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Notulen Algemene ledenvergadering 
Sportvereniging Zenderen Vooruit 

Maandag 7 januari 2019 

 

 

Aanwezig namens het Algemeen Bestuur Functie 

  

Henk ten Velde Penningmeester 

Tom Schothuis Secretaris 

John Kamphuis Afgevaardigde afdeling voetbal 

Peter Geerdink Voorzitter 

Hans Breteler Algemeen lid 

 
 
1. Opening voorzitter 
 
Peter heet iedereen hartelijk welkom op de jaarvergadering van ZV en opent hiermee de 
vergadering. Peter begint met een korte introductie over het afgelopen jaar.  
 
‘Allereerst wil ik beginnen met een bedankje aan alle vrijwilligers die dit jaar weer voor onze 
vereniging in welke vorm dan ook hebben klaar gestaan. Hoe klein of groot de bijdrage ook was. Het 
is en blijft onmisbaar. Een vereniging runnen in deze tijd is niet meer mogelijk met vrijwilligers. 
Ik ga niet alle commissies en andere vrijwillige bijdragen noemen omdat ik dan ongetwijfeld mensen 
vergeet. Nogmaals dank, dank. Ik kom dan wel direct op het volgende punt. 
Binnen niet al te lange tijd willen een aantal mensen in het voetbalbestuur graag het stokje over gaan 
geven. Ik roep hierbij iedereen op er over na te denken of je iemand kent met die ambities heeft of 
iemand kent met de juiste competenties en deze bij het voetbal bestuur of het algemeen bestuur te 
melden. 
Ik ga in willekeurige volgorde even door het jaar heen. Er gebeuren mooie dingen binnen onze 
vereniging. Ik wil het hier even hebben over de initiatieven die binnen de tennis afdeling tot stand 
aan het komen zijn. Zonder het gras al voor de voeten weg te maaien van de inbreng van de tennis 
later op deze avond zijn we in gesprek voor verregaande samenwerking met Smash uit Borne om 
competitiespelen mogelijk te maken en evt. tennislessen weer op te zetten. Daarnaast is er veel inzet 
geweest om de tennisbanen weer bespeelbaar te maken. We denken hiermee ook de inmiddels naar 
elders vertrokken leden weer terug te kunnen halen naar Zenderen. Chapeau voor de 
initiatiefnemers. De afdeling tennis heeft ook weer zitting in het Algemeen bestuur. 
De afvaardiging van de tennis zal hier straks verder over uitweiden. 
 
De kantine: 
Er gaan steeds meer geluiden op om de kantine aan te passen aan de wensen van deze tijd. 
Het gaat daarbij om de kantine aantrekkelijker/gezelliger te maken. We hebben het dan over nieuw 
meubilair het eventueel verlagen van het plafond. Het bestuur is voornemens om hier eerst met 
enkele mensen met kennis van zaken voor om tafel te gaan zitten om de mogelijkheden en 
onmogelijkheden in beeld te krijgen. 
We denken hierbij aan de verbouwing(het plafond) en een aanpassing van de bar zodat niet Jan en 
alleman daar achter komt. Daarna zullen we daarvoor de benodigde financiën bij elkaar moeten 
krijgen. Hierbij gaan we kijken of hiervoor subsidies beschikbaar zijn. Kortom er liggen op dit gebied 
ambities. De kantine waar Hans straks nog iets over gaat vertellen willen we binnen Zenderen ook 
multifunctioneler in gaan zetten. Inmiddels is het dorpshuis en het Rigtershoes gesloten en we 
merken dat er meer behoefte is aan ruimte voor verschillende activiteiten. Wat ons betreft kunnen 
we het daar over gaan hebben. We willen in gesprek onder het motto Ja, mits en niet Nee, tenzij. 
We hebben elkaar nodig. 
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Voor de kantine hebben we tevens een nieuwe kassa aangeschaft. In deze kassa kunnen we de 
voorraden beter in beeld krijgen. Daarnaast beter anticiperen op wat goed en niet goed verkoopt. 
Het belangrijkst is dat het een gebruiksvriendelijk apparaat is. Tevens is het voordeel dat we er 
precies op kunnen nagaan waar en wanneer er wat verkocht is. Er kan dus niet meer vergeten 
worden te betalen. Aan de kassa is een pinapparaat gekoppeld. Wij denken dat dit alles ook nog wat 
opbrengst verhogend gaat werken. Het bestuur heeft inmiddels instructie gehad en ik kan u zeggen 
we zijn erg enthousiast. 
Tja en dan onze oprit! Al met al een triest verhaal. Om een lang verhaal kort te maken. De gemeente 
Borne kan de belofte niet nakomen. Het geld is op. Helaas werden wij hier niet van op de hoogte 
gesteld. Inmiddels heb ik contact gehad met de gemeente en aangegeven dat belofte schuld maakt. 
Kortom ik ben weer in overleg om te kijken wat er dan wel mogelijk is. Een feit is dat de oprit nu in 
een dusdanige staat verkeerd dat het niet langer kan. Er hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld 
die dit probleem met ons aan willen pakken. Kortom opknappen van de op onze grond liggende oprit 
zullen we met voorrang op gaan pakken. 
 
Iets heel anders maar wel een verplichting, is het voorleggen aan deze vergadering van de uitleen 
van grond voor de zendmast. Omdat dir notarieel vastgelegd moet worden vraag ik hierbij de 
vergadering wie er tegen de uitleen van gronden van de zendmast is, bij hand opsteken. 
Akkoord geen tegenstemmers? Bij deze is de vergadering akkoord over de uitleen van de grond voor 
de zendmast. 
 
Ik heb het al even kort over de tennis en de voetbal gehad. Maar buiten dat het erg goed gaat met 
ons 1e dameshandbal team. Zijn we ook bezig geweest om de samenwerking met Bornerbroek weer 
aan te halen. Ook daar hebben we elkaar nodig. Ik ga ervanuit dat daar in het jaarverslag van de 
handbal nog wel iets over gezegd gaat worden. Op het gebied van het damesvoetbal werd het 
allemaal wat minder. Mar we blijven met elkaar in gesprek en waar nodig samenwerken. 
Heb ik als introductie nog meer te melden. Ja zoals iedereen heeft gezien beschikken we over een 
volwaardige kaartenverkoop-accommodatie bij de ingang van ons sportpark. Heel langzamerhand 
wordt het professioneel. Prachtig en een aanwinst voor ons sportpark. 
En dan sluit ik mijn betoog af met de positieve mededeling dat we voor komend jaar de contributie 
niet verhogen. Dank voor uw aandacht.’ 
 
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 13-01-2018 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen met betrekking tot de notulen van de vorige algemene 
ledenvergadering (13 januari 2018). De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd.  
 
 
3. Bestuursmutaties 
 
Dit jaar zijn er drie bestuursmutaties gehad. Linsey Oosterveld is als secretaris gestopt haar taken zijn 
overgenomen door Tom Schothuis. Het handbalbestuur en het tennisbestuur vult de afvaardiging 
met wisselende personen in bij het Algemeen Bestuur. Er zijn geen bezwaren voor de 
bestuursmutaties, het bestuur wordt zo vastgesteld.  
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Overzicht van het algemeen bestuur: 
 

Functie Naam In functie per Afloop termijn 

Voorzitter Peter Geerdink 01-06-2015 01-06-2021 

Penningmeester Henk ten Velde 01-06-2017 01-06-2020 

Secretaris Tom Schothuis 01-06-2018 01-06-2021 

Afgevaardigde tennis Wisselend 01-01-2018 01-01-2021 

Afgevaardigde voetbal John Kamphuis 01-06-2013 01-06-2019 

Afgevaardigde handbal Wisselend  01-06-2018 01-06-2021 

Kantinecommissie o.l.v. Hans Breteler 01-06-2017 01-06-2020 

 
4. Besluit Telefoonmast 
 
De exploitanten van de zendmast willen meer vierkante meters huren voor de zendmast die op het 
terrein van Zenderen Vooruit staat. Willen wij dit als vereniging? Hier tegen overstaat een hoger 
huurbedrag. Financieel gaan we er dus jaarlijks op vooruit, ten opzichte van het verleden. De 
vergadering is akkoord met de verhuur van de (extra) grond voor de zendmast.  
 
5. Rookbeleid 
 
Af en toe hangt er op zaterdagmorgen een rooklucht in de kantine. Wij willen als bestuur zijnde 
eigenlijk het hele sportpark rookvrij maken. Hoe is denkt de vergadering hierover? 
De reacties uit de vergadering: 

- Er wordt veel gerookt op vrijdagavond, meteen bij de ingang. Bij de ingang moet het er 
sowieso niet meer gerookt worden. Misschien kan er een aparte rooklocatie / plek gemaakt 
worden voor de rokers (niet voor de ingang)? 

- Het niet roken moeten we geleidelijk afbouwen. Zaterdags en door de week als er jongeren 
onder de 18 op het sportpark zijn, moeten we streven naar een geheel rookvrij sportpark. 

- Wellicht achter de kleedkamers, een rookplek maken uit het zicht.  
- Tot aan einde training seniorenteams niet roken.  

Het bestuur vraagt of de rokers zelf het initiatief willen gaan nemen om een plek te creëren waar ze 
(uit het zicht) kunnen roken. Robin Sonder gaat hier in het initiatief nemen.   
Het Algemeen Bestuur gaat kijken naar het rookvrij maken van het sportpark op in ieder geval de 
zaterdag.  
 
6. Financieel verslag penningmeester + begroting door Henk ten Velde 
 
Henk presenteert de jaarrekening 2017-2018 en de begroting voor 2018-2019. Henk doet uitgebreid 
financieel verslag. De financiën worden toegelicht.  
 
Korte toelichting van de balans: 
Naast het resultaat betreft de belangrijkste mutatie op de balans de afname van activa als gevolg van 
afschrijvingen, toename van de liquide middelen en toegenomen overige schulden. Onder de activa is 
de aangeschafte ZV kleding “ZV support” geactiveerd en zal deze worden afgeschreven in 3 jaren. 
Daarnaast worden er nog enkele facturen voor onderhoud van het kunstgras verwacht van de 
gemeente Borne en eindafrekening energie, wat de stijging van de overige schulden verklaard. 
 
Als we dan kijken naar de resultaten rekening: 
De opbrengsten uit contributies van de voetbal en tennis zijn afgenomen en die van de handbal is 
toegenomen. De kantineopbrengsten zijn met bijna 10% gedaald, wat hoofdzakelijk wordt verklaard 
door de extra promotiewedstrijden die in het seizoen 2016-2017 hebben plaats gevonden.  
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De sponsoropbrengsten zijn daarentegen flink gestegen door de nieuwe opzet met ZV-support. Tot 
slot zijn de opbrengsten van de gewone acties iets toegenomen.  
 
Kijkend naar de kosten, dan zien we een afname van de inkoopkosten kantine, wat wordt verklaard 
door de lagere opbrengsten. Daarnaast een toename van de algemene kosten wat grotendeels wordt 
verklaard door een naheffing van energiekosten van bijna 2.000 euro, kosten voor 
overlijdensadvertentie en afboekingen van enkele debiteuren (sponsoren die failliet zijn gegaan). 
 
Al met al heeft dit geleid tot een verlies van 3.446 over het seizoen 2017-2018. In hoofdlijnen wordt 
dit veroorzaakt door een terugloop in leden, en dit verwachten eigenlijk ook voor komend seizoen.  
 
Resultaat voetbal 
Kosten liggen in totaal in lijn met voorgaand jaar, maar wel een verschil in samenstelling. Minder 
personeelskosten als door stoppen damesvoetbal en niet langer een trainer benodigd. Dit is ook terug 
te zien in de lagere contributieopbrengsten. Daarnaast extra kosten door aanschaf van veel nieuwe 
materialen.  
 
Resultaat handbal 
Wat meer leden en daartegenover iets meer kosten NHV en afschrijving ZV support. Verder geen 
bijzonderheden. 
 
Tennis 
De salariskosten zijn toegenomen door meer afgenomen lessen. Echter contributiegelden wel 
gedaald, dit door de lagere  
 
Kantine 
Omzet met bijna 10% omlaag gegaan i.v.m. promotie/ degradatie wedstrijden seizoen 2017-2018 
Totaal van 60.000 aan kantine opbrengsten gebudgetteerd voor komend jaar.  
Sponsoring omhoog. Ook aankomend jaar verhoging verwacht door sponsoring handbalbus voor de 
handbaldames ZV1. Deze stijging sponsorgeld zal geheel worden gebruikt voor de huurkosten van de 
bus, wat per saldo kostendekkend zal zijn. 
 
Budget 
Nagenoeg gelijkgesteld aan voorgaand jaar met een verwacht resultaat van 900 euro positief. 
Verzekeringskosten zullen dalen door overstap nieuwe verzekeraar. Tevens zal een digitale kassa 
worden aangeschaft waardoor we hogere opbrengsten verwachten. 
 
Geen jeugd tennis waardoor inkomstendaling. Tennis willen we lucratief gaan maken, door de 
contributie te verlagen. Hierdoor ligt de contributie meer in de lijn van andere omliggende 
verenigingen en wordt het aantrekkelijke om weer bij ZV te tennissen. In samenwerking met Smash 
en Racketcentrum kan er dan toch competitie worden getennist  
 
Landelijke BTW-verhoging, daarmee gaan ook de prijzen in de kantine omhoog. 
 
7. Verslag kascommissie 
 
De kascontrole is uitgevoerd door Leon van Dienst en Erwin Kosse. Beiden hebben met Henk de 
financiële administratie gecontroleerd en beoordeeld. De kascontrole wordt toegelicht door Leon 
van Dienst. Leon geeft aan dat ze het jaarverslag hebben doorgenomen en hier vragen over hebben 
gesteld. Henk heeft alles keurig voor elkaar en kan overal inzicht in geven en antwoord opgeven. Een 
groot compliment voor Henk hiervoor. De conclusie is dat het keurig en inzichtelijk is en aan het 
bestuur wordt decharge verleend.  
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Henk wordt bedankt voor het opstellen van de jaarstukken. Peter bedankt de kascommissie voor de 
uitgevoerde kascontrole. 
 
8. Benoeming nieuwe kascommissie 
 
Leon van Dienst, treedt af, maar meld zich ook meteen weer aan als nieuw lid van de kascommissie. 
De controle over het seizoen 2018/2019 zal dus uitgeoefend worden door Leon van Dienst en Erwin 
Kosse (tweede jaar). 
 
9. Voorstel contributies 2018/2019 
 
Er zal geen contributieverhoging zijn dit seizoen. De afdeling tennis krijgt een contributieverlaging om 
tennissen bij ZV weer aantrekkelijk te maken.  
 
10. Oproep assistentie kantine 
 
Aan de vergadering wordt gevraagd of er mensen zijn die Paulien ten Velde willen vervanging tijdens 
haar ziekte of wellicht mensen weten die haar willen vervangen. Er komt geen reactie van de 
vergadering, er wordt nogmaals benadrukt om mensen hiervoor de benaderen. 
  
11. Jaarverslag sponsoring, Laurens oude Breuil 
 
Verdubbeling van sponsorgelden heeft plaatsgevonden. Dit komt met name door het oprichten van  
ZV support. 
Met de afdeling handbal is de Bussponsoren actie opgezet, wat een kleine plus (na aftrek kosten bus 
huur) oplevert. 
Er zijn winddoeken (met sponsoring) voor het tennisveld aangeschaft. 
Er is een sponsorbord gemaakt voor ZV support ten behoeve voor de handbal in de zaal te Borne. 
Wel zijn afgelopen jaar veel bordsponsoren gestopt. Ken je iemand die wil sponsoren, laat dit dan 
weten. On doel is om het hoofdveld allemaal sponsorborden te hebben.  
Doel van de sponsorcommissie is opbrengsten generen voor de vereniging. In de toekomst gaan we 
ook kijken of een kledingfonds wellicht financieel interessant is voor ZV. Andere ideeën zijn ook meer 
dan welkom bij de sponsorcommissie.  
 
12. Jaarverslag afdeling voetbal, John Kamphuis 
 
John Kamphuis presenteert het verslag van de afdeling voetbal. 
 
Andere jaren begon ik altijd met de nacompetitie van ons eerste elftal. Dat is gelukkig dit jaar niet het 
geval. Doelstelling was handhaving en dat is gelukt. We zijn als 8e geëindigd van de 13 en daar waren 
we als voetbal afdeling zeer blij mee. Uiteraard was nacompetitie goed geweest voor de omzet, maar 
gelukkig hebben we het daar niet op aan laten komen. 
Naast deze goede prestatie van ons eerste elftal hebben de succes coaches Robert en Thomas Pol 
afgelopen seizoen weer een kampioenselftal afgeleverd. De JO13 zijn kampioen geworden in de 
voorjaarscompetitie 2017/2018. 
Ook viel er weer wat te vieren bij ons jongste meiden team. Afgelopen najaarscompetitie 2018/2019 
voor de derde keer kampioen geworden. 
Naast al deze positieve berichten moeten we helaas ook meedelen dat we geen Dames 1 meer 
hebben. Vorig jaar konden we het team nog in stand houden door een samenwerking met 
Bornerbroek echter dit seizoen hadden we onvoldoende speelsters om nog weer deel te kunnen 
nemen aan de competitie. 
Verder kunnen we meedelen dat we dit jaar een prachtige entree kassa hebben gekregen. Gerard 
Kole kan samen met zijn assistenten nu ook als het weer wat minder is droog staan bij het innen van 
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de entree. Bij deze willen wij oude Hendriksman uit Langeveen nogmaals hartelijk bedanken voor het 
beschikbaar stellen van deze kassa. 
Ook dit jaar willen we het even hebben over de vrijwilligers. We hebben afgelopen jaar afscheid 
genomen van een aantal trainers/leiders bij de jeugd, die jaren actief zijn geweest voor ZV. Helaas 
zien we dan dat er direct problemen ontstaan met de indeling van trainers en leiders. Dit geeft aan 
dat er een zeer kleine groep is, waar de vereniging op draait. We zouden dan ook graag zien dat er 
meer vrijwilligers komen waardoor de taken beter verdeelt kunnen worden en het voor iedereen 
beheersbaar blijft. 
We hebben afgelopen jaar dan ook vacatures geplaatst op de website van ZV. We zijn nog steeds op 
zoek naar trainers, leiders, scheidsrechters en een scheidsrechters coördinator. Ook wij als bestuur 
van de afdeling voetbal willen graag de taken overdragen aan een nieuw bestuur. We zijn dan ook 
zoekende naar personen die eventueel taken willen overnemen met als uiteindelijk doel een 
compleet nieuw voetbal bestuur. 
We willen ook nog even vooruit blikken. Ruud zal ook het komende seizoen de hoofdtrainer zijn van 
Zenderen Vooruit. Ook Rene van den Berg zal blijven als keeperstrainer en Jos Pol zal actief blijven bij 
de jeugd. Met de trainer van het 2e elftal is nog niet gesproken. Dit zal op korte termijn duidelijk 
worden. 
Dank voor jullie aandacht. 
Beëindiging Dames 1 
Handhaving eerste 8e van de 13 
Kampioenschap JO13 Thomas en Robert Pol 
3e kampioenschap MO13 
Nieuwe entree kassa 
Aanblijven Ruud komend seizoen, René van de Berg, Jos Pol JO17, 
Trainer van het 2e is nog niet duidelijk 
Vrijwilligers, vacatures op de website 
Bezig zijn met het zoeken van een nieuw bestuur 
 
 
13. Jaarverslag afdeling handbal, afwezig 
 
Er is niemand van de afdeling handbal aanwezig die een jaarverslag heeft opgesteld. Er is dus geen 
verslag van de afdeling Handbal.  
Wel wordt aangegeven dat het eerste team van de handbal het goed doet en dat de overige teams 
het ook meer dan naar behoren presteren.   
 
14. Jaarverslag afdeling tennis, Matthé Evers 
 
Matthé Evers presenteert het jaarverslag van de afdeling tennis. 
Matthé en Erik Zuidhof zijn begin 2018 naar het bestuur gegaan om de toestand van de tennisbaan te 
bespreken en voor te stellen deze te verbeteren. 
Er is een revitalisatie van de tennisbaan uitgevoerd, dit is halverwege vorig jaar uitgevoerd. Nu ligt de 
tennisbaan er weer prima bij. Voor onderhoud aan de tennisbaan is een trekker aangeschaft in 
combinatie met een bezem en een sleep mat. Het onderhoud wordt op deze wijze juist uitgevoerd 
(wat in het verleden niet gebeurde), dit komt de baan ten goede. 
 
Na het opknappen van de tennisbaan kwam vanuit het tennisbestuur de vraag om ook aan te 
schuiven bij het tennis bestuur, hieraan is gehoor gegeven. Zeven leden schuiven nu afwisselend aan 
bij de bestuursvergadering en coördineren de activiteiten van tennis. Onlangs is er een broodjes actie 
geweest, deze was geslaagd! Reden van de actie was om extra opbrengst te creëren zodat er nieuwe 
winddoeken aangeschaft kunnen worden om het tennisveld. 
19 januari wordt er een Nieuwjaars toernooi georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. 
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De aanschaf van de winddoeken zijn noodzakelijk i.v.m. met de weggehaalde coniferen. De doeken 
zijn reeds besteld. Op het doek is plaats voor sponsoring, wil je sponsoren of weet je een potentiele 
sponsor laat het dan even weten. 
Er is een contributieverlaging doorgevoerd om de contributie gelijk te krijgen met omliggende 
vereniging, dit heeft al tot leden toename geleid van 30%. Zomerlidmaatschap is daar en tegen 
echter afgeschaft. De mogelijkheid om competitie te spelen wordt aangeboden in samenwerking met 
het Racketcentrum Borne en/of Smash. 
Zenderen heeft aangeboden dat er op banen van ZV competitie gespeeld mag worden, het team uit 
Zenderen kan daarom eventueel de competitie in Zenderen spelen. Dit zal de kantine opbrengsten 
ten goede doen komen. 
Er staan extra acties in de planning om mensen leden te werven. We hopen leden die in het verleden 
weg zijn gegaan, weer terugkomen. Lidmaatschap is voor minimaal een jaar. 
Er ligt nu weer een mooie basis om de afdeling tennis weer te laten bloeien.  
Er wordt nog gekeken of we wellicht proefabonnementen kunnen aanbieden.  
De dames van het bestuur doen de ledenadministratie en de heren het onderhoud van de baan. De 
groep is enthousiast!!  
 
 15. Kantine 
We willen de inrichting van de kantine gaan opfrissen, hier willen we een werkgroep voor 
oprichten/aanstellen. 
Er is een nieuw kassasysteem. Grote verschil is het gebruiksgemak van het kassasysteem en dat we 
alles gaan aanslaan (ook het verbruik van de vrijwilligers (leiders teams). 
Agenda kantine, wil iemand buiten ZV iets in de agenda zetten, dan kan dit via Hans Breteler. ER zijn 
3 ruimtes om te verhuren. Verhuur is voor iedereen, maar dient te zijn voor vergadering of repetities 
en dergelijke. Het huren voor een feestje is dus niet mogelijk. Multifunctioneel gebruik voor 
verenigingen.  
De agenda is via de website van ZV inzichtelijk (www.Zenderenvooruit.nl/agenda). 
Alle activiteiten en vergaderingen doorgeven aan Hans. Hans werkt de agenda dan bij. 
 
 16. Rondvraag 
 
Miranda Steenhagen geeft aan de ouders van de kleinste voetbaljeugd niet weten niet hoe de kassa 
werkt. Is hier een introductie voor of anders handig om hier een introductie voor te geven? In het 
verleden deed Stephan ten Broeke dit, Rob Wolbers zou dit overnemen. Wordt op nieuw onder de 
aandacht gebracht door het voetbalbestuur. Voordeel is dat de nieuwe kassa een stuk 
gebruiksvriendelijke is, waar door iedereen er bijna zo mee kan werken. 
 
Jeffrey Slamp geeft aan dat de buitenverlichting een paar keer is uitgevallen. Is hier al naar gekeken? 
Er is nagekeken of we LED verlichtingen kunnen aanschaffen, dit is nu te duur. In de toekomst is hier 
wellicht toe via een duurzaamheidsfonds van Twence.  
Het probleem doet zich met name voor als de wedstrijdstand in combinatie met de tennis en het 
trainingsveld is ingeschakeld. Dit komt zelden voor. De installateur heeft voorzieningen getroffen dat 
er geen brand kan ontstaan. Er zijn nieuwe kabels in de meterkast aangelegd. Mocht het nu 
gebeuren dan zullen de stoppen er uitgaan. Brand technisch is er geen gevaar.  
 
 16. Afsluiting  
 
Peter dankt allen voor de aanwezigheid tijdens deze vergadering. Goed dat jullie wederom je 
betrokkenheid bij de vereniging hebben laten zien. Hij sluit de vergadering om 21.45u 
 

http://www.zenderenvooruit.nl/agenda

