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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 27-1-2021 
 
Datum : woensdag  27-1-2021 
 
Afwezig met bericht van kennisgeving : 
Carlos van der Valk 
Arie Hamoen 
 
ALV online gehouden vanwege Corona pandemie 

• Vanwege de heersende Covid19 pandemie is het fysiek organiseren van een vergadering 
onmogelijk. Een Noodwet ( zie hier: Algemene Ledenvergadering | Verenigingen (centrecourt.nl)  maakt 
dit onder voorwaarden mogelijk:  

o Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van 
de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dat kan bijvoorbeeld via email of chat. Deze vragen 
dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord;| 
In de uitnodiging van 7 januari (via mail), een herinneringsmail en publicatie via clubapp en website is de leden 
gewezen op deze mogelijkheid    

o De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd of via een ander 
digitaal communicatiemiddel voor alle leden toegankelijk zijn;  
De gestelde vragen plus antwoorden zijn na de ALV op de website geplaatst en per mail verzonden naar alle leden! 

o Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen van nadere 
vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in redelijkheid 
niet kan worden gevraagd; 
Gedurende de vergadering had iedereen de kans om via een chatfunctie vragen te stellen. Verder kon tijdens de 
rondvraag iedereen het woord krijgen om vragen te stellen. 

o Zorg dat leden een goede toelichting krijgen over wat ze moeten doen en biedt ze eventuele ondersteuning aan bij 
installatie; 
Handleiding verstrekt en uitleg in mail gegeven. Geen negatieve reacties op gekregen! 

o Zorg voor een duidelijke rolverdeling (denk aan voorzitter, penningmeester, secretaris 
hebben de regie en overige bestuursleden krijgen het woord bij hun agendapunt); 
Duidelijke rolverdeling afgesproken. Bestuur heeft week voor de vergadering nog een kleine try out gedaan. 

Via Sunny hebben we een ervaren collega ingehuurd die de vergadering via Zoom regisseerde en de 
techniek in de gaten hield. 7 januari 2021 is de officiële uitnodiging gemaild naar alle leden met het verzoek 
als men wil deelnemen aan de vergadering zich aan te melden via de clubapp of via de mail richting de 
secretaris. 24 leden melden zich aan via de mail, 48 via de clubapp. Een lijst met aanwezigen is in een apart 
bestand in de administratie opgeslagen. 
 
Om de vergadering zo kort mogelijk te kunnen houden hebben we een overall jaarverslag en de 
vooruitblikken van de commissies meegezonden met de uitnodiging. Dit bestand is ook als apart bestand in 
de administratie terug te vinden. Ook het huishoudelijk reglement  en de andere reglementen die we willen 
laten goedkeuren door de ALV zijn als bijlage meegezonden. 
De financiële stukken zijn nadat de kascontrole had plaatsgevonden op de site geplaatst en op verzoek 
toegezonden aan de leden. 
 
Stemmen over personen (bestuursverkiezing) deden we vooraf ook digitaal. 
Vanuit ons communicatie en ledenadministratiepakket KNLTB Club was het mogelijk een verkiezing via een 
enquête per mail uit te zetten direct vanuit de ledenlijst naar alle stemgerechtigde leden. Deze leden kregen 
een mail met daarin een persoonlijke “link” naar een online stemformulier op het gesloten gedeelte van onze 
website. De link kon maar 1x gebruikt worden. De uitslag was alleen benaderbaar door de secretaris en 
bestuurslid Erik Bijlsma om de privacy te beschermen en eventuele manipulatie van de uitslag te 
voorkomen. Er kon gestemd worden tot enkele dagen voor de vergadering (24 jan.00.00 uur). Dit is 
toegestaan conform de geldende Noodwet voor het online organiseren van ALV’s. De uitslag zal tijdens de 
vergadering bekend gemaakt worden.   
 
Stemmen over zaken deden we tijdens de ALV digitaal via poll vragen. 
 

https://centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/juridisch/regels-binnen-de-vereniging/algemene-ledenvergadering/?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ES_Centre+Court+Nieuwsbrief+%231+januari_2812021&utm_content=Button+%7c+Digitale+ALV
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Opening 
De huidige voorzitter Ronald Lohr opent de vergadering om 20.00 uur. Op dit tijdstip waren er conform artikel 
16 lid 3 van de statuten te weinig stemgerechtigde leden aanwezig en wordt voor 20:05 uur een nieuwe 
vergadering uitgeschreven. Opening om 20:05 uur. Dan  hebben 34 leden de presentielijst getekend. De 
voorzitter heet iedereen van harte welkom en vraagt eerst een minuutje stilte voor de overledenen van dit 
jaar. De echtgenote van ex-voorzitter Jan Meutzner en ons onlangs plotseling overleden actieve lid Joop 
Copier.  De agenda voor de komende vergadering wordt goedgekeurd.  
 
Aanwezigen (kijkers/toehoorders) 
27 leden melden zich aan via de mail, 48 via de clubapp. Een lijst met aanwezigen is in een apart bestand in 
de administratie opgeslagen. Er waren enkele dit tijdens de vergadering aanhaakten en ook wat deelnemers 
die na de stemming voor de padelbanen afhaakten. 
De secretaris neemt na de opening het woord om de spelregels en bediening van het scherm tijdens de 
vergadering uit te leggen. Vragen via de chat. Vraag voor de rondvraag “handje” opsteken dan krijg je het 
woord.    
   
Notulen 
De notulen van de  ALV van 20012020 worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de 
secretaris. 
 
Terugblik en afscheidswoord voorzitter 
Ronald blikt met ons terug op een zeer hectisch maar ondanks de Corona-pandemie succesvol 2020. 
Er is door veel vrijwilligers een fantastische prestatie geleverd dit jaar. De padelbanen zijn aangelegd en in 
mei opgeleverd. Daarnaast is er heel geïnvesteerd in het park. Eind 2019 was er al een grote schuifpui 
geplaatst in de achterwand van het clubhuis, waardoor er een prachtig uitzicht is op de padelbanen en een 
extra in en uitgang gecreëerd. Hiervoor moest wel het terras flink worden uitgebreid, gras worden aangelegd 
rond de padelbanen en hekwerk worden verplaatst en (nieuw) worden geplaatst aan de kant van de hockey. 
Ook de ingang hebben we een update gegeven in de vorm van nieuwe vlaggenmasten. Dank de vele 
vrijwilligers die hier een steentje aan hebben bijgedragen.   
Begin maart deed de Covid19 pandemie zijn intrede en werden Covid19 maatregelen opgelegd van 2 
maanden volledige sluiting van clubhuis en banen. Gelukkig mochten we daarna wel gebruik maken van de 
banen met soms de restrictie van alleen enkelspel. Het clubhuis bleef in 2020 echter grotendeels dicht. ( 7 
maart – 1 juli dicht en vanaf 29 september rest van het jaar dicht) De sluiting had natuurlijk een grote 
negatieve invloed op onze baromzet. Gelukkig hebben de overheidssubsidies en de flink hogere contributie 
inkomsten gezorgd voor een positief financieel resultaat. Met een ledengroei van 10,5% (tov. 3,8% bij 
andere tennisverenigingen in de regio) en 103 zomerlidmaatschappen (waarvan er 60 lid zijn geworden) 
hebben we het fantastisch gedaan. 
Ronald neemt afscheid als voorzitter. Onverwacht; want na 3 jaar voorzitter jeugdcommissie en nu 3 jaar 
voorzitter had hij eigenlijk nog een termijn willen verlengen. Doch begin 2020 liep het gezin tegen een mooi 
huis in Deventer aan en werd besloten te verhuizen. Ronald vond het een eer om voorzitter te mogen zijn. Er 
is veel bereikt de afgelopen jaren; het prestatief tennis is op een hoog peil gebracht, de komst van padel en 
de sterke verbetering van de uitstraling van het park en de vereniging. We zijn een rookvrije vereniging 
geworden en ons clubhuis heeft het predicaat Gezonde Sportkantine verworven. Verder zijn we als 
vereniging ook volop actief in gemeentelijke initiatieven zoals activiteiten van het Beweegteam en het 
Sportakkoord. Tv Cromwijck is een gezellige vereniging, een vereniging voor iedereen. Veel vrijwilligers 
zetten zich in voor de vereniging. Ronald bedankt iedereen en vooral het bestuur en de vrijwilligers voor de 
prettige samenwerking. 
  
Speciaal woord van dank is er voor Ton de Goey, die na jarenlang voorzitter van de Barcommissie te zijn 
geweest, deze functie neerlegt (maar wel actief blijft in de commissie). Ook Arie Hamoen neemt afscheid als 
voorzitter Jeugdcommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Na de lockdown zullen als bestuur op gepaste 
wijze afscheid nemen van iedereen.  
Ronald wenst de nieuwe voorzitter veel succes en sluit af met de slogan; Samen maken jullie Cromwijck nog 
leuker,                    
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Bestuursverkiezing 
Aftredend per 2021 waren volgens schema; de voorzitter en de voorzitter jeugdcommissie Arie Hamoen. 
Beide hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Verder heeft de voorzitter Barcommissie Ton de Goey 
aangegeven zijn voorzittersrol te willen neerleggen.  
Voor de vacature voorzitter was één kandidaat Sunny de Roo, die door het bestuur werd voorgedragen. Er 
hadden zich geen andere kandidaten gemeld. Voor de vacature voorzitter Jeugdcommissie ook maar één 
kandidaat Maarten Vliegenthart. Voor de vacature voorzitter Barcommissie was er ten tijde van de 
vergadering nog geen kandidaat gevonden. 
 
Zowel Sunny als Maarten zijn met grote meerderheid verkozen tot respectievelijk voorzitter tv Cromwijck en 
voorzitter jeugdcommissie. Digitaal hebben 135 stemgerechtigde leden gestemd. Hieronder de uitslag: 

 
 
De huidige voorzitter maakt de uitslag tijdens de ALV bekend en feliciteert beiden met de benoeming en 
spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe voorzitter. Sunny draait alle enkele maanden mee en er zijn diverse 
gesprekken met hem gevoerd waarop dit vertrouwen gebaseerd is. Ronald draagt dan ook nu het stokje( in  
de vorm van een verklaring die hij destijds van oud-voorzitter Jan Meutzner heeft overgenomen) over aan 
Sunny en wenst hem heel veel succes toe!  
 
Sunny neemt het woord over en spreekt een kort dankwoord uit voor het gekregen vertrouwen door bestuur 
en de leden. Hij speekt zijn ambities uit voor de komende periode:  padelbanen 3&4 realiseren, investeren in 
jeugd en jeugdopleiding voor tennis en padel en het clubhuis een nog beter “woonkamergevoel” geven. Voor 
de rest voortbouwen op de goede basis als ondernemende tennis- en padelvereniging die er nu ligt. 
 
Sunny geeft nu het woord aan de penningmeester. Hij zal het grootste gedeelte van de vergadering voor zijn 
rekening nemen. 
         
Terugblik 2020 peningmeester 
Doordat de kantine vanwege de Covid19- maatregelen in 2020 5,5 maand gesloten was, was er een flink 
verlies aan baromzet (46.000 euro bruto). De netto gemiste inkomsten (50%) werden echter volledig 
opgevangen door 10% hogere contributie- inkomsten en de subsidies die door het Rijk - en de gemeente 
beschikbaar zijn gesteld ivm  Covid19 schade. Daarnaast waren ook de kosten flink lager (energie hal, 
uitgaven commissies lager). We hebben in 2020 naast de investering in de padelbanen heel veel extra 
geïnvesteerd (45.000) in het park en het clubhuis. (uitbreiding terras, schuifpui, hekwerk rond padelbanen).  
Deze investeringen zijn  bewust naar voren gehaald om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de 20% 
BOSA-subsidie. Pas bij >25.000 investeren was er recht op die subsidie. Ondanks al die investeringen 
hebben we het jaar met een positief resultaat (6109 euro) kunnen afsluiten. En tv Cromwijck is nog steeds 
gezond. Ook voor 2021 hebben we ambitieuze investeringsplannen!   
 
 
Kascontrole  
Namens de leden hebben Aad van Leeuwen en Thomas Hakkaart het jaarverslag 2020 gecontroleerd en de 
financiële administratie bekeken. Thomas deelt de vergadering mede dat de stukken zijn gecontroleerd, een 
gevraagde toelichting is gekregen en alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. 
Thomas leest een kascontroleverklaring voor vraagt de vergadering om de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen. Zij danken Eric en Thea (financiële administratie) voor het goede werk. 
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De vergadering neemt dit advies over en dechargeert de penningmeester en het bestuur. 
 
Voor volgend jaar worden  2 nieuwe leden voor de kascontrolecommissie gezocht!   
 
Baangebruik introducees 
De eerste maanden nadat de padelbanen opgeleverd waren hebben we tot in november 2020 introducees 
gratis laten spelen en introducees onbeperkt toegelaten. Enerzijds omdat de gemeente het laagdrempelig 
bieden van sportmogelijkheden in deze crisistijd op prijs stelde (als tegenprestatie voor de verleende 
subsidie) en anderzijds omdat we geen klantvriendelijke werkwijze hadden om de introduceebijdrage te 
innen. Van deze gelegenheid werd veelvuldig gebruik gemaakt. Maar dit soepele beleid leverde ook nieuwe 
leden op. Naar mate de maanden vorderden kregen we steeds meer vragen van leden; we zien heel veel 
onbekende gezichten op de club betalen die wel? Toen we gingen meten hoeveel introduceegebruik er was 
bleek dat we toch aanzienlijke inkomsten lieten liggen (200-300 euro per maand). Per 15 november hebben 
we een QR code ingevoerd, waarmee de introduceebijdrage van 5 euro per dag heel makkelijk kan worden 
voldaan en dit gecommuniceerd. Bij iedere baanreservering worden de leden er op gewezen dat zij 
verantwoordelijk zijn dat de introduceebijdrage wordt overgemaakt. Steeds meer leden doen dat ook netjes, 
maar toch blijkt dat na controle over de laatste maanden dan nog niet de helft van het aantal introducee-
boekingen worden betaald. Penningmeester benadrukt nogmaals dat ieder lid die introducee mee neemt 
verantwoordelijk is. We zullen vanaf nu gaan controleren en zo nodig een factuur sturen.  
 
Investeren in padelbanen 3&4 
Voor 2021 hebben we ambitieuze investeringsplannen o.a. het aanleggen van 2 extra padelbanen op de 
gemeentegrond achter de huidige padelbanen! Waarom? 
1. De padelbanen zijn zo een groot succes dat de vraag (naar baancapaciteit) nu al veel te groot is voor 2 
banen. De baanbezetting is torenhoog. Voor een uurtje padel in de gangbare uren moet je echt een week 
van te voren tijdig boeken. De gangbare uren zijn niet alleen (zoals bij de tennisbanen) de avonduren. Ook 
de ochtenden en de weekenddagen (tot in de namiddag) zijn zeer populair en snel bezet. De ruimte ligt 
alleen doordeweeks overdag tussen 12-19 uur. De bezettingsgraad bewijst dat padel met enthousiasme 
door onze leden is ontvangen.   
2. De ledengroei die we binnen 3 jaar hadden willen bereiken (60) is in 1 jaar behaald. (68)  
3. We kunnen de competitieteams niet kwijt! Dit geldt vooral voor de vrijdagavondcompetitie! 
4. De trainers hebben niet de baancapaciteit om alle trainingsaanvragen te kunnen honoreren. 
Jeugdpadel(activiteiten) en trainingen voor jeugd zijn o.a. vanwege de beperkte baancapaciteit 
nog niet opgestart.  
Er is dus meer vraag dan baanruimte. Kijk je naar andere verenigingen die met padel gestart zijn dan zie je 
hetzelfde beeld. Ook zij leggen na 1 a 2 jaar extra padelbanen aan.  In Woerden zijn er geen andere 
verenigingen die plannen hebben om padelbanen aan te leggen. Ook in de nabije omgevingen zijn ze er nog 
niet. We weten wel dat enkele ondernemende padellers plannen onderzoeken om in  indoor padelbanen te 
investeren maar dat zien we niet als concurrentie vanwege het andere verdienmodel. (Losse baanverhuur). 
We kunnen zo een unieke tennis- en padelvereniging worden in de regio Woerden, vanuit eigen kracht 
werkend en we zoeken wel naar samenwerking met ondernemers in de regio! 
 
Maar is het financieel haalbaar?  
De penningmeester presenteert het businessplan en de begroting over 2021 en de meerjarenbegroting. Het 
is haalbaar als we maximaal 50.000 uit eigen middelen investeren van de 182500 die we bezitten. De rest is 
nodig om de komende jaren de tennisbanen te gaan renoveren (baan 1-7 in 2022 en 8-10 in 2025). De 
cashflow is normaliter 50.000 (netto resultaat en geld voor afschrijvingen). 
Voor 2021 is lagere cashflow aangehouden ivm de onzekerheid van de Coronacrisis. Voor de investering in 
2 padelbanen van 165.000 euro is daarnaast  82000 externe financiering nodig  (obligaties leden) en 
gerekend op 20% BOSA Subsidie (subsidie op investeringen in sportaccomodaties).   
Als randvoorwaarde wordt naast de financiering en het verkrijgen van de subsidie, een bankgarantie van de 
leverancier geëist.  
Bestuur vraagt leden via een pollvraag om toestemming om deze plannen verder uit te werken. Definitieve 
toestemming zal gevraagd worden in extra ALV in maart! 
De goedkeuring wordt onder deze voorwaarde met grote meerderheid gegeven. Van de 74 
uitgebrachte stemmen stemde er maar 1 tegen.       
 
De meerjarenbegroting laat dan zien dat we in 2025 na al die investeringen en na het aflossen van de 
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obligatieleningen (2021-2025) terugvallen naar een financiële positie van 24.000 euro zonder daarbij 
rekening te hebben gehouden met extra ledengroei. 
Qua afschrijvingen van de materiele vaste activa is het beeld dat op dit moment bijna alle vaste activa 
(behalve de padelbanen van vorig jaar en de motor van de blaashal) al volledig zijn afgeschreven. Zelfs al 
de LED verlichting die we in 2017 hebben aangeschaft. 
 
Daarnaast willen we ook gaan investeren in zonnepanelen op het dak van ons clubhuis om zo de 
elektriciteitskosten van het gehele park naar een nulpunt te brengen.  
Er heeft een korte vooronderzoek plaatsgevonden; kosten 50 panelen 11.000 100 panelen 22.000. 
Dak hoeft waarschijnlijk niet versterkt te worden. 
Dit willen we extern financieren omdat er gezien bovenstaande geen extra ruimte voor investeringen uit 
eigen middelen en er een terugverdiengarantie is. 
 
Bestuur roept op en vraagt om toestemming om projectteam te formeren die dit businessplan gaan 
uitwerken. Financiering zoeken (sponsoren, subsidies & obligatielening voor 5 jaar) 
Leveranciersvergelijking en contractering.  
Deze toestemming komt er door 52 voorstemmen van de  59. (7 tegen).    
 
De penningmeester dankt alle vrijwilligers; bestuur en commissieleden voor de ondersteuning en de 
tomeloze inzet waardoor, ondanks dat 2020 een financieel, maar eigenlijk in alle opzichten een uitdagend 
jaar was, de resultaten veel beter waren dan gedacht. 
 
Nieuwe reglementen 
De secretaris neemt kort het woord om toe te lichten wat de aanleiding was om een nieuw huishoudelijk 
reglement, baan- en barreglement op te stellen en nu ter goedkeuring voor te leggen. 
 
We hebben afgelopen jaar eens goed gekeken of onze statuten aangepast moesten worden doordat we nu 
een tennisvereniging met padel zijn. Dat hoefde niet maar wel bleek dat een deugdelijk huishoudelijk 
reglement ontbrak. Ook het barreglement en het baanreglement, welke tot nu toe samengevoegd waren in 
“de huisregels” hebben we bekeken en omgezet in een apart barreglement en apart baanreglement. Deze 
reglementen zijn nagenoeg gelijk gebleven, hier en daar zijn wat toevoegingen gedaan in verband met padel 
maar belangrijk en nieuw in het huishoudelijk reglement is: 

- De nieuwe procedure met sancties bij het niet-tijdig inplannen en vervullen van vrijwilligersdiensten 
of afkopen hiervan. De oude procedure, waarbij de barcommissie in toenemende mate nalatige 
leden moest na bellen om hun diensten ingepland te krijgen, zeer regelmatig geconfronteerd werd 
met afmeldingen, verzoeken tot wisselingen en het niet verschijnen van leden, was te 
arbeidsintensief. Vandaar dat we nu veel meer verantwoordelijkheid bij het lid gaan neer leggen! 
 
Nieuwe procedure houdt in: 
Dat men verplicht is de vrijwilligersdienst(en) in te plannen vóór 15 maart van het desbetreffende 
verenigingsjaar of indien men kiest voor afkoop, het voor dat jaar vastgestelde afkoopbedrag vóór 15 
maart, te hebben voldaan. Tussentijds zullen we nog een herinnering sturen, maar als het lid op 
bovengenoemde datum zijn vrijwilligersdiensten niet heeft ingepland en er is geen 
afkoopbedrag ontvangen, dan wordt door de barcommissie per dienst een datum en tijdstip 
voor het verplicht vervullen van de vrijwilligersdiensten gekozen. Het lid is vervolgens zelf 
verantwoordelijk dat de dienst door hem/haar of een ander lid of een vervanger wordt vervuld. Bij 
niet verschijnen van het lid of zijn vervanger tijdens een vrijwilligersdienst wordt bij het 
verantwoordelijke lid een boete van 150% van het geldende afkoopbedrag voor een dienst 
opgelegd. Voldoet het lid niet aan de verplichting tot betaling van deze boete dan zal eenmaal een 
herinnering tot betaling gestuurd worden met verzoek te betalen binnen 14 dagen. Indien een lid 
binnen deze termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum 
niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan 
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid 
verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Bij onenigheid 
beslist het bestuur. (passage uit huishoudelijk reglement) 
 

  
- In artikel 17 van het huishoudelijk reglement wordt een grensbedrag opgenomen.Tot dit bedrag mag 
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het bestuur financiële beslissingen nemen zonder de ALV te hoeven raadplegen. Bij hogere 
investeringen dient eerst goedkeuring van de leden te worden gevraagd. In onze statuten wordt 
vaststelling van dit bedrag geëist doch we hebben het in de vroegere huisregels niet kunnen 
terugvinden. Voorstel is dit bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten 
vast te stellen op 5% van de jaarbegroting. Dit is een gangbaar percentage bij andere 
verenigingen. 
 
De reglementen worden via een pollvraag aangenomen. Er waren toen nog 41 
stemgerechtigden waarvan er 38 voor stemden en 3 blanco.       

   
   
Rondvraag 
De tijdens de rondvraag en de vooraf gestelde vragen zijn in een apart document “Gestelde vragen tijdens 
de ALV van 27-01-2021” opgenomen en tijdens de vergadering beantwoord. Conform voorschrift van de 
geldende  Noodwet digitale ALV zijn dit document met gestelde vragen naar alle leden gemaild en 
gepubliceerd op onze website. Kortheidshalve verwijs ik hierna! 
  
Sluiting 
De nieuwe voorzitter sluit deze voorspoedig verlopen vergadering en dankt iedereen nogmaals  
voor de bijdrage en het digitaal aanwezig zijn. 
 
       


