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Elst, 3 maart 2020 
 

Verslag van de 33ste Algemene Ledenvergadering van 
Golfclub Welderen gehouden op 3 maart 2020 

 
Aanwezig: 64 leden. Presentielijst is beschikbaar bij de secretaris. 

 

1. Opening  en vaststellen agenda 

De voorzitter, Kitty Bos, opent de vergadering en heet namens alle bestuursleden de aanwezige leden 
van harte welkom op de 33ste Algemene Ledenvergadering van golfclub Welderen. De voorzitter 
spreekt een speciaal welkom uit voor de oud voorzitters: Alex Cornelissen en Gérard Vréman. Tevens 
welkom voor Kim Arns  namens Landgoed golfbaan Welderen. 

Bericht van verhindering is ontvangen van: Dolf de Bruin, Ghislaine de Lange, Thea ten Bosch, 
Peter Papegaaij, Rob Jansen, Johan en Harma de Bruin, Hans en Lidwien Bruning, Dick Groenendaal, 
Jacques Schuiling en Sanne Wolffenbuttel. 

De voorliggende agenda zal worden gevolgd. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Het Bestuur heeft geen ingekomen stukken ontvangen. Er zijn ook geen mededelingen. 

Documenten behorende bij deze vergadering zijn op de website van de golfclub geplaatst, zodat 
eenieder deze heeft kunnen inzien en lezen. 

3. Vaststelling notulen ALV van 12 maart 2019 

De notulen worden zonder aanpassing vastgesteld. Met dank aan Andrea Hiddink voor het opmaken 
van de notulen. 

4. Golfclubjaarverslag 2019 en Financieel jaarverslag 2019 
Het jaarverslag van 2019 is opgesteld door de secretaris met de verslagen van alle commissies van de 
club. De voorzitter zal een aantal commissies nader benoemen, zonder andere commissies tekort te 
willen doen. 

Golfclubjaarverslag 2019 
• In 2019 is het aantal leden van Golfclub Welderen gestegen naar 1071 leden. Omdat het aantal 

wederom is gestegen, kunnen we spreken van een tendens. 

• Noemenswaardig hierbij is ook de stijging van het aantal jeugdleden. Dat is een mooi resultaat en 
komt voor rekening van de organisatie van de Jeugdcommissie. De commissie is zeer actief en 
organiseert  veel activiteiten. Het bestuur complimenteert de commissie hiervoor. 

• 2019 was het jaar van het 25-jarig jubileum van Golfclub Welderen. Het was een mooi jaar met 
extra festiviteiten en aandacht voor het verleden, maar ook voor de toekomst. 
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• De Evenementencommissie heeft samen met de Jubileumcommissie het voortouw hierin 
genomen. Er volgde een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst, een mooie jubileumreceptie met 
genodigden van weleer, een fantastische ledenweek met als afsluiter een record aantal 
deelnemers aan de ledenwedstrijd en een top feestavond. De voorzitter benoemt ook het 
Droomboek van Eef en Aad, waarin mooie, haast onwerkelijke dromen van commissies, leden, 
maar ook van medewerkers van de exploitant worden beschreven. 

• Ook dit jaar is weer een Player’s 1st enquête geweest onder de leden. Deze hebben wij onlangs 
geëvalueerd met de exploitant. Meer informatie over de resultaten volgt binnenkort. 

Uit de enquête werd vooral duidelijk dat het Warm Welkom en de introductie door de Nieuwe 
ledencommissie heeft geleid tot een zeer positieve beoordeling van de nieuwe leden. 

• De nieuwe golfregels zijn in 2019 door de Regel & Handicapcommissie uitgelegd. Maar deze 
commissie gaat niet alleen over de voorlichting, ook over de examens, baaninrichting, 
handicapping en dan mogen  onze referees niet vergeten worden. 

• Het succes van de Competitiecommissie, met heel veel competitieteams, alles georganiseerd met 
militaire discipline. 

• De Wedstrijdcommissie, met een nieuwe voorzitter in een jubileumjaar van veel evenementen en 
extra activiteiten.  

• De Communicatiecommissie geeft op de vernieuwde website verslag van  het clubleven. 

• De Baancommissie heeft altijd, de vaak ondankbare, job om de kwaliteit van de baan de monitoren 
en te verbeteren. 

• De Flora- en Faunacommissie is meer dan ooit actief; nestkasten, een spreeuwenproject, een 
jubileumboom, zorg voor insecten, vogels en vissen; kortom een bezige bij commissie. 

• De Welderns commissie, met een record aantal deelnemers en altijd druk bezochte succesvolle 
wedstrijden. 

• Nieuwkomer bij de commissies is de Sponsorcommissie. In 2019 is deze commissie van start 
gegaan. Al vaker heeft de club een sponsorcommissie gehad. Deze commissie gaat de ervaring van 
het afgelopen jaar gebruiken voor de toekomst. 

• De golfclub telt ongeveer 80 vrijwilligers, in diverse commissies en rollen. Onze club mag blij zijn 
met al deze vrijwillige inzet voor de golfclub. 

De vergadering ontvangt deze vermelding van vrijwilligers met applaus. 

Financieel jaarverslag 2019 
De penningmeester, Ad Stoop, geeft een toelichting op de jaarrekening 2019: 

• Het jaar 2019 was het 25e jaar in het bestaan van de vereniging. Een bijzonder jaar met extra 
uitgaven maar ook met extra inkomsten. 

• Door het gestegen leden aantal hadden we ruim € 4.500,-- extra contributie opbrengsten en door 
de inspanningen van onze nieuw geïnstalleerde Sponsorcommissie € 3.000,-- aan 
sponsorbijdragen. De rente-inkomsten bleven ondanks onze behoorlijk gevulde bankrekeningen 
nagenoeg nihil. 

• Extra uitgaven. Het is prettig als je deze kunt doen met een behoorlijke inkomstenstroom achter 
de hand maar dat betekent niet dat je het achteloos kunt uitgeven. 
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• We hebben als Bestuur de Jubileumcommissie een ruime begroting toegekend. Door zorgvuldig te 
handelen hebben we per saldo toch flink minder uitgegeven. 

• Niettemin hebben we genoten van een goed bezochte jubileumreceptie, een beter dan normaal 
bezochte ledenweek met dit jaar een feesttent, livemuziek en een geweldige lasershow. Alle 
kosten keurig gedekt en per saldo ca. € 8.000,-- minder uitgegeven dan begroot. 

• De uitgaven van de diverse commissies zijn ondanks de hoger ingezette begroting per saldo 
ongeveer gelijk gebleven. Dat scheelt € 5.500,--  ten opzichte van de begroting. 

• De overige kosten vielen ook niet tegen en we kwamen per saldo € 1.000 -1.500 goedkoper uit. 

• De contributieverhoging van de NGF bedraagt nu € 18,-- per jaar per lid. Ook betalen we nu een 
contributie van € 9,-- voor hen die in de loop van het jaar lid zijn geworden. 

Dit alles betekent dat we over 2019 circa € 15.000,-- gunstiger t.o.v. de begroting zijn uitgekomen, een 
prima resultaat. Ten opzichte van de resultaten 2018 zijn we per saldo ruim € 3.500,-- beter af en 
resteert slechts een klein verlies. Tegenover de gestegen inkomsten van ca. € 7.500,-- stonden 
weliswaar € 11.000,-- extra uitgaven aan evenementen i.v.m. het jubileum maar ook ongeveer € 
3.000,-- minder overige kosten en de vrijval van de voorziening voor het jubileum van € 4.000,--. 

Financiële positie aan het eind van 2019: er zijn geen uitstaande vorderingen en nauwelijks schulden. 
De liquiditeit is goed, gelet op de banksaldi, en het vermogen is ruim voldoende.  Kortom we staan er 
gezond op! 

De vergadering heeft geen vragen over de jaarrekening. 

4.1 Verslag van de kascommissie 

Op verzoek van de penningmeester heeft de kascommissie de verantwoording over het boekjaar 2019 
gecontroleerd. De kascontrole betreft de controle op uitgaven en inkomsten, vorderingen en lopende 
activa in 2019. De voorzitter van de kascommissie, Paul Hardeman, is tevreden over de transparant en 
waarheidsgetrouwe weergave in het jaarverslag. 

Namens de kascommissie verzoekt Paul de vergadering de penningmeester en het Bestuur décharge 
te verlenen over het boekjaar 2019. De vergadering gaat akkoord met deze décharge. 

De jaarrekening 2019 wordt hiermee vastgesteld. De voorzitter bedankt de kascommissieleden, Paul 
Hardeman, Ton Kock en Jan Greve en tevens de penningmeester voor hun inspanningen. 

4.2 Benoeming leden van de kascommissie voor het boekjaar 2020 

Zowel Paul Hardeman als Jan Greve starten nu hun tweede jaar van hun tweede termijn. Dit betekent 
dat zij ook volgend jaar nog zitting hebben in de Kascommissie. Ton Kock heeft de eerste termijn 
volbracht en heeft zich bereid verklaard om de volgende termijn te aanvaarden. 

De vergadering gaat akkoord met deze benoemingen. 
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5. Golfclubjaarplannen 2020 en begroting 2020 

Plannen golfclub  voor 2020 
Nick Paanakker geeft een toelichting. 

Voor 2020 heeft het Bestuur een aantal speerpunten benoemd: 

• In het komende jaar gaan we werken aan een nieuw Meerjaren beleidsplan 2021 – 2025. 
In het laatste voorzittersoverleg is al gevraagd om inbreng vanuit de verschillende commissies om 
tot een breed gedragen plan te komen, opgesteld vanuit een breed perspectief. We zullen ook niet 
nalaten te kijken of we daarbij de dromen van het Droomboek wat verder kunnen dromen en tot 
realiteit brengen. 

• Er zijn inmiddels vergevorderde concepten van een nieuwe individuele speelrechtovereenkomst 
en een nieuwe gebruiksovereenkomst. Over een aantal punten moet nog overlegd en 
onderhandeld worden tussen club en exploitant. We hopen dit in de eerste helft van 2020 af te 
ronden en daarna aan de leden voor te leggen. 

• Samen met de golfbaan gaan we de uitkomsten van de Players 1st enquête analyseren. Door dat 
samen te doen hopen we ook tot gezamenlijke verbeterpunten te komen en concretere 
verbeterplannen. Realisatie daarvan kan dan ook met behulp van commissies/vrijwilligers van de 
club, denk aan de Sponsorcommissie, de Baancommissie of nieuwe initiatieven, mits er sprake is 
van een concrete inspanningsverplichting voor en commitment van beide partijen. 

• In de wandelgangen horen we regelmatig kritische geluiden omtrent de beschikbaarheid van de 
golfbaan voor “vrije golfers”. We zien hierover ook opmerkingen in de Players 1st enquête. We 
willen onderzoeken hoe we kunnen komen tot een evenwichtige beschikbaarheid voor alle 
groeperingen met aandacht voor, wat de Players 1st enquête de “club independent” golfers 
noemt, maar ook vanuit de gedachte dat we een vereniging zijn met gezamenlijke activiteiten. Een 
betere communicatie over de verenigingsactiviteiten kan sowieso bijdragen aan een eerlijk beeld 
van de teesluitingen. Dit alles raakt natuurlijk ook weer aan bepalingen in de 
gebruiksovereenkomst. 

• Het Bestuur wil de commissies uitdagen tot en helpen bij verdere uitwerking van ideeën gekomen 
uit de werkgroep Sportief Beleid. 

• Samen met de commissies willen we komen tot een beschrijving van hun activiteiten en taken. Dat 
kan helpen bij de uitvoering van die taken en bij de overdracht naar nieuwe commissieleden. Met 
de commissies willen we ook komen tot de formulering van een vrijwilligersbeleid. 

• Het Bestuur blijft hechten aan verbetering van de communicatie binnen de golfclub. De nieuwe 
website levert daaraan al een grote bijdrage. Met de Communicatiecommissie zal worden gezocht 
naar verdere verbetering van bijvoorbeeld de structuur van de website en naar zo effectief 
mogelijke inzet van mails en nieuwsbrieven. Wellicht zijn er ook nieuwe technieken die helpend 
kunnen zijn. Er wordt bijvoorbeeld al meer informatie getoond op het tv-scherm bij de receptie. 
Uiteraard zal ook de commissies steeds worden gevraagd om actief bij te dragen met nam bij het 
leveren van zogenaamde “content”. 
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• De Nieuwe Leden Commissie heeft al hele goede resultaten bereikt bij het verzorgen van een warm 
welkom voor nieuwe leden en ze onderdeel van de vereniging maken met de Nieuwe Leden 
wedstrijden. Goede integratie van nieuwe leden blijven we belangrijk vinden. Dat leidt tot 
mondelinge reclame voor de club en draagt bij aan continuïteit. Met de Nieuwe Leden Commissie 
gaan we proberen het warm welkom effectiever te maken en te zorgen voor meer doorstroming 
van Nieuwe Leden wedstrijden naar andere wedstrijden en activiteiten binnen de club. Daarbij 
willen we kijken waar de belangen van de club en de baan wel gelijk op gaan. 

• Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Binnen een relatief grijze vereniging vindt het Bestuur het 
belangrijk aandacht te blijven geven aan de jeugd en te blijven streven naar een groter aandeel 
jongere leden. De recente initiatieven van de Jeugdcommissie worden van harte ondersteund. In 
overleg tussen Jeugdcommissie, Golfschool en Bestuur zal worden gewerkt aan verder uitbouw en 
verbetering. 

Begroting 2020 
Penningmeester Ad Stoop geeft een toelichting. 

Inkomsten: 

• We verwachten dat het aantal leden zich zal handhaven op het niveau van eind 2019. De hogere 
contributieopbrengst vindt zijn oorzaak alleen in het verschil van meetmoment voor de afdracht 
(1 oktober). 

• Een tweede bron van inkomsten is die van onze sponsoren. De verwachting is dat we de relatie 
met de bestaande sponsoren kunnen voortzetten. Tevens is er is een begin gemaakt om de 
samenwerking met de exploitant verder uit te werken. 

• Het bestuur blijft bij haar standpunt om haar vermogen in de vorm van alleen banksaldi aan te 
houden.  Opbrengsten daaruit worden ook in 2020 niet of nauwelijks verwacht nu het renteniveau 
ook in 2020 verwaarloosbaar klein zal blijven. 

Uitgaven van de commissies: 

• De competitiecommissie rolt haar beleid verder uit in 2020. De animo om mee te doen aan de NGF 
competitie is dan ook verder toegenomen. Er zijn nu 20 teams aangemeld, 4 meer dan in 2019.  
Aangezien de club een deel van de trainingslessen bekostigd en ook de kosten van de jeugd in 
zoverre voor zijn rekening neemt nemen de verwachte kosten verder toe. 

• De Nieuwe Leden commissie zal in samenwerking met het bestuur en de exploitant verder beleid 
ontwikkelen. Tevens zullen nieuwe polo’s worden aangeschaft in verband met de herkenbaarheid. 
Een lichte stijging van de kosten wordt verwacht. 

• De Communicatiecommissie gaat in 2020 opnieuw op zoek naar passende software voor 
uitbreiding van de website. Verwachte kosten hiervan bedragen ca. € 1.000,--. 

• De Flora-& Fauna commissie heeft nieuwe ideeën in ontwikkeling. In samenwerking met de 
exploitant zal een meerjarenplan worden uitgewerkt voor het plaatsen van informatieborden in 
de baan voor het beter kenbaar maken van plaatselijke flora en fauna als bijdrage aan de beleving 
in de baan. De kosten belopen naar schatting ca. € 500,-- per jaar. 

• De Regel-& Handicap commissie heeft extra cursussen gepland voor opleiding tot 
regelcommissaris en referee.  Kosten belopen ca € 700,--. 
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• De Jeugdcommissie werkt haar nieuw beleid verder uit, verwacht meer leden en plant meer 
deelnames aan jeugdwedstrijden. De geplande kosten nemen naar verwachting met ca € 400,-- 
toe. 

• De kosten van de Wedstrijdcommissie blijven gelijk, voor de verslaglegging worden de 
eindvoorraad ballen en cadeaubonnen niet langer in mindering gebracht. 

• Wat betreft de overige commissies zijn er geen noemenswaardige veranderingen. 

Kosten Evenementen en Overige Kosten: 

• In zijn algemeenheid worden er geen bijzondere of grote kostenstijgingen verwacht. Wel wordt 
gestart met het vormen van een voorziening voor de extra kosten van het jubileum van 2024. Deze 
worden op dit moment geschat op € 10.000,--. In de komende 4 jaar wordt € 2.500,-- per jaar aan 
de voorziening toegevoegd. 

• De afdracht aan de NGF houdt gelijke tred met het verwachte aantal leden. 

• De kosten van de Ledenweek worden gepland op het niveau van 2017 en 2018 

• De kosten van de Masters zullen verder worden onderzocht. Voorlopig wordt het kostenniveau 
gelijk gehouden aan dat van 2019. 

• Onder de kantoorkosten wordt in 2020 rekening gehouden met schoonmaakkosten van de 
bestuurskamer en de kosten van een nieuwe printer. 

5.1. Goedkeuring van de  begroting 2020 

Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen over de begroting. Er zijn verder geen vragen. De 
vergadering gaat akkoord met de plannen en begroting van 2020. 

5.2 Vaststellen van de contributie 2021 

Het Bestuur stelt de vergadering voor de contributie voor 2021 gelijk te houden aan het niveau van 
2020: € 75,--. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

6 Bestuurssamenstelling 

6.1 Andrea Hiddink, 

secretaris  is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een volgende termijn. 

De vergadering stemt hiermee in. 

6.2 Aftredend is Dolf de Bruin, 

bestuurslid en voorzitter Regel- en Handicapcommissie. Het voorstel is om Johan de Vet te benoemen 
tot bestuurslid. 

Dolf is  na een periode van 6 jaar als bestuurslid en voorzitter Regel- en Handicapcommissie aftredend. 
Helaas kan Dolf niet aanwezig zijn bij deze vergadering. Het Bestuur is heel blij geweest met zijn 
inbreng op vele fronten. Hij vormde een constante factor binnen het Bestuur. Dolf is bij een andere 
gelegenheid bedankt voor de samenwerking. 

Dolf bedankt schriftelijk het Bestuur en de leden van de Regel- en Handicapcommissie. Hij blijft actief 
als referee, als lid van de Regel- en Handicapcommissie en gaat helpen bij activiteiten voor de jeugd. 
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Het bestuur is op zoek gegaan naar een kandidaat en heeft in dit kader Johan de Vet bereid gevonden 
om als bestuurslid toe te treden tot het bestuur. 

Johan is vanaf 2009 lid van Golfclub Welderen. Na 6 jaar actief te zijn geweest in de Senioren 
/Welderns-commissie is hij nu voorzitter van de Competitiecommissie. Daarnaast is hij Vrijwilliger van 
het jaar in 2017 geweest. In zijn werkzame leven was hij officier bij de Koninklijke landmacht in de 
militaire ICT. Johan is inmiddels geruime tijd gepensioneerd. 

Het Bestuur is van mening dat Johan een zeer geschikte kandidaat is als bestuurslid en met zijn 
persoon, kennis en kunde bij zal dragen aan het Bestuur. De vergadering wordt gevraagd akkoord te 
gaan met de benoeming van Johan. 

Onder applaus stemt de vergadering in met deze benoeming. 

Johan geeft een introductie. Hij vertelt iets over zijn privéleven omdat iedereen hem al kent als golfer 
en enthousiast vrijwilliger. Hij en zijn vrouw zijn aan het verhuizen om nog dichter bij de golfbaan te 
gaan wonen. Hij is net referee geworden, hetgeen hij een flinke uitdaging vindt; hij ziet er naar uit om 
zitting te nemen in het bestuur. 

6.3 Vacante positie bestuurslid 

Voorstel van het bestuur is om Gerda Meems te benoemen tot bestuurslid. 

Het bestuur is op zoek gegaan naar nog een kandidaat bestuurslid en heeft Gerda Meems bereid 
gevonden om toe te treden tot het bestuur. 

Gerda is bijna 20 jaar lid van Golfclub Welderen en heeft ervaring als vrijwilligster binnen onze club in 
de Wedstrijdcommissie en de Regel- en Handicapcommissie. Gerda neemt actief deel aan de 
clubwedstrijden en de NGF-competitie. Het bestuur is van mening dat Gerda met haar kennis en 
ervaring, maar ook met haar karakter van toegevoegde waarde zal zijn voor het Bestuur en het team 
zal versterken. 

Het Bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met de benoeming van Gerda. 

Onder applaus stemt de vergadering in met de benoeming van Gerda. 

Gerda bedankt het Bestuur en de vergadering voor het vertrouwen. 20 jaar geleden voelde zij zich hier 
welkom; zij hoopt dit ook te kunnen uitstralen naar nieuwe leden van de club. 

6.4  Aftredend is Kitty Bos, voorzitter 

Voorstel van het bestuur is om Nick Paanakker te benoemen tot voorzitter. 

Het Bestuur heeft omgekeken naar een kandidaat voor de functie van voorzitter van Golfclub 
Welderen. Vorig jaar heeft de voorzitter, Kitty Bos, tijdens de Algemene Leden Vergadering kenbaar 
gemaakt de voorzittershamer tijdens deze ALV neer te gaan leggen. Het Bestuur heeft Nick Paanakker 
bereid gevonden om de functie van voorzitter op zich te nemen. 

Het afgelopen jaar heeft Nick als vicevoorzitter, het Bestuur en de daarbij behorende taken en 
verantwoordelijkheden kunnen verkennen. Het Bestuur is dan ook heel blij Nick als kandidaat voor te 
dragen. Het Bestuur heeft Nick leren kennen als een gedisciplineerde, hard werkende, uitermate goed 
voorbereide, secure en degelijke partner in het Bestuur. 

Het Bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met de benoeming van Nick Paanakker. 
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Onder applaus aanvaardt de vergadering hun nieuwe voorzitter in de persoon van Nick Paanakker. 

Nick richt daarna kort het woord tot de ALV. Hierin staat dankbaarheid voor het vertrouwen centraal. 
Hij ziet het voorzitterschap als een stevige klus. Omdat hij een stand -aan- of -uit- heeft en geen halve 
stand, zal hij 100% geven. En proberen goed ook goed genoeg te vinden. Hij ziet uit naar een open 
samenwerking met de diverse commissies en de exploitant en zijn medebestuursleden. 

Nick zal zijn lidmaatschap van de Regel- en Handicapcommissie beëindigen om zijn objectiviteit te 
garanderen. 

Nick spreekt een dankwoord uit naar voorzitter Kitty Bos. De nadruk ligt op haar vasthoudendheid en 
haar houding van samen meer mogelijk maken. Als eerste vrouwelijk voorzitter stond ze haar mannetje 
bij de diverse vergaderingen met exploitant en Bestuur en in golf in dames 1. Ze bracht alle leden 
samen: “alle leden onder moeders paraplu”. 

Het bestuur dankt Kitty voor alle energie en moeite die ze de afgelopen 6 jaren in de golfclub gestoken 
heeft. 

Kitty bedankt op haar beurt alle leden, de commissies en de medebestuursleden, huidige en vorige, 
voor de goede samenwerking. Voor haar stond het clubbelang op nummer één. Ze bedankt tevens de 
exploitant voor de, soms strijdbare, samenwerking. Ze heeft veel plezier gehad in haar werk als 
voorzitter en heeft er ook energie uit geput. 

Kim Arns, manager Golfbaan Welderen, spreekt tevens een dankwoordje uit. 

7. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering in 2021. 
 Voorstel: dinsdag 2 maart 2021 

De datum is akkoord voor de aanwezigen op de Algemene Ledenvergadering. 

8. Rondvraag 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. 

Alex Cornelissen complimenteer Kitty voor haar 5-jarig voorzitterschap. 
Met betrekking tot de ledenaanwas tot 1071 leden: er was ooit sprake van een wachtlijst versus 
toegankelijkheid van de baan en waarbij ook sprake was van inleggelden. Heeft het Bestuur hier nog 
over nagedacht? 

Nick meldt dat het Bestuur in gesprek is met de exploitant. Er is door het bestuur een voorstel voor 
een nieuwe gebruiksovereenkomst gedaan ook met betrekking tot dit onderwerp. 

Rini de Vet vraagt waar de kampioensborden in gang blijven. 

Andrea meldt hierop dat de borden bij de drukker liggen. Helaas is de samenwerking niet optimaal. 
Het streven is om zeker voor start van het seizoen de borden weer te hebben hangen. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur. Zij nodigt iedere aanwezige uit voor een borreltje. 
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