
Algemene ledenvergadering (ALV) IJFC maandag 22 november 2021 
 

Aanwezig namens bestuur: 
Johan Boer, Remco Bloemheuvel, Kevin Wallenburg, Rachid Eddaoudi, Jan van den Berg en Wendy 
Romeijn 
 
Aanwezige leden: 
Harry Bak, Henk Bohre, Wil Bos, An Bosman, Annie Buitenhuis, Gennaro Colonna, Wim van Eijk, Lex 
van Eijk, Laura Gaasenbeek, Hans Jansen, Paul Klever, Ruud van der Linden, Teunis van der Lit, Arend 
Oomen, Ton Schoonenberg, Rene Schuring, Cas van Soolingen, Dick Stoker, Marcel van Tuyl, William 
van Wegen, Iris Werkhoven, Daniek van Woudenberg 

Afwezig met kennisgeving:  
Ton van Dommelen, Jasper van Muijden 

1.Opening en mededelingen 
Voorzitter Johan Boer opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Johan neemt 
de agenda van de vergadering door. Ook vraagt hij 1 minuut stilte voor diegene die ons ontvallen 
zijn.  
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 
3. Vaststellen notulen ALV 9 november 2020 
Doorgenomen. 
Henk Bohre vraagt of de  “IJffie”  al een nieuwe plek heeft gekregen.  Jan van den Berg geeft aan 
samen met Henk een geschikte plek te bedenken. 
De notulen wordt goedgekeurd door de leden. 
 
4. Vaststelling nieuwe statuten 
Johan geeft een toelichting waarom de statuten gewijzigd worden; 
De WBTR is in werking getreden per 1 juli jl. en globaal gaat het om de gewijzigde aansprakelijkheid 
van de bestuursleden. Ook dateren de huidige statuten uit 2001. Remco geeft een korte 
samenvatting m.b.t. de wijzigingen in de statuten. De concept statuten  zijn voorgelegd aan de KNVB 
en de notaris en door beide goedgekeurd. Na akkoord  van de ALV  zullen de concept statuten 
verleden worden bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na deze 
rechtshandeling zijn de gewijzigde statuten van kracht.  
 
Remco geeft een korte samenvatting van de statutenwijziging: 
Er heeft een modernisering plaatsgevonden t.o.v. 2001 waaronder: 
 *“Digitaal vergaderen en stemmen mogelijk tijdens de ALV”; 
* “Zaken publiceren in het clubblad “>> verwijderd, IJFC heeft geen clubblad, maar verwijst naar de 
website; 
 
 



* “Aanpassen van statuten is iets complexer geworden” >> Statuten wijzigen kon voorheen met 
stemming van leden tijdens ALV. Nu gaat dat d.m.v. een tweetrapsraket.  
Als tijdens de ALV niet alle leden vertegenwoordigd zijn, dient er een tweede ALV plaats te vinden.  
Verder zijn er alleen details aangepast.  
Henk Bohre geeft een opsomming van zijn bevindingen m.b.t. de gewijzigde statuten: 
*Artikel 4.1b 
Degene moet gewijzigd worden naar diegene; ter kennisgeving 
* Artikel 4.4 
Henk is tegen ereleden, als je iets doet dan doe je dat met je hart en ziel, zonder dat je om een gunst 
gevraagd wordt. Het voorstel is om het erelidmaatschap af te schaffen. 
Toelichting bestuur: 
>> Artikel is al tijden ongewijzigd, een erelid kan worden voorgedragen door het bestuur en de ALV 
kan hierover een besluit over nemen. Het bestuur ziet geen aanleiding om daar een wijziging in door 
te voeren. Stemming ALV is akkoord dat dit artikel ongewijzigd blijft. 
*Artikel 6.2  
“Henk geeft aan dat hij het tuchtrechtreglement van 2001 wordt gemist” 
>> Er wordt toegelicht door het bestuur dat er verwezen wordt naar het tuchtreglement van de 
KNVB. De keuze om het tuchtreglement te verwijderen uit de statuten is gelegen in het feit dat In de 
statuten van 2001 werd verwezen naar het tuchtreglement, echter heeft IJFC geen tuchtreglement. 
Omdat het voor IJFC geen inhoud heeft, wordt dat verwijderd in overleg met de notaris.  
*Artikel 6.6 
“Geldboetes kunnen worden opgelegd etc. Er staat geen bedrag vermeld.” 
Bestuur heeft ervoor gekozen het algemeen te houden, er wordt verwezen naar de op de website 
gepubliceerde bedragen. We hebben geen bedragen vermeld, wat inhoudt dat wij ook niet bevoegd 
zijn geldboetes op te leggen.  
Mochten we daar meer inhoud aan willen geven, dan moeten we dat via de website publiceren en 
niet vastleggen in de statuten. 
*Artikel 6.7b 
“Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep wordt de tenuitvoerlegging van de 
opgelegde straf niet opgeschort.” Henk vindt dat niet democratisch; er hoort hoor en wederhoor 
plaats te vinden” Henk ziet graag vermeld dat het  artikel standaard door de KNVB verplicht wordt. 
>> Reactie Bestuur: De KNVB heeft dit artikel standaard opgenomen en is verplicht. Diegene mag in 
beroep gaan als er een schorsing is opgelegd, terwijl de schorsing in eerste instantie blijft 
gehandhaafd vanwege vastlegging scheidsrechter.  
*Artikel 8.2 Donateurs 
“…een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten” Henk vindt dit een fictieve vaststelling 
>> Bestuur geeft als reactie dat het een 1 op 1 overname is van hoe het was. 
*Artikel 14.4c 
“Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn…” Henk ziet het graag dat de 
termijn concreet omschreven wordt.  
>> Bestuur ziet niet in om dit aan te passen*Artikel 15.3 Algemene vergadering 
“De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een 
termijn van ten minste veertien dagen….” Henk vindt dat de termijn minimaal 4 weken moet zijn 
i.p.v. 14 dagen omdat in vorige artikelen gesproken wordt over 4 weken. Het is voor hem te 
onduidelijk. 



 
*Artikel 15.5a vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
Daarin wordt gesteld dat de commissieleden worden benoemd door het bestuur. Henk ziet liever dat 
de commissieleden door de ALV worden benoemd.  
>> Bestuur is het niet met de opmerking van Henk eens, het bestuur is het juiste orgaan om de 
commissieleden te benoemen, niet de ALV. De bestuursleden worden door de ALV benoemd.  
*Artikel 17.6  
“Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter of de 
algemene vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht.” Henk vindt stelling niet kloppen, of 
schriftelijk of mondeling en niet allebei. Hij vindt dat dit artikel verwijderd moet worden omdat dat in 
het verenigingsrecht duidelijk is omschreven. 
>> Bestuur is het niet eens met Henk zijn mening.  
*Artikel 22 Reglementen 
Henk vindt dat er een huishoudelijke reglement moet worden opgesteld volgens het 
verenigingsrecht. Besluiten die in strijd zijn met de wet en de statuten zijn nietig, maar besluiten die 
in strijd zijn met de statuten zijn vernietigbaar.  
>>Bestuur: er kan in de statuten opgenomen worden dat er afweken wordt van de statuten middels 
een huishoudelijk reglement en keuzes in huishoudelijk reglement zijn vernietigbaar en tevens ook 
nietig mits in strijd met de wet.  IJFC heeft op dit moment geen huishoudelijk reglement waarin er 
aanpassingen op de statuten zijn opgenomen. 
 
Er volgt een stemming om de statuten, zoals door het bestuur beschreven, goed te keuren door de 
ALV.   
Gewijzigde statuten worden met meerderheid van stemmen aangenomen en goedgekeurd. 
 
5. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken 
Lex van Eijk: 
Verhuur kantine: Kunnen jullie mij uitleggen wat de voordelen zijn naast de € 6000.-- opbrengst.  De 
nadelen kan ik zomaar zelf benoemen. 
Lex heeft moeite met het feit dat de bestuurskamer niet opgeknapt is en dat de spullen sneller slijten 
als niet leden gebruik gaan maken van onze kantine.  

Bestuur: De opbrengst ligt hoger dan geschetst. Globaal komt het uit op een opbrengst van € 10.000. 
IJFC is vanaf 2016 begonnen met het exploiteren van de kantine aan 3den. Dit heeft een 
maatschappelijke onderbouwing voor de bridgeclub en een financieel aspect voor de BSO. 
Kunstgrasveld wordt niet zozeer door eigen leden kapot gemaakt, maar meer door jeugd die buiten 
openingstijd aanwezig is op de velden. 
  
Daniek van Eijk geeft ook aan dat jeugd afgeleid wordt van de activiteiten van de BSO. Zij ziet het 
graag anders ingericht. Dit heeft de aandacht van het bestuur. 
Dick Stoker heeft een opmerking over het verhuur van de kantine. Hij heeft eerder een verzoek 
ingediend om de kantine af te huren voor zijn feestje, echter is dat geweigerd. Daarnaast heeft het 
bestuur goedkeuring gegeven aan de ANWB voor een jubileumfeestje van o.a. Ed van Dijk. Waarom 
wordt dit niet transparant gecommuniceerd? 
 



>> Bestuur geeft aan dat de gemeente heeft bepaald dat er maar 5 feestjes per jaar mogen worden 
georganiseerd.  Voor IJFC heeft het uiteindelijk ook een financiële afweging . Bestuur kiest ervoor om 
de kantine alleen te verhuren aan bedrijven en niet aan leden. Het verzoek kwam niet vanuit Ed van 
Dijk zelf voor zijn persoonlijk feestje, maar vanuit de ANWB om meerdere jubilarissen te eren met 
een receptie. 
 
6.Jaarverslag van het bestuur 
Pluspunten 2020-2021 
* Dag in dag uit een grote inzet van 250 vrijwillig(st)ers in een lastige periode; 
*Loyaliteit van senioren m.b.t. betalen van contributie en sponsoren die hun sponsorbijdrage hebben 
betaald tijdens een sportloze  periode; 
* Tijdens de lockdown een positieve samenwerking kunnen bewerkstelligen met onderlinge 
jeugdwedstrijden tussen IJFC en VVIJ; 
* Veel nieuwe leden kunnen werven ondanks de vergrijzing in IJsselstein. Er geldt nu wel een 
ledenstop m.u.v. peuters,IJfies en doordeweeks spelende leden als Walking Voetbal en 45+.;  
* Doordat leden contributie bleven betalen en de sponsoren hun sponsorbijdrage heeft IJFC de 
sterke financiële positie kunnen voortzetten; 
* Het aantal sponsoren neemt nog steeds toe door een actieve werving van uit  sponsorcommissie; 
* Bij “verkiezing Club van het jaar” tweede plaats behaald in de provincie Utrecht; 
* Grote opbrengsten bij de Grote Clubactie, Plus-actie “Spaar je gezond” en Rabo ClubSupport; 
*Aanleg van zonnepanelen is een positief en duurzaam aspect. Globaal kan het voordeel van € 5.000 
opbrengen op de elektriciteitskosten. IJFC wekt meer elektriciteit op dan wordt gebruikt en daarmee 
kun je ook gaan nadenken welke voorzieningen er nog meer verduurzaamd kunnen worden.  Te 
denken valt aan de verwarming van de kleedkamers en douches, accu voorziening. De investering in 
zonnepanelen is betaald uit eigen middelen incl. een bijdrage a € 4.000 van de Rabobank. 
* Bestuur is compleet en ingewerkt: 
 
*Remco Bloemheuvel gaat Johan officieel per vandaag vervangen als voorzitter; 
*Kevin Wallenburg is penningmeester; 
*Jan van den Berg is bestuurslid accommodatie; 
*Rachid Eddaoudi is bestuurslid Technische zaken; 
*Serge van Soest is bestuurslid Wedstrijdzaken; 
*Wendy Romeijn is secretaris. 
 

 

 
 
Actiepunten 2021-2022  
* IJFC streeft ernaar om voor 100% over het wisselveld op zaterdag te beschikken. 
* Serge gaat een samenwerking opstarten met andere scheidsrechters om plannen te maken voor 
het werven van scheidsrechters onder de jeugd en senioren voor, beide doelgroepen. 
*De sponsorcommissie is druk bezig om nieuwe sponsoren te werven, inmiddels zijn er weer 
potentieel nieuwe sponsoren  waar oriëntatie gesprekken mee gevoerd worden. De 
sponsorcommissie  kan uitbreiding gebruiken om meer sponsoren te werven en een interessant 



programma voor de sponsoren te realiseren. 
* Remco heeft aan Johan gevraagd om Normen en Waarden verder vorm te geven. 
* Uitwerking VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) Via NOC*NSF gaan een aantal leden van het bestuur 
en 2 aangestelde VCP’s ( Vertrouwens Contact Persoon) het traject sociale veiligheid volgen. In dit 
traject staat de Verklaring Omtrent Gedrag centraal alsook de introductie van de VCP.  
*Afronden beleidsplan 2025 
Er is een beleidsplan 2015-2020 die inmiddels verlopen is en geactualiseerd wordt door Remco. Het 
beleidsplan gaat over Wie of Wat wil IJFC zijn, wat vinden we belangrijk en wat zijn de speerpunten 
voor de komende jaren. Van dit beleidsplan worden de laatste puntjes op de i gezet en zodra dit 
gereed is zal het ter beoordeling aan de bestuursleden worden overhandigd. Stabiliteit,  financieel 
gezond, groei aantal leden verankeren binnen de club , duurzaamheid, gezonde kantine  zijn o.a. de 
punten die meegenomen worden in het beleidsplan. 
* Bestuur en leden maken IJFC tot een succes op weg naar het 100 jarig bestaan in 2030!! 

7. Financieel jaarverslag 2020-2021 
Na 18 jaar is er een wisseling van de wacht en wordt het financieel verslag onder leiding van onze 
nieuwe penningmeester Kevin Wallenburg gepresenteerd aan de ALV. Het financieel jaarverslag is in 
gedraaid, met als kanttekening dat we het zeer lastig hebben gehad met alle Covid-19 maatregelen; 
de kantine dicht moest en vooral de senioren over het algemeen weinig konden voetballen. Alle 
subsidieregelingen zijn maximaal benut en daardoor is het leed erg verzacht voor IJFC.  

De begroting voor 2019-2020 was vastgesteld op € 0. Na het opmaken van de balans kunnen we het 
fantastische exploitatieresultaat van 2020-2021 afgerond a € 73.000 onder de streep vermelden met 
inachtneming van alle ontvangen tegemoetkomingen ( subsidies van de overheid, stichtingen die 
sportclubs financieel hebben ondersteund en overige extra bijzondere inkomsten) a € 57.000. De 
lasten zijn in verhouding tot vorig jaar lager uitgevallen,  de reguliere baten waaronder de kantine 
het meeste verlies heeft moeten incasseren t.o.v. 2019-2020. Echter door de subsidies en andere 
incidentele baten is dit op een mooi niveau uitgekomen. Het eigen vermogen is op 1 juli 2021 
vastgesteld op € 144.639. 

8. Verslag van de Kascommissie 
Harrie Bak en Teunis van der Lit vertegenwoordigen dit jaar de kascommissie. Zij hebben overleg 
gehad met penningmeester Kevin Wallenburg en het financieel rapport 2020-2021, die is 
samengesteld door Kevin Walllenburg, besproken en beoordeeld. 

De kascommissie geeft aan dat de verslaglegging keurig is vastgelegd, transparante cijfers en vragen 
werden gelijk en goed beantwoord. Ook de specificaties die zijn opgevraagd waren gelijk voorhanden 
en klopten met de cijfers. Er is geen subsidieregeling blijven liggen. Ze geven IJFC complimenten voor 
het behaalde resultaat. 

Samengevat wil de kascommissie de ALV adviseren om het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financieel beleid voor 2020-2021. De ALV stemmen akkoord. 

Ook vraagt de penningmeester aan de ALV of zij akkoord gaan met dechargeren van het bestuur voor 
het gevoerde beleid over 2020-2021,  de ALV is akkoord. 



 
9. Benoeming kascommissie 2021-2022 
In het kader van de nieuwe statuten wordt er een nieuwe kascommissie benoemd in samenspraak 
met de huidige kascommissieleden. Het betreffen 2 kascommissieleden en 1 plaatsvervangend lid 
( zoals vermeld in de statuten). Het is fijn als er een roulatie zit in de kascommissieleden, zodat een 
huidig lid assisteert bij een nieuw lid. 
Teunis zal lid zijn van de kascommissie voor 2021-2022 en Robbin Snel ( speler van het 3e elftal)zal 
het tweede lid zijn van de kascommissie. Als plaatsvervangend lid wordt Siem van Wijk (speler van 
het 5e elftal) voorgedragen.  
  

Conform de statuten en conform voorstel KNVB berust er een extra taak op de kascommissieleden; 
De kascommissie is het bevoegd orgaan om een nieuw bestuur aan te stellen bij bv fraude of het niet 
meer kunnen functioneren van het huidig bestuur en een nieuwe ALV uit te roepen.  
 
ALV gaan akkoord met de benoeming van de nieuwe kascommissieleden, zoals hierboven vermeld. 

10. Vaststelling begroting volgend seizoen 2021-2022 
 
Wat kunnen we verwachten? 
 
* Hogere contributieinkomsten door een stijging van het aantal leden 
* Kantinemarge zal niet op peil zijn, er zal wel een verbetering zichtbaar zijn 
*Marge sponsoring zal iets terugvallen i.v.m. te verwachten sponsoractiviteiten. 
* Subsidies zullen wat terug lopen door o.a. het wegvallen van gesubsidieerde 
combinatiefunctionaris Helene van Heemskerk 
*Loterijen zullen stijgen door de huidige ontwikkeling van de Grote Club Actie 
* Verhuur kantineopbrengst zal meer zijn dan vorig jaar 
*Kosten die samenhangen met bepaalde werkzaamheden die Julia Oskam gaat vervullen in de plaats 
van Helene.  
* Er wordt een positief exploitatieresultaat begroot van € 4.000,00 met inachtneming van bijzondere 
baten/lasten waaronder nabetaling van subsidies en Plus actie a € 5.000,00.  
 
Vragen: 
Ton Schoonenberg:  
Wordt er dit jaar al gestart met een reservering voor het 100 jarig bestaan? 
Antwoord: Het is nu nog te vroeg om te starten met een reservering voor het 100 jarig bestaan, 
echter zal dit wel in de komende jaren meegenomen worden. 
 
 
 
Henk Bohre: 
Het afscheid van Helene van Heemskerk is niet vrijwillig vanuit haarzelf gegaan. Hoe is dat gegaan? 
Antwoord: Gemeente heeft de subsidie van de combinatiefunctionaris stopgezet en gaat het zelf 
anders invullen. Johan is wel met Helene in gesprek gegaan en gebleven en zij gaat nadenken   
wat zij nog voor IJFC kan betekenen.  



 
Lex van Eijk: 
Lex vraagt zich af of er extra geld opzij gezet wordt voor achterstallig onderhoud? 
Antwoord: er zijn 3 posten opgenomen in de begroting voor achterstallig onderhoud. 

ALV gaat akkoord met de vaststelling begroting van seizoen 2021-2022 

11. Vastste 
llen contributie 2021-2022 
Contributie wordt niet verhoogd:  
Normaliter verhoogt het bestuur de contributie per 1 januari, echter omdat het bestuur niet alle 
leden kan bieden wat ze wil bieden is er besloten de contributie niet te verhogen.  

12. Benoeming bestuursleden 
a. Voorzitter: aftredend en niet herkiesbaar Johan Boer. Verkiesbaar Remco Bloemheuvel 
ALV is akkoord 
b. Technische commissie jeugd en senioren: aftredend Rachid Eddaoudi ( voorstel is om de 
zittingstermijn te verlengen tot uiterlijk de ALV van 2022) 
ALV is akkoord 
c. Accommodatie: aftredend en herkiesbaar Jan van den Berg 
ALV is akkoord en bedankt Johan voor zijn jarenlange inzet als voorzitter voor onze club. 

Namens de KNVB is Jeremy de Graaf aanwezig. Hij dankt Johan voor zijn enorm inzet voor IJFC en 
reikt hem de gouden spelt van de KNVB uit. Dit is de hoogste onderscheiding voor een vrijwilliger 
vanuit de KNVB. Johan is ontroerd en dankt iedereen voor het vertrouwen en de steun die hij altijd 
heeft ervaren. Hij zegt toe zeker niet te stoppen bij IJFC en in overleg met Remco gaat kijken in welke 
rollen hij de meest toegevoegde waarde heeft voor de club 

Remco spreekt Johan toe en dankt hem voor alles wat hij voor de club heeft gedaan, de groei die IJFC 
onder zijn leiding heeft doorgemaakt, niet alleen qua leden maar ook in de professionaliteit van de 
organisatie en de accommodatie. Vanuit het bestuur zal er nog op een nader moment afscheid van 
Johan worden genomen als voorzitter 
 
13. Rondvraag 
Dick Stoker: 
Bestuur IJFC heeft besloten om geen cash meer te accepteren in de kantine. Dick voelt zich 
gepasseerd doordat er niet persoonlijk is gecommuniceerd over het beleid van contant geld. Hij vindt 
dat hij aan zijn lot is overgelaten. Hij heeft het via de site moeten vernemen.  
>> De voorzitter is het met hem eens 
 
Dick sponsort de cliniclownsCliniclowns en voelt zich niet gewaardeerd door de sponsorcommissie.  
Dick heeft zich jaren ingezet voor de sponsorcommissie en met name voor de cliniclownsCliniclowns, 
er werden in zijn ogen onredelijke verwachtingen geschept. Ook dat hij wordt buitengesloten voor 
sponsoractiviteiten valt niet in goede aarde.  
>> De voorzitter begrijpt en hoort Dick z’n statement. Remco gaat de communicatie omtrent de 
vrijwilligers persoonlijk oppakken.  



 
 

 

 

Henk Bohre: 
De kantine is prachtig verbouwd, wanneer wordt de bestuurskamer onder handen genomen? 
>> De planning is dat wanneer de winterstop voorbij is de bestuurskamer verbouwd is. 
 
IJFC is over op de wijnen van Heeren van de Wijn, hij is benieuwd wie het stukje op de site heeft 
geschreven over de wijnen? Volgens Henk zijn de wijnen niet juist omschreven, hij geeft een 
toelichting over zijn bevindingen. 
>>  het bestuur zal de bevindingen van Henk beoordelen. 
 
Cas van Soolingen: 
Zaterdag 20 november zijn Cas van Soolingen, Ruud van der Linden en Paul Klever toegelaten door de 
poortwachters incl. de coronacheck. In de kantine werd gevraagd door een bestuurslid wat ze in de 
kantine kwamen doen, omdat ze daar niet hoorden te zijn vanwege de opgelegde maatregelen. Ook 
werd er een naaste geweigerd aan de poort en Cas vraagt zich af of IJFC niet doorslaat in de 
maatregelen, mede omdat buurtverenigingen het anders regelen? 
>> Bestuursleden ervaren ook dat er verschillend met de corona maatregelen wordt omgegaan door 
verschillende voetbalclubs in de omgeving. Als toeschouwer mag je niet het sportpark betreden, 
alleen spelers en vrijwilligers in functie. Het advies van de KNVB is dat je mag voetballen, douchen, 
drankje doen om dan weer het sportpark te verlaten. Alleen een biertje drinken is dus niet 
toegestaan en het lastige is dat iedereen er anders mee omgaat. Vrijwilligers vinden het lastig dat ze 
niet welkom zijn voor een drankje, maar wel ingeroosterd worden voor de bardienst.  
Het bestuur gaat evalueren of het beleid aangepast moet worden. Dit met in acht name van de 
regelmatig aangepaste regels vanuit de overheid. 

Arend Oomen: 
Erlid Arend Oomen sponsort en verbindt zich voor de komende 5 jaar voor Walking Football 
toernooien. Er worden 5 bekers beschikbaar gesteld voor de eerste 5 jaar en stelt een budget a  
€ 1.750,00 beschikbaar. Henk Bohre neemt namens de Walking Football de cheque in ontvangst en 
bedankt Arend voor het genereus aanbod.   
>> Het bestuur bedankt Arend voor zijn bijdrage, een zeer mooi gebaar! 

 

14. Sluiting 
Remco sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst, zijn mening en wenst iedereen een 
goede gezondheid toe. 

 

 



 

 

WWendy Romeijn Versie I 4 december 2021  
 
 


