
 Adres: Berikstraat 38, 6082 AN Buggenum 
 E-mailadres: freekemonts@gmail.com  
 Telefoonnummer: 06-17622210 
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PRIVACYBELEID  
 
1. Algemeen 

Jeugdcontactraad Buggenum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 
privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Jeugdcontactraad Buggenum.  
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Jeugdcontactraad Buggenum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid. 
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 
 
Als Jeugdcontactraad Buggenum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen, kan dit via het secretariaat.  

 
2. Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en/of hun ouders(s)/verzorger(s)/wettelijk 

vertegenwoordiger 
Persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten en/of hun ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk 
vertegenwoordiger worden door Jeugdcontactraad Buggenum verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 
 Het goed en plezierig laten verlopen van onze activiteiten voor alle deelnemers, vrijwilligers en andere 

betrokkenen.  
 Het verzenden van informatie over onze activiteiten en eventuele wijzigingen.  
 Het telefonisch en/of schriftelijk kunnen bereiken van de deelnemer of zijn/haar 

ouder(s)/verzorgers(s)/wettelijk vertegenwoordiger, indien nodig.  
 Het verkrijgen van (gemeentelijke) subsidies.  
 
2.1  Basisgegevens 
Jeugdcontactraad Buggenum verwerkt persoonsgegevens doordat u of uw kind deelneemt aan activiteiten 
van Jeugdcontactraad Buggenum, u de website van Jeugdcontactraad Buggenum bezoekt en/of omdat u 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jeugdcontactraad 
Buggenum de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
 Voornaam 
 Tussenvoegsel 
 Achternaam 
 Geslacht 
 Geboortedatum en/of leeftijd 
 Adresgegevens 
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 (Mobiele) telefoonnummer 
 E-mailadres 
 
2.2  Bijzondere persoonsgegevens 
Jeugdcontactraad Buggenum verwerkt persoonsgegevens doordat u of uw kind deelneemt aan activiteiten 
van Jeugdcontactraad Buggenum en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor de bovenstaande 
doelstelling(en) kan Jeugdcontactraad Buggenum de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
 Gezondheid (uitsluitend bij de activiteit ‘zomerkampweekend’) 
 
2.3  Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger. 
 
2.4  Bewaartermijn 
Jeugdcontactraad Buggenum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Onze bewaartermijnen zijn: 
 De in de database opgeslagen basisgegevens worden binnen een termijn van 7 jaar na de activiteit 

waarvoor de aanmelding bedoeld was verwijderd. 
 De in de database opgeslagen bijzondere persoonsgegevens worden binnen een termijn van 1 maand na 

de activiteit waarvoor de aanmelding bedoeld was verwijderd. 
 
3. Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van (oud)-leden, (oud)-leden van het dagelijks bestuur en/of (oud)-vrijwilligers van 
Jeugdcontactraad Buggenum worden door Jeugdcontactraad Buggenum verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en): 
 Het goed en plezierig laten verlopen van onze activiteiten voor alle deelnemers, vrijwilligers en andere 

betrokkenen.  
 Het verzenden van informatie over onze organisatie, zoals verslagen van ledenvergaderingen.  
 Het verzenden van informatie over onze activiteiten en eventuele wijzigingen.  
 Het telefonisch en/of schriftelijk kunnen bereiken van (oud)-leden, (oud)-leden van het dagelijks bestuur, 

en (oud)-vrijwilligers van Jeugdcontactraad Buggenum. Jeugdcontactraad Buggenum wil haar oud-leden, 
oud-leden van het dagelijks bestuur, en oud-vrijwilligers in de toekomst nog kunnen uitnodigen voor een 
bestaansjubilea van Jeugdcontactraad Buggenum.   

 Het verkrijgen van (gemeentelijke) subsidies.  
 
3.1  Basisgegevens 
Jeugdcontactraad Buggenum verwerkt persoonsgegevens doordat u lid, lid van het dagelijks bestuur en/of 
vrijwilliger bent of was van Jeugdcontactraad Buggenum, u de website van Jeugdcontactraad Buggenum 
bezoekt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor de bovenstaande doelstellingen kan 
Jeugdcontactraad Buggenum de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
 Voornaam 
 Tussenvoegsel 
 Achternaam 
 Geslacht 
 Geboortedatum en/of leeftijd 
 Adresgegevens 
 (Mobiele) telefoonnummer 
 E-mailadres 
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3.2  Bijzondere persoonsgegevens 
Jeugdcontactraad Buggenum verwerkt persoonsgegevens doordat u lid, lid van het dagelijks bestuur en/of 
vrijwilliger bent of was van Jeugdcontactraad Buggenum, u de website van Jeugdcontactraad Buggenum 
bezoekt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 
Jeugdcontactraad Buggenum de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
 BSN-nummer (uitsluitend van leden van het dagelijks bestuur ten behoeve van de inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel). 
 

3.3  Bewaartermijn 
Jeugdcontactraad Buggenum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Onze bewaartermijnen zijn: 
 De in de database opgeslagen basisgegevens worden bewaard gedurende het bestaan van 

Jeugdcontactraad Buggenum.  
 De in de database opgeslagen bijzondere persoonsgegevens van bestuursleden worden binnen een 

termijn van 1 maand na het aftreden van het desbetreffende bestuurslid verwijderd.  
 

4. Verstrekking aan derden 
 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere 
partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) 
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij 
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een 
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te 
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens 
delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 Jeugdcontactraad Buggenum verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten 
de Europese Unie.  

 
5. Beveiliging 

Jeugdcontactraad Buggenum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Jeugdcontactraad 
Buggenum bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 Alle personen die namens Jeugdcontactraad Buggenum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan. Deze personen hebben hiertoe een verklaring ondertekend.  
 Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
 Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten. 
 Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 
 De leden en de leden van het dagelijks bestuur van Jeugdcontactraad Buggenum zijn geïnformeerd over 

het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 
6. Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Jeugdcontactraad Buggenum verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens 
worden opgeslagen op eigen servers van Jeugdcontactraad Buggenum en/of die van een derde partij. Wij 
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. 
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7. Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen 
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons 
te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te 
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  
 
Mag Jeugdcontactraad Buggenum uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 
8. Veranderingen 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in de privacywet en/of binnen het beleid van Jeugdcontactraad 
Buggenum kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig 
deze privacyverklaring te raadplegen.  

 
9. Klachten of vragen 

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt Jeugdcontactraad 
Buggenum u hierover direct contact op te nemen met het secretariaat. De klacht dient duidelijk 
omschreven te worden met een heldere onderbouwing. Wij trachten u dan binnen 2 weken namens het 
dagelijks bestuur te antwoorden. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg 
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

 Indien u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop Jeugdcontactraad Buggenum met uw 
persoonsgegevens omgaat, onze algemene voorwaarden, of als u suggesties heeft die ons zouden 
kunnen helpen om uw privacy beter te waarborgen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.  
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DISCLAIMER  
 
1. Aansprakelijkheid 

Hoewel de inhoud van de website, de social media-pagina’s en het promotiemateriaal van Jeugdcontactraad 
Buggenum met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Jeugdcontactraad Buggenum 
niet dat de inhoud van deze bronnen up-to-date, volledig en juist is, virusvrij of vrij is van 
schrijffouten. Jeugdcontactraad Buggenum sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan 
ook, die verband houdt met het gebruik van de website, social media-pagina’s en/of promotiemateriaal, of met 
de tijdelijke onmogelijkheid de website en/of social media-pagina’s van Jeugdcontactraad Buggenum te 
kunnen raadplegen. Jeugdcontactraad Buggenum kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor 
schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten of andere onvolkomenheden in de via de 
Jeugdcontactraad Buggenum verspreidde informatie.  

 
2. Virussen  

Hoewel Jeugdcontactraad Buggenum al het redelijkerwijs mogelijke doet om haar website virusvrij te houden, 
kan Jeugdcontactraad Buggenum hiervoor geen garantie nemen en is dan ook in geen geval aansprakelijk 
voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. 

 
3. Hyperlinks  

De website van Jeugdcontactraad Buggenum bevat mogelijke links naar websites die door ander partijen 
dan Jeugdcontactraad Buggenum worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak 
verstrekt. Jeugdcontactraad Buggenum heeft geen zeggenschap over aan deze links gekoppelde websites 
en bestanden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten 
en/of diensten. Jeugdcontactraad Buggenum is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, 
voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden 

 
4. Kraken/hacken  

Het is niet toegestaan om de normale werking van de website van Jeugdcontactraad Buggenum te verstoren 
of de integriteit ervan te schenden (kraken/hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in 
de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of 
op ander wijze te beïnvloeden. 

 
5. Wijzigen/beëindigen  

Jeugdcontactraad Buggenum behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere 
aanspraken op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de 
website. Jeugdcontactraad Buggenum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan. Jeugdcontactraad 
Buggenum behoudt zich eveneens het recht voor zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken 
haar website in zijn geheel te beëindigen. Zij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het beëindigen 
van de website. 

 
6. Informatie over websitebezoek 

Informatie over bezoeken aan de website van Jeugdcontactraad Buggenum wordt slechts gebruikt ter 
ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De informatie wordt niet gebruikt ter 
identificatie van individuele personen. 

 
7. Onjuistheden  

Mocht u op de website, op de social media-pagina’s en in het promotiemateriaal van Jeugdcontactraad 
Buggenum informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u dit te melden bij het 
secretariaat.  

 

mailto:freekemonts@gmail.com
http://www.jeugdcontactraad.nl/
http://www.facebook.com/jcrbuggenum

