
Najaarsvergadering

24 november 2021

Welkom



Agenda

1. Opening

2. Mededelingen 

3. Huldiging kampioenen

4. Ingekomen stukken

5. Verslag vorige vergadering (30 juni 2021)

6. Verslag ledenraad + herbenoeming

7. Verslag sectie Inline en mededelingen van de verschillende secties

8. Financieel jaarverslag & kascommissie

9. De KNSB aan het woord (o.a. verenigingsmonitor) 

10. Stand van zaken binnen het gewest van interim-bestuur (herinrichting en structuur)

11. Rondvraag

12. Sluiting

PAUZE



1 - Opening

Welkom



2 - Mededelingen

1. Huishoudelijke aard; graag gebruik handje.

2. Aanpassing agenda.

3. Afmeldingen: Anne Hellings, Peter Hovestreydt, Jan Millenaar, André Kusters, 
Bert Haans, Cos Bakker, Ad den Otter, Teun Schiphouwer.



2 - Mededelingen

Aangemeld Achterban Afgemeld Achterban 

    
Jacqueline van Driel IJCE, secr. Anne Hellings Zaltbommel,vz 

Jolanda Janssen WvdBerk, secr Peter Hovestreydt  

Peter Lemmens Lid v. verd. Jan Millenaar Erelid 

Teus van Horssen D’n Ouwe Wiel Andre Kusters Baancie Br 

Klaas Schussler Striene Bert Haans Baancie Tilburg 

Albert Boelen Skeeler Drunen Teun Schiphouwer Striene 

Martijn Hagens KNSB   

Herjan van den Heuvel Pinguins; baancie E’hov   

Lianne van der Zijden Bragga, vz   

Stephan van Diepen VIJC Vught, vz   

Tineke Posno Erelid   

Johan Hermans Baancie Tilb.   

Theo Nohlmans Lid v. verd.   

Herman de Haan KNSB   

Johan den Ouden LbSV   

Karen Smits-Ammerlaan Dist. Hoekse W   

Giel Eussen Ballangrud, secr   

Ilse Mahieu ESSV isis secr.   

Bas Jansen River Skate Team   

Tade Salverda Baancie E’hoven   

Wil van der Hamsvoord GTC mar E’hov   

 Peter Vos                                       IJsvrienden



3 - Huldiging 
kampioenen

Karen Teuling 
Nederlands Kampioen 
Dames masters Marathon Rotterdam



4 – Ingekomen stukken

Van 2 verenigingen een aanpassing voor het adresboek ontvangen.



5 – verslag najaarsvergadering 30-juni-2021



6 – Verslag ledenraad

• Aandacht voor vertegenwoordiging namens alle secties

• Evaluatie van het interne functioneren van de LR

• Jaarplan en begroting 2021-2022 vastgesteld alsmede de 
meerjarenkoers voor 2022-2028 

• Herbenoeming Eric Gerrits



7 – Jaarverslag GTC Inline & update overige GTC’s

• Jaarverslag GTC Inline

• Update overige disciplines:

• GTC Lange baan

• GTC Shorttrack

• GTC Marathon



Jaarverslag GTC Inline

Inline



GTC Inline



GTC Inline

Dit jaar hebben we gelukkig wat meer te 
melden,

Op de wedstrijd kalender stonden 7 
wedstrijden.

1. Beek

2. Breda

3. Puttershoek

4. Stevensbeek

5. Zuilichem (gk)

6. Venlo  

7. Herwijnen



GTC Inline

Beek en Breda kwamen helaas vanwege de Covid regels net te vroeg. 
Puttershoek was nog te kort dag om een wedstrijd te organiseren. 
Stevensbeek was dan ook de 1e wedstrijd van het seizoen. Uiteindelijk 4 
wedstrijden kunnen rijden. Deelnemers aantallen waren redelijk: 

1. Stevensbeek 51  

2. Zuilichem   63

3. Venlo jeugd 40

4. Venlo marathon 42 km 26

5. Herwijnen jeugd 43

6. Herwijnen 30 minuten marathon 16



GTC Inline

In juni mochten we  een landelijke marathon 
organiseren. Dit was wel met de nodige regels:

• Afgesloten terrein, 

• garanderen dat we 1,5 meter tussen de rijders 
konden garanderen bij de kleed gelegenheid 

• in en uitgang konden scheiden. 

Op het laatste moment kregen we ook te horen dat 
we ook moesten voorzien in een apart gebouw om 
sneltests te kunnen laten uitvoeren. De marathon 
hebben we kunnen rijden op de wielerbaan te Brakel 
en de test locatie de kantine van de River Skate 
Team.  Al met al een super dag en iedereen was 
tevreden.



GTC Inline

7-8-2021 Is de NK marathon gereden in Rotterdam. Dit was de 1e keer. 
Karen Teuling is hier bij Nederlands Kampioen bij de Dames masters 
geworden.



GTC Inline

Training groep inline
Dit is een groep onder leiding van trainer Rick van Kesteren.  Zij trainen 
iedere woensdagavond met 2 groepen jeugd. In groep 1 hadden we 12 
rijders en groep 2  14 rijders. Volgend jaar gaan ze hier zeker weer mee 
verder. 

Vrijwilligers: 
Die zijn er altijd te weinig. Voor de jury cursus hadden er 11 personen zich op 
gegeven uiteindelijk zijn er 2 door gegaan en zijn nu aan het afronden. 
2 Personen willen komende seizoen zodra mogelijk ook de cursus gaan doen. 
We zullen ook op zoek moeten gaan naar een extra bestuurslid. Nu met 4 
personen en dit zouden er 5 moeten wezen. 



Verslag GTC’s

Lange baan



GTC Lange baan

2021-2022

• 3 Baanselecties:
• Breda 11 rijders (4 nieuwe)

• Tilburg 7 rijders (1 nieuwe)

• Eindhoven 7 rijders (1 nieuwe)

• Zomer training normaal verlopen

• KTT faciliteert talentontwikkeling (funding KNSB 5000 euro) 



Verslag GTC’s

Shorttrack



GTC Shorttrack 

Seizoen 2021-2022

Sportief:
o Trainingen in Breda, Eindhoven en Tilburg

o Benelux-, regio-, en GK wedstrijden 

o Beneluxcup 1 verreden in Hasselt. Beneluxcup 2 en 3 uit de agenda gehaald.

o Regiowedstrijd terug gegeven aan de KNSB ivm beschikbaarheid ijs.

o GK en GK trainingswedstrijd pupillen staat op agenda en in voorbereiding

Bestuurlijk:

o ST commissie bestaat uit  Frans Hehewerth. Willem bosma heeft afscheid genomen en Hans Arts is 
naar het landelijke bestuursorgaan overgestapt. Structuur en werving nieuw commissieleden is in 
gang gezet. Lopende zaken blijven normaal doorlopen



Verslag GTC’s

Marathon



GTC Marathon 

• Twee rijders de stap naar het landelijke marathon peloton gemaakt. 

• Remco Stam en Stephanie Herpers zullen uitkomen bij de beloften. 

• Inmiddels zijn de competities gestart. 

• Binnen ons Gewest rijden we nu met helmcaps en heeft een omnummering 
plaats gevonden. (jury en rijders zijn zeer positief). 

• De eerste wedstrijden zijn inmiddels al verreden en gelukkig kunnen we 
constateren dat het aantal deelnemers ongeveer op hetzelfde niveau is 
gebleven, in sommige categorieën zelfs een stijging.



GTC Marathon 

Op drie ijsbanen in het Gewest weer een landelijke marathon.

• Tilburg bijt op 27 november de spits af maar nu zonder publiek dankzij covid 19.

• Gevolgd door Breda op 18 december. Voorafgaand aan de landelijke marathon zal het NK 
masters plaats vinden. (Bij voldoende deelname voor drie categorieën)

• Eindhoven op 22 januari, hier is nog onbekend hoe dit zich gaat verlopen met of zonder 
publiek (of helemaal niet).

Voor deze wedstrijden zullen de organisatie comités nauw samen werken en proberen er 
een Brabants tintje aan te geven. Het Brabantse tintje is op de valreep gelukt hiervoor is een 
sponsor vastgelegd voor de duur van drie jaar. Kijk voor de details op de website en sociaal 
media. 



– KNSB Talent team Zuid 

Toelichting KTT (input Cos Bakker, Ad den Otter)



KNSB Talent Team Zuid 

Lange Baan

2020/21

• 4 rijders doorgestroomd (Jumbo, Iko, 
Team Fyslan)

• Aantal rijders gestopt met topsport

2021/22 

• 8 nieuwe rijders uit BS Breda, Tilburg 
en Eindhoven

• NOC-NSF geeft LB team status S-1

• Team NL (voorheen CTO-zuid) 
ondersteunt dit team op gebied van 
Kracht, Voeding, Fysio, Mentaal en 
Medisch

• Kennisoverdracht van KTT naar BS

Hoofd trainer: Milan Kocken
Ass. Trainer: Bert van Buren



KNSB Talent Team Zuid 

Shortrack

2021/22

• Team van 8 rijders 

• Trainer Bas van Weerden (ziekteverlof) tijdelijk

vervangen door Willem Fabel 

• Assistentie Marc Velzeboer en Daan van der Boom

• NOC-NSF status ST team: S-2

Bestuurlijk

• Mary van Aken (oud VZ Gewest) is 1 september toegetreden tot bestuur

Toekomst:

Streven is 2023/24 status van S-1 te bereiken.

• Rijdersprestaties

• Niveau trainer(s)

• Baanbeveiliging 



8 - Financiën

• Covid effecten 2020-2021

• Seizoen 2020-2021 

• Verslag kascie. / Décharge Bestuur

• Begroting 2021-2022



Financiën – 2020-2021 Covid

Dit seizoen (ten minste) 10% minder inkomsten.

Minder abonnementen en lagere bedragen (senioren alleen trainen)

Extra kosten gemaakt. 

Meer ijs gehuurd ivm maximal aantal schaatsers en meer 1e hulp. 

Onder Taso regeling subsidie aangevraagd:

2020-Q4: EUR 6,000 (kosten EUR 12,080) – ontvangen en finaal

2021-Q1: EUR 3,000 (kosten EUR 6,721) – inmiddels ontvangen, maar 
nog binnen controle periode



Financiën – Seizoen 2020-2021

Resultaat 2020-2021
Begroot Realisatie Verschil Begroot Realisatie Verschil

Uitgaven 2020-2021 2020-2021 Ontvangsten 2020-2021 2020-2021

Algemeen Bestuur € 10,000 € 4,677 € 5,323 Algemeen Bestuur € 10,000 € 6,957 -€ 3,043

Baan commissies € 170,000 € 119,973 € 50,027 Baan commissies € 170,000 € 105,879 -€ 64,121

GTC-LB en BS's € 35,000 € 25,267 € 9,733 GTC-LB en BS's € 35,000 € 24,849 -€ 10,151

GTC Marathon € 13,000 € 1,914 € 11,086 GTC Marathon € 13,000 € 1,784 -€ 11,216

GTC Shortrack € 14,000 € 3,676 € 10,324 GTC Shortrack € 14,000 € 4,915 -€ 9,085

GTC Inline € 6,000 € 1,610 € 4,390 GTC Inline € 6,000 € 881 -€ 5,119

GTC Kunstrijden € 0 € 0 € 0 GTC Kunstrijden € 0 € 0 € 0

Recreatie € 0 € 0 € 0 Recreatie € 0 € 0 € 0

Bijzondere lasten € 2,000 € 0 € 2,000 Diversen baten € 2,000 € 6,000 € 4,000

Resultaat (+ winst /- verlies) € 0 -€ 5,851 € 5,851

€ 250,000 € 151,266 € 98,734 € 250,000 € 151,266 -€ 98,734



Financiën – Seizoen 2020-2021

Toelichting op de verlies en winst rekening:

Algemeen Bestuur 2,300 Agv laag activiteiten niveau, minder aankopen en vergaderingen 

Baan commissies -14,100 Lagere inkomsten door Covid (minder abonnementen)

Hogere kosten ijshuur en 1e hulp. 

GTC-LB en BS's -400 Lagere eigen bijdrage ivm Covid, Geen buiten gew. activiteiten

GTC Marathon -100 Geen activiteiten. Wel investering helmcaps. 

GTC Shortrack 1,200 Trainingen goed bezocht, geen wedstrijden

GTC Inline -700 Geringe activiteiten, weinig inkomsten wedstrijden.

GTC Kunstrijden 0

Bijzondere posten 6,000 TASO uitkering 2020-Q4

Resultaat -5,900 Negatief resultaat 



Financiën – Seizoen 2020-2021

BALANS PER 30 - 6 - 2021

Huidige jaar Huidige jaar

Activa € 0 Eigen vermogen € 179,852

Spaarrekening € 260,028 Resultaat boekjaar -€ 5,851

Lopende rekeningen € 38,031 Voorziening per discipline € 78,339

Borg betaald € 0 Borg ontvangen € 5,050

Debiteuren € 0 Crediteuren € 0

Nog te ontvangen gelden € 881 Nog te betalen posten € 11,454

Vooruitbetaalde posten € 0 Vooruit ontvangen € 30,096

€ 298,940 € 298,940



Financiën – Seizoen 2020-2021

Toelichting op de balans 30 Juni:
Liquide middelen -6,600 Financiering van het verlies (5,900) en overige

Verlies boekjaar -5,900 Geeft verlaging van eigen vermogen

Eigen vermogen 174,000 Na allocatie van het verlies

Ruim 2/3 van normale jaarbegroting



Financiën – KASCOMMISSIE 2020-21

Kas controle 19 November 2021



Financiën – KASCOMMISSIE 2020-21



Financiën – KASCOMMISSIE 2020-21

• Stephan Brockbernd

• Susan Berden (Aftredend)

• Voorstel: Hans Arts



Financiën – Begroting 2021-2022

Begroting 2021-2022
Realisatie Begroting Realisatie Begroting

Uitgaven 2020-2021 2021-2022 Ontvangsten 2020-2021 2021-2022

Algemeen Bestuur € 4,677 € 10,000 Algemeen Bestuur € 6,957 € 10,000

Baan commissies € 119,973 € 170,000 Baan commissies € 105,879 € 170,000

GTC-LB en BS's € 25,267 € 35,000 GTC-LB en BS's € 24,849 € 35,000

GTC Marathon € 1,914 € 13,000 GTC Marathon € 1,784 € 13,000

GTC Shortrack € 3,676 € 14,000 GTC Shortrack € 4,915 € 14,000

GTC Inline € 1,610 € 6,000 GTC Inline € 881 € 6,000

GTC Kunstrijden € 0 € 0 GTC Kunstrijden € 0 € 0

Recreatie € 0 € 0 Recreatie € 0 € 0

Bijzondere lasten € 0 € 2,000 Diversen baten € 6,000 € 2,000

Resultaat (+ winst /- verlies) -€ 5,851 € 0

€ 151,266 € 250,000 € 151,266 € 250,000



Financiën – Begroting 2021-2022

Uitgangspunt: 
• Kosten dekkende begroting.
• Geen (zware) hinder van Covid.
• “Normaal” seizoen waar alle disciplines zonder beperkingen hun

programma kunnen draaien.

Verwachting:

?????
Goedkeuring Begroting



9 – KNSB  

Toelichting KNSB 



KNSB  

Toelichting KNSB; Herman de Haan en Martijn Hagens

Verenigingsmonitor



10 – Verslag Interim Bestuur, vorming nieuw 
bestuur 

• Mandaat gekregen en steun toegezegd in najaarsvergadering

• Eerste serie positieve gesprekken met (deel) verenigingen in maart
• Breda 2 verenigingen (3 personen)

• Tilburg: 2 verenigingen en trainer (5 personen) 

• Eindhoven/Geleen: 4 verenigingen en BC lid (7 personen). 

• Tweede gespreksronde in mei geannuleerd door gebrek aan aanmeldingen
• Breda: 1 aanmelding

• Tilburg: geen aanmeldingen 

• Eindhoven/Geleen: 2 aanmeldingen   

• Hoe nu verder? Afgesproken in de voorjaarsvergadering:
• Nieuwe ronde gesprekken per baan.



Werkzaamheden gewest



10 – Verslag Interim Bestuur, vorming nieuw 
bestuur 

• Aantal verenigingen van alle banen gevraagd wanneer we langs 
konden komen.

• Alleen in Breda is er een gesprek geweest.

• Tilburg, Eindhoven en Geleen alsnog bijeenkomst uitgeschreven;
• Slechts 2 personen van 1 baan aangemeld; helaas af moeten zeggen.

• Op situatie van Breda na is het toegezegde commitment afwezig.

• Het bestuur van BLZ is teleurgesteld.

• Contact gezocht over oplossingen in andere gewesten.

• Vanavond legt het bestuur u een/de concept oplossing voor.



Organisatie   Gewest NB-L-Z vd KNSB

Organisatie

Bestuurswerkzaamheden:
Intern binnen het Gewest Extern
Bestuursvergaderingen Contact andere gewesten

Verenigingen(Leden) faciliteren GVO: belangen ons gewest uitdragen

Vragen leden beantwoorden, eventueel Met KNSB beleid maken

voorleggen GVO of directie KNSB Contact baanexploitanten

Informeren/bespreken ontwikkelingen KNSB

Financieel Intern Extern
Huren ijs tbv trainingen, wedstrijden en KBT

Berekenen abonnementstarieven                                  Belangen Gewest verdedigen

Verdelen inschrijfgelden wedstrijden

Verdelen gelden KNSB/abonnementsgelden gewest

Innen gewestelijke contributie

Jaarbegroting Gewest

Kascommissie

Toezicht uitgaven GTC’s



Organisatie   Gewest NB-L-Z vd KNSB

Wedstrijdorganisatie

Landelijke Secties

Gewestelijke Technische

Commissies gewestelijke regels
Gewest

Baancommissies
Breda/Eindhoven(Geleen) Tilburg

uitvoering van wedstrijden
gewestelijke-, baan-, en landelijke wedstrijden

Juryleden

Reglementen

Verenigingen



Is er nog wel een gewest nodig ?

• Ja omdat:
• Vertegenwoordiging binnen de KNSB, belangen verdedigen
• Gelden verdeling van KNSB binnenhalen
• Vertegenwoordiging binnen het voorzittersoverleg
• IJs huren voor gewestelijke wedstrijden en trainingen
• Organiseren regionale wedstrijden (voorzitter GTC’s)
• Binnenhalen landelijk wedstrijden (voorzitter GTC’s)
• Faciliteren onderling overleg 4 baanverenigingen
• Organiseren van selecties en bijdrage uit abonnementen bepalen
• Afvaardiging binnen de ledenraad.



Is er nog wel een gewest nodig?

• Nee omdat
• Baanverenigingen regelen alles rond de baan zelf

• Kost alleen maar meer vergadertijd

• We niets merken van functioneren gewest

• Zelf contributie innen en ijshuren is transparanter



Voordelen Baanorgaan

• Organiseren alle activiteiten rond de eigen baan

• Vertegenwoordigen alle verenigingen rond de baan

• Korte lijnen met alle gebruikers

• Zelf verantwoordelijk voor ijshuur

• Zelf organiseren lokale wedstrijden

• Zelf innen contributie/ abonnementsgelden

• Nog maar beperkte belasting voor gewestelijk bestuur



Nadelen van een Baanorgaan

• Geen vertegenwoordiging binnen de KNSB

• Structuur baanvereniging/baanorgaan nog niet ingebed binnen KNSB

• Andere onderhandelingspositie rond ijshuur

• Geen vertegenwoordiging binnen landelijke secties

• Risico van solistisch optreden tov andere baanverenigingen.

• Risico onderlinge concurrentie.

• Pas op vergeet inline en natuurijsvereniging niet.



Wat vraagt het oprichten van een baanorgaan

• Sluitende statuten of reglement 

• Goede samenwerking met de gebruikers

• Betrokkenheid alle verenigingen en inzet van allen

• Onderbouwde begroting 

• Structuur om contributie en abonnementsgelden te innen

• Afvaardiging naar afgeslankt gewestelijk bestuur



Werkzaamheden gewest

We hebben als gewestelijk bestuur de volgende taken: 

• Kennis en ervaring delen 
o Vinden van sponsoren, sporttechnische informatie, trainersinformatie, 

wedstrijdervaring 

• Financiële taken 

• Administratieve taken 

• Wedstrijd-gerelateerd taken 
o Gezamenlijke organisatie; baanwedstrijden, (club)kampioenschappen, trainingen, 

• Belangenbehartiging 
o Zichtbaarheid gewest 
o Accommodaties, gemeenten, natuurijsregels onderhouden 
o Sportparticipatie (ledenwerving, nieuwe wedstrijdvormen, ijstijd, jeugdschaatsen enz). 
o Collectieve voordelen (ijshuur, opleidingen, bijscholingen) 
o G-sport stimuleren alsmede bredere (multiculturele) deelname 



Werkzaamheden gewest

Algemeen 
Intern binnen het gewest: 

• Bestuursvergaderingen organiseren (10x jaar) 

• Contact tussen de verenigingen (leden) van het gewest faciliteren 

• Voor- en najaarsvergadering organiseren 

• Beantwoorden van vragen van de leden (aangesloten verenigingen) 

• Informeren van de leden van de ontwikkelingen binnen de KNSB 

• Zoeken en informeren van bestuursleden, ledenraadleden, GTC-leden. 

• GTC-voorzitters ondersteunen bij hun werkzaamheden en vaststellen jaarplan 
Extern: 

• Contact met de andere gewesten  

• Binnen het Gewestelijk Voorzitters Overleg, GVO: 
o Belangen van ons gewest uitdragen en verdedigen 
o Samen met KNSB-directie beleid maken voor de toekomst 

Contact met baanbeheerders omtrent ijshuur en faciliteiten 



Werkzaamheden gewest

Financiën 
 

Intern: 

• Huren van trainings- en wedstrijdijs 

• Berekenen abonnementstarieven 

• Betalen van de baanselectie trainers 

• Verdelen van de financiële bijdrage van de KNSB 

• Innen van de gewestelijke contributie 

• Maken van een jaarbegroting voor het gewest 

• Verantwoording afleggen aan de kascommissie 

• Toezicht houden op de uitgaven van de verschillende GTC’s. 
 

 

Extern: 

• Binnen de KNSB-organisatie en het GVO financiële belangen van het gewest verdedigen 



Werkzaamheden gewest

Sportieve bestuurswerkzaamheden 
Intern: 

• Ondersteunen en/of mede organiseren van (landelijke) wedstrijden samen met de 
Gewestelijke Technische Commissies en baancommissies 

• Aanstellen en aansturen van de baanselectie trainers 

• Faciliteren en organiseren van de contacten tussen de verschillende baancommissies 

• Contact met het KTT (KNSB Talent Teams) onderhouden 

• Limieten opstellen voor deelname aan baanselecties middels GTC’s  

• Limieten opstellen voor deelname aan de GK/GAK’s middels GTC’s 

• Huldigen van sportieve resultaten van (individuele) leden 

• Representatieve functie vervullen bij wedstrijden en jubilea 
 
Extern: 

• Binnenhalen en organiseren van landelijke wedstrijden in ons gewest 

• Maken van de wedstrijdkalender en overleg met de KNSB over de landelijke kalender 

• Overleg met de KNSB over opleidingen 



Hoe ziet het huidige interim bestuur de toekomst

• Oprichten baanorganen rond de ijsbanen

• De leden van de baanorganen zijn de verenigingen die gebruik maken 
van de ijsbaan en/of inline accommodatie en/of natuurijs.

• Vanuit elk baanorgaan is er 1 vertegenwoordiger afgevaardigd voor 
het gewestelijk bestuur.

• De technische commissies van de baanorganen overleggen onderling 
en hebben 1 vertegenwoordiger per discipline in het gewestelijk 
bestuur. De vertegenwoordiger wordt onderling gekozen.



Hoe ziet het huidige interim bestuur de toekomst

• Het gewestelijk bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van de 
baanorganen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter (dagelijks 
bestuur) en 1 vertegenwoordiger per discipline vanuit de TC 
(algemeen bestuur)

• De taken van penningmeester en secretaris worden onderling  
verdeeld.

• Het gewestelijk bestuur vergadert nog slechts 4 maal per jaar over 
algemene zaken.



Positie gewestelijk bestuur

• Alle verenigingen kunnen zich vinden in het oprichten van baan 
organen en participeren hier in                    

• het huidige interim bestuur blijft ondersteunen waar nodig 

• Alle verenigingen kiezen voor de vorming van een nieuw gewestelijk 
bestuur en leveren de benodigde bestuursleden                   

• het huidige bestuur treedt terug en draagt de taken over aan het nieuwe 
bestuur

• Er komt geen van deze mogelijkheden naar voren                  
• het huidige bestuur maakt het seizoen 21-22 af en stopt met ingang van de 

voorjaarsvergadering met alle activiteiten en treedt in zijn geheel af.



11 - Rondvraag 

• Vragen?

• Datum voorjaarsvergadering:

29 juni 2022 – 19:30



12 - Sluiting

Allen dank voor de aandacht en input




