Notulen Algemene Ledenvergadering
Volleybalclub Voluntas 25 maart 2019
Aanwezig (24):
Carin Kolodziejak, Desiree Veelen, Rob Vroegop, Mariet Kok, Jarno Henstra, Roel Reumkens, Pierre
Muizers, Monique Noll, Natasja Brentjens, Rinie Golsteijn, Truus Cloudt, Miep Bonné, Annemiek
Schmitz (vertegenwoordigd Meisjes C team), Celine Goossens, Tonny Cillekens, Jan Timmermans,
Jack Geraeds, Rick Jacobs, Pierre Veelen, Ger Nacken, Ronald Cillekens, Peter Henstra, Hans Schuren.
Aanvulling na de pauze (7):
Arly Reumkens, Aniek Bontekoe, Angeline Sonntag, Vera Timmermans, Joke Timmermans, Zoë
Willems, Jo van Schijndel.
Bij de huldiging van de jubilarissen:
Fons Voesten, Team Dames Recreanten 1 en Hay Cloudt.
Afgemeld bij secretariaat (24):
Dana Hubers, Mariet Vrancken, Hella Koonen, Jacky Meijers, Wendy Daemen, Sylvia Broekmans, Jan
Beckers, Gerrion Campus, Alexandra Sonntag, Anja Heijmans, Willeke Wassenberg, Nienke
Wassenberg, Peter van Kruchten, Pierre Sloesen, Lotte Fijten, Jenny Fijten, Jo Bonné, Rionne Cuypers,
Nadine Karo, Tessa Reinders, Harold Brentjens, Fons Voesten, Wido Kruytzer, Erik Janssen, Jente
Meijers.

1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet eenieder van harte welkom.
2.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2018 (bijlage 1)

De notulen van de ALV d.d. 27 maart 2018 worden vastgesteld onder dankzegging aan Pierre Veelen
(secretaris).
3.

Mededelingen/verantwoording

Verantwoording vertrouwenscommissie
Karin Kolodziejak en Desiree Veelen vormen de vertrouwenscommissie. Fons Voesten biedt daar
waar nodig ondersteuning
Het afgelopen jaar heeft de vertrouwenscommissie een melding binnen gekregen. De melding betrof
een incident binnen een wedstrijd van een volleybalvereniging. De vertrouwenscommissie heeft met
alle betrokkenen contact gehad en getracht de melding goed te begeleiden. In deze is ook contact
opgenomen met Nevobo omdat de commissie van mening is dat het conflict vereniging overstijgende
waarden kende. Jammer dat de tegengestelde vereniging weinig medewerking vertoonde.
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Sinds de ledenvergadering van 29 maart 2016 is de vertrouwenscommissie aangevuld met Desiree
Veelen en Carin Kolodziejak. Fons Voesten had al geruime tijd zitting in de vertrouwenscommissie en
heeft sinds die tijd nog ondersteuning geboden vanuit zijn jarenlange ervaring. Fons heeft
aangegeven nu te willen stoppen. Dit betekent dat de commissie nu uit twee leden bestaat en deze
vinden het wenselijk als er een aanvulling komt met een persoon.
Na de vergadering het Rick Jacobs aangeven de vertrouwenscommissie te willen versterken. In de
volgende bestuursvergadering zal dit besproken worden.
Verantwoording potgrondactie
Op verzoek van het bestuur is de organisatie van de potgrondactie 2019 uitgevoerd door Pierre
Veelen, Fons Voesten, Rob Vroegop en Cees Bontekoe.
Bij de organisatie werd gebruik gemaakt van het eerder samengestelde draaiboek van 2012.
Dit verslag kent wederom vele vergelijkingen met de verslagen van andere jaren. Ofschoon Voluntas
gebukt gaat onder een vermindering van het aantal leden is de organisatie er uiteindelijk toch in
geslaagd om voldoende groepen en routes op te stellen. Het enthousiasme van de aanwezige leden
is groot. De verwachting was het gelijke verkoopaantal van vorig jaar te halen. Helaas is dit niet
gehaald. Waarschijnlijk heeft het weer, eerst een mooie periode gevolgd door regen, guur en nat
weer er toe bijgedragen dat er minder zakken (ca. 120) verkocht zijn. Zelfs een vervolgactie met
bezorging leverde minimale resultaten op. Aan de acties, dezelfde als vorig jaar heeft het niet
gelegen: publicaties: 3 x in het Posters Waekblaad, 2 x op de lokale zender OR6 en 2 mooie
spandoeken die bij Sliepen en Plus Bronswijk een week goed zichtbaar opgehangen en een 20 tal
posters bij diverse locaties. Het aantal ingekochte zakken bedroeg 1260.
De komende week worden er nog diverse bedankjes uitgereikt en geplaatst in Posters Waekblaad en
OR6 kabelkrant (met foto).
Enthousiasme
Evenals vorige jaren ontbrak bij de deelnemende leden van Voluntas het enthousiasme niet. De
stemming zat er in en er werd met plezier rondgegaan.
Er deden 40 (van de 90) mee, maar ook enkele familieleden, vrienden en buren.
Onderstaande grafiek laat zien welke teams
een bijdrage geleverd hebben.
Helaas moeten we vaststellen dat het team
Dames 1, waar relatief veel in geïnvesteerd is
in het afgelopen jaar, het laat afweten. Ook
team Dames Recreanten 1 was dit jaar helaas
niet van de partij. Positief is het team van
Dames 2 en Meisjes C wel met veel leden
aanwezig was. De overige senioren teams
waren als vanouds goed vertegenwoordigd.
Organisatie
De evenals in vorige jaren toegepaste aanpak bleek ook nu weer succesvol te werken (tijdige mailing
voor aanmelding, samentelling van groepen en plannen van route die aan de deelnemers worden
bekend gemaakt).
De prijzen waren dit jaar het zelfde als vorig jaar: € 4,00 per zak potgrond. Ook nu weer werd er een
kwantum korting toegepast bij meerdere zakken (3 voor € 11,- ). Elke groep kreeg een aantal
prijstabellen uitgereikt om misverstanden over de prijs te voorkomen.
Tijdens de ophaalmomenten werd er gezellig met elkaar overlegd en kon men genieten van soep,
koffie, fris, mandarijnen en krentenbollen. Ook dit jaar was de soep van Ellie Bommer weer een grote
trekker. Zij gaf aan volgend jaar in principe ook weer van de partij te zijn.
Door het minder aantal bezorgers duurde de potgrondactie langer dan vorige jaren.
Notulen algemene ledenvergadering VC Voluntas 25 maart 2019

-2/9-

Notulen algemene ledenvergadering VC Voluntas 25 maart 2019

-3/9-

Samenwerking van anderen.
De samenwerking met PLUS Bronswijk (bestellen van de potgrond en handheven oude prijs),
Vurenhof Boerengolf (beschikbaar stellen van de locatie), automobielbedrijf Bustin (posters, van een
Caddy en bereidheid voor de bus) en garagebedrijf Cuypers (Caddy) bleek ook dit jaar weer
uitstekend.
Vervolg
Het potgrond team vraagt zich af de huidige manier van invullen van de actie houdbaar is. Een groot
deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door de senioren die steeds meer last krijgen van pijntjes
en fysieke beperkingen. Daarnaast daalt het aantal leden gestaag waardoor er ook steeds minder
deelnemers zijn, die dan ook weer langer in de weer zullen zijn.
Alle commissie leden geven aan de potgrondactie over te willen dragen aan anderen, en de
organisatie volgende keer in ieder geval niet meer op zich te nemen.
Aanbeveling van het potgrondteam aan het bestuur/vereniging is om enerzijds na te denken over de
invulling van de potgrondactie en anderzijds de overdracht te regelen naar een groep organisatoren.
Uiteraard wil het huidige team alle beschikbare kennis en best-practices doorgeven aan de nieuwe
organisatoren.
Aandachtspunten die ook voor een volgende keer van belang zijn:
1.
Vaste planning handhaven: 2e week van maart.
2.
Spandoeken tijdig voorbereiden met plakletters en cijfers.
3.
Een extra spandoek laten maken (lengte voor hek bij Sliepen (indien akkoord firma Sliepen).
4.
Ruim van tevoren (begin van het jaar) afspreken datum en periode plaatsing spandoeken bij
Autobedrijf Bustin, Sliepen en Plus Bronswijk.
Daarnaast wordt tijdens de vergadering aangegeven dat er voor het team dat als laatste binnenkwam
geen soep en broodjes meer waren.
Indicatie opbrengst bij afsluiting (onder voorbehoud van niet bekende kosten), € 1.634,60
Verantwoording ledenadministratie
Momenteel zijn er 89 actieve geregistreerde leden. Er is voortdurend gewerkt aan een In 2012 zijn
we gestart met het verbeteren van de ledenadministratie om uiteindelijk te komen tot een digitale
versie waarbij leden voor een groot gedeelte hun eigen gegeven kunnen aanpassen en veranderen.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij bestuur i.c. de secretaris, van de vereniging.
Het blijkt nog steeds lastig te zijn om de gegevens voortdurend te actualiseren, er blijft aandacht
nodig van de leden, trainers, coaches en de penningmeester. Dit blijft een aandachtspunt.
Onlangs is er voor nieuwe leden een mogelijkheid gecreëerd om zich direct via de website aan te
melden, zodat men zelf de juiste gegevens kan ingeven. Van deze mogelijkheid wordt maar weinig
gebruik gemaakt.
Leden die hebben ingelogd op de website.
2019: 20
2018: 26
2017: 5
2016: 5
56 leden hebben dus ooit een keer of meer keren ingelogd. Van die 56 zijn er 6 die de afgelopen
maand een keer ingelogd hebben.
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Conclusie is dat er maar weinig gebruikt wordt gemaakt van de site. Er mag meer aandacht komen
voor aanmelding, adresverandering, etc.
Gezien de geringe veranderingen komt de vraag naar voren of 2 leden in de ledenadministratie niet
teveel is volgens mij kan de ledenadministratie door een persoon van het bestuur worden
uitgevoerd.
Verantwoording en verslag Website en Social Media
In de afgelopen periode is de website( www.voluntas.nl ) zichtbaar en onzichtbaar aangepast en
verbeterd. De belangrijkste wijzigingen waren:
•
5 keer een upgrades van de website software
•
Beveiliging website verbetert en aangeschroeft
•
Gedoe rondom hacks / ddos en ander onheil afhandelen.
•
Onbekenden proberen gemiddeld 10 x per week de website binnen te vallen. Voor zover we
weten is dat tot nu toe nog niet gelukt.
•
Website wordt vooral bezocht door vaak onbekende zoekrobots, maar die worden ook
steeds meer geweerd.
•
Kleine aanpassingen in de Leden administratie.
•
Het aangepaste privacy statement is op de site gezet
•
Formulier voor reserveringen van potgrond is ook dit jaar weer gebruikt
De website wordt nog steeds relatief weinig bekeken/gebruikt. Er is een vaste groep van regelmatige
bezoekers.
Verder heeft VC Voluntas een facebook pagina ( www.facebook.com/vcvoluntas ). Deze wordt beter
bezocht/bekeken dan de website. Facebook nu ook gebruikt om evenementen en nieuwtjes te delen.
Indien er verbeterpunten zijn vanuit de leden, dan vernemen we die natuurlijk ook graag.
Verantwoording en verslag AVG / GDPR
Om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het
bestuur gestart meet een hoop acties om hieraan te gaan voldoen en blijven voldoen.
Er zijn Geheimhoudingsverklaringen en Toestemmingsformulieren gemaakt.
De privacy verklaring is bijgewerkt. Het huishoudelijk regelement is voorzien van een update.
De website is op punten aangepast. Er is een registratie en e-mail adres ingevoerd voor privacy en
security incidenten. En er is een logboek gemaakt waarin alle AVG en Security meldingen en acties
worden vastgelegd.
Inmiddels hebben alle personen die vanwege hun rol of activiteiten in aanraking komen met
persoonsgegevens een geheimhoudingsverklaring ondertekend. En 80-90% van de
toestemmingsverklaringen zijn ingevuld. Degenen die dat nog niet gedaan hebben, wordt verzocht
het formulier vandaag in te vullen.
De verwerking van al die formulieren kost nog wat tijd. De verachting is dat alle formulieren voor de
zomervakantie verwerkt zijn. Dan zal ook de website bijgewerkt zijn. Je kunt je toestemmingen altijd
aanpassen via de website.
Er is 1 melding binnen gekomen van een voormalig lid dat verzocht heeft om de gegevens te
verwijderen. Daar geven we uiteraard gevolg aan.
Voor de komende periode worden de volgende acties nog uitgevoerd:
•
Verwerkersovereenkomst met de hosting provider van de website definitief maken.
•
Verwerken van alle formulieren die ontvangen zijn en aanpassen van de website.
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•
•
4.

Uitsluitsel verkrijgen van de gemeente over bewaartermijn van bepaalde persoonsgegevens
rondom subsidie.
Nalopen leden die toestemmingsverklaring nog niet ingevuld hebben.
Jaarverslag 2018

Meisjes C
Onder leiding van Jarno en Angelina zijn 6 meiden begonnen aan het 1e seizoen MC. In de 1e
seizoenshelft bleek de selectie van 6 speelsters erg krap. Er is zelfs een wedstrijd geweest die ze met
vijf speelsters gespeeld hebben.
Er is in die tijd ook bij andere omringende verenigingen gekeken of er samengewerkt kon worden bij
het samenstellen van C-teams. In eerste instantie leek dit vruchteloos te zijn, maar uiteindelijk
bleken er bij SV Ludentes een drietal meisjes te zijn die daar tussen wal en schip dreigden te vallen.
Na een aantal proeftrainingen meegedaan te hebben, hebben ze de overstap naar dit team en spelen
ze de tweede helft in het combinatieteam VC Voluntas/Ludentes. Ze zijn enthousiast, komen met
plezier naar de training en inmiddels hebben ze ook al hun eerste wedstrijd gewonnen.
Ook is er door een trainer/coach vanuit de Nevobo begeleiding geweest voor Jarno, wat betreft tips
en trucs, om de training te verbeteren. Dit is positief ontvangen. Inmiddels is er een afspraak dat de
Nevobo ook een proeftraining gaat geven voor de Meisjes C. Dat gaat dit seizoen nog gebeuren.
(Dames 1)
Met hun trainer Harald wilde het team, na hun kampioenschap afgelopen seizoen, een goede start
maken in de tweede klasse. Helaas door het wegvallen van een aantal speelsters aan het begin van
het seizoen, heeft men halsoverkop moeten besluiten om zich terug te trekken uit de Nevobocompetitie. Maar om niet het hele seizoen verloren te laten gaan, is besloten om deel te nemen aan
de Liefhebberij competitie, dezelfde opzet waaraan de HVT ook aan deelnemen. Ze spelen mee in de
hoogste klasse van deze competitie en ze voelen zich er goed thuis, want ze staan met nog een paar
wedstrijden te gaan, staan ze op de vierde plaats.
Dames 2
Na het afgelopen seizoen nog onder leiding te hebben gestaan van Peter, kwamen ze in het nieuwe
seizoen een nieuwe trainer tegen: Jo van Schijndel. Een trainer die zijn sporen in het trainersvak al
lang verdiend heeft. Daarom is het mooi dat hij ondanks deze status, hij zich wil inzetten voor dit
team. Het team heeft enthousiast gereageerd op deze trainerswissel en het team is ook grotendeels
hetzelfde gebleven. Dit seizoen draait het in de bovenste regionen van hun klasse mee en wellicht,
als het een beetje meezit, zouden ze nog als derde kunnen eindigen. Voorlopig ziet het er naar uit
dat de samenstelling van dit team niet veel zal veranderen, alleen Jacky zal afscheid nemen, vanwege
andere avonturen die op haar pad gaan komen.
DR1
Ook dit jaar heeft het team onder leiding van Hay gestaan, waar hij kon putten uit 8-tal speelsters om
de wedstrijden te spelen. Gedurende het seizoen bleek de combinatie van privé en volleybal een
moeilijke combinatie te zijn. Dorien valt al snel af vanwege haar zwangerschap, maar ook Mayke
geeft aan niet nog een seizoen door te willen gaan. Vaak spelen ze wedstrijden met 6, maar plukken
ook af en toe speelsters van andere teams. Uit de stand van 25 februari blijkt dat het team 7
wedstrijden gespeeld zou hebben en op de 5 plaats staat. Wanneer de komende wedstrijden goede
resultaten bereikt worden, dan zou een eerste plaats er nog steeds in zitten. Op dit moment wordt er
zelfs in onze sporthal een topper gespeeld.
Zoals gezegd volgend seizoen gaan er nogal wat wijzigingen plaatsvinden. Ronald gaat het stokje van
Hay overnemen, een aantal dames zal stoppen en een aantal dames zal de overstap maken van het
huidige dames 1 naar de dames recreanten 1. Verder is er de wens uitgesproken om volgend seizoen
de wedstrijden te gaan spelen in de Liefhebberijcompetitie.
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DR2 en 3
Voor het vierde seizoen is Ronald Cillekens trainer van deze twee teams. De samenstelling is wel
veranderd omdat in DR3 Lilian en Ine gestopt zijn. Maar door de hulp van Rinie heeft het team alle
wedstrijden gewoon kunnen spelen. Sowieso worden er onderling veel speelsters uitgewisseld en
heeft tot zo ver nog altijd goed uitgepakt. Ook worden in de competitie wedstrijden gewonnen en
het algemene beeld is wel dat er lekker gespeeld wordt en in ieder geval met een tevreden gevoel
van het veld stapt. Voor Ronald is dit wel het laatste seizoen dat hij de dames traint. Hij heeft
aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.
Voor het komende seizoen zijn ze dus op zoek naar een nieuwe trainer die hen weer wat kneepjes
kan bijbrengen. Iedereen wil ook doorgaan volgende seizoen, de tellers en coach ook. Alleen bij de
scheidsrechters is er nog wat onzekerheid.
HR
Elke donderdagavond spelen de 7 leden een potje volleybal, uitgeholpen door de dames recreanten.
En is het altijd gezellig, volgens een van de heren.
Peter Henstra stopt met de training in Reuver en komt wellicht weer in Posterholt bij de HR
aansluiten.
Fons Voesten fluiten tijdens de wedstrijdjes die altijd gespeeld worden. Dit zal hij komend seizoen
voortzetten.
Hay Cloudt organiseert iets aan einde van het seizoen. De uithelpende dames worden dan ook
uitgenodigd.
HVT
De afgelopen jaren bestaat het team uit 8 spelende leden, voor volgend jaar is nog onbekend of het
team nog doorgaat. Daar zal binnenkort over besloten worden. Scheidsrechter voor de
thuiswedstrijden is doorgaans Jeu, maar ook Jan en Jack hebben wedstrijden gefloten.
Sportief is het een wisselvallig seizoen, wedstrijden nipt maar ook dik verloren, maar ook een paar
goede resultaten gehaald. Dat resulteert in een derde plaats (van onder), wellicht dat dit de
komende wedstrijden nog verbeterd kan worden.
5.

Financieel overzicht (toelichting Ger Nacken, zie bijlage 2)

Vermogen
• stabiel t.o.v. 2017
Weinig bijzonderheden
Toelichting exploitatie
Opbrengsten lager:
• Contributie minder a.g.v. dalend ledenaantal
• Subsidie daalt vanaf 2017 met 5 % per jaar
• Gedeeltelijk gecompenseerd door hogere opbrengst potgrond 2018 en tappen receptie biemösje
Kosten redelijk stabiel
• Zaalhuur lager
• Trainers/vrijwilligerskosten hoger (2 trainers gedurende hele jaar)
• Kleding lager
• Rest van kosten in lijn met verwachting .
Begroting 2019 verwachting rond nul.
Opbrengsten lager:
• Contributie inkomsten lager begroot, maar ook subsidie en potgrond
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Kosten lager :
• Met name kosten voor vrijwilligers vergoeding lager i.v.m. nog maar 1 trainer vanaf vlg
seizoen, maar ook nevobo en zaalhuur moet daardoor dalen.
Vaststellen contributie seizoen 2019/2020
De contributie hoeft niet verhoogd te worden en het basis bedrag is vastgesteld op € 165,-- exclusief
NeVoBo-bijdrage. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel.
6.

Kascontrole

Verslag kascontrole commissie
Bij besluit van de Algemene vergadering van 27 maart 2018 zijn Wido Kruijtzer en Rik Jacobs
benoemd in de kascontrolecommissie.
Wido Kruijtzer en Rik Jacobs hebben financiële stukken bekeken en getoetst. Ze hebben daarbij geen
onregelmatigheden geconstateerd. Bestuur wordt verzocht decharge te verlenen aan
penningmeester Ger Nacken.
Verzoek decharge wordt door bestuur toegekend. Voorzitter bedankt Ger voor zijn inzet in de
afgelopen periode.
Benoeming nieuwe kascontrole
Bij besluit van de Algemene vergadering van 25 maart 2019 zijn Jeu ten Berge en Rik Jacobs benoemd
in de kascontrolecommissie. Als reserve-lid is Wido Kruytzer benoemd.
7.
KORTE PAUZE
Tijdens de pauze wordt de aanwezigheidsregistratie ingevuld en worden de stellingen voor
agendapunt 9 uitgedeeld. Tevens is er gelegenheid om, indien nog niet gedaan, het nieuwe concept
huishoudelijk reglement in te zien (agendapunt 11).

8.
Stichtingsbestuur Sporthal
Voor het beheer van de Sporthal zal t.z.t. een stichting in het leven geroepen worden (vergelijkbaar
met beheer van de Beuk). Aan Voluntas is als “grootgebruiker” gevraagd een bestuurslid te leveren
voor dit stichtingsbestuur.
Tijdens de vergadering heeft zich daar niemand voor opgegeven. Hans Schuren zal leden hiervoor
persoonlijk gaan benaderen.
9.
In stand houden vereniging
Het aantal leden neemt de afgelopen jaren gestaag af. Er is nauwelijks aanwas vanuit de jeugd. E
recreanten teams worden ook steeds kleiner. Tijdens de potgrondactie zijn er flyers uitgedeeld om
leden te werven. Daarop zijn geen reacties binnen gekomen.
Er wordt gesuggereerd om tijdens de studiedag van de basisschool een sportdag te organiseren of
een kindersportdag op zaterdag. Aniek Bontekoe en Arly Reumkens willen dit wel oppakken.
Ook het verkennen van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen lijkt een optie. Fusie is
momenteel nog een te grote stap.
10.
Bestuursverkiezing
Aftredend en verkiesbaar: Ger Nacken (penningmeester).
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld bij het secretariaat.
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De vergadering kiest Ger Nacken unaniem in het bestuur met behoud van zijn taak.
11.
Herziening huishoudelijk regelement (Bijlage 3 bestaand; Bijlage 4 Concept)
De vergadering gaat unaniem akkoord met het concept huishoudelijk regelement.
12.

Rondvraag

Rick Jacobs:
• Vraagt om nog een keer een evaluatie te sturen over organisatie en verloop van de
potgrondactie.
Annemiek Schmitz:
• Kan er iets georganiseerd worden voor de C-jeugd. Zodat ze evt ook vriendjes en
vriendinnetjes kunnen meenemen. B.v net voor het eindtoernooi of parallel met het
eindtoernooi.
Peter Henstra:
• Datum vaststellen eind toernooi. Dit is 18 mei 2019 geworden. Aniek Bontekoe, Arly
Reumkens en Angeline Sonntag willen wel helpen met organiseren.
Vera Timmermans:
• Vindt het belangrijk dat er aan het einde van de potgrond actie samen gegeten kan worden.
Ze wil graag meedenken bij de andere invulling van de potgrondactie.
Joke Timmermans:
• Vraagt of het vaststellen van de datum van de jaarvergadering beter te overleggen.
Hans Schuren:
• Vraagt nogmaals aandacht voor de noodzaak van het invullen van de potgrondcommissie en
stichtingsbestuur.

13.
Jubilarissen
Rick Jacobs wordt gehuldigd voor z’n 25 jarig lidmaatschap (Zilveren SCRP legpenning). Dit blijkt
echter eerder in de buurt van de 40 jaar te zitten. (Leden administratie was kennelijk niet correct).
Rob Vroegop wordt gehuldigd voor z’n 40 jarig lidmaatschap (Gouden SCRP legpenning).
Rionne Cuypers wordt gehuldigd haar 25 jarig lidmaatschap (Zilveren SCRP legpenning).
14.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur met dank aan eenieder voor de inbreng.
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