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Voetbalvereniging "Jubbega" 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgericht    : 14 april 1945 
Koninklijk goedgekeurd : 25 juli 1979 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorjaarsvergadering – 31 maart 2016 (Verslag nr. 51) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
 

-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag najaarsvergadering ( d.d. 15 oktober, nr. 50); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren / Zaal; 
-05- Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Evenementen / Sponsor; 
-06-    Uitreiking waarderingsspeld; (wordt verschoven naar de najaarsvergadering) 
   
 
  P A U Z E   
 
-07- Financiële ontwikkelingen; 
-08- Accommodatie WK / v.v. Jubbega; 
-09- Bestuurszaken: 
 Afgetreden: Geert Veenstra (coördinator commissies) 
-10- Toekomstvisie v.v. Jubbega   :  
-11- Rondvraag; 
-12 Sluiting. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voorafgaand aan de voorjaarsvergadering heeft de jaarvergadering van de 

Supportersvereniging plaatsgevonden. 

 

01 Opening en mededelingen 
 
Opening 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet de 53 (inclusief bestuur) 
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden en de leden van verdienste en 
de bestuursleden van de Supportersvereniging.  
Vervolgens wenst de voorzitter iedereen een goede vergadering toe. 
 
Mededelingen 
Berichten van verhindering: Femmy Wink.  

 
Algemeen 
Allereerst een woord van dank aan de supportersvereniging. 
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Samenstelling huidige bestuur:  
o Hennie Houwer, jeugdzaken 
o Femmy Wink, jeugdzaken 
o Jelle Heida, beheer velden, gebouwen en materiaal 
o Henk Tolman, algemene zaken en jeugdzaken 
o Geert Veenstra, contactpersoon commissies 
o Jurjen Varwijk, wedstrijdsecretaris en vice-voorzitter 
o Marja Bruinsma, secretaris 
o Wolter Rozenberg, penningmeester 
o Haaije Bosma, voorzitter 
 
 
Schorsing KNVB: 
13 december 2015, na jaren weer een “echte” derby; vv Gorredijk – vv Jubbega. Een 
spannend duel waarbij we op een sportieve manier, ondanks de verhouding 12 tegen 10, een 
keurige overwinning hebben geboekt. Veel bezoekers en een goede sfeer tijdens en na 
afloop. Helaas veranderde de sfeer ca. 2 uur na de wedstrijd. Wat de aanleiding ook mag zijn 
en wat er uiteindelijk is gebeurd, zo willen wij als club niet herinnerd worden aan een 
prachtige derby. Wel hebben we een aantal vragen gesteld aan de KNVB, over het plotseling 
wisselen van het arbitrale trio? Hierop inhoudelijk weinig reactie ontvangen. Vervolgens 
worden wij 18 december 2015 verantwoordelijk gehouden voor wat er heeft plaatsgevonden 
in de kantine van vv Gorredijk. Wij weigeren hieraan mee te werken en hebben dat keurig 
aan de KNVB kenbaar gemaakt. Het bleek alleen geen verzoek om mee te werken, maar een 
eis, dus weigeren was geen optie! Verklaringen afgegeven en diverse malen aangegeven dat 
dit geen zaak is voor een bestuur van een voetbalvereniging maar voor de politie, notabene 
was er ook aangifte gedaan bij de politie. 3 februari jl. bericht de KNVB dat alle wedstrijden 
van de eerste selectie worden opgeschort!  
Reden: de vereniging zou onvoldoende hebben mee gewerkt aan het onderzoek. 
De wijze (het proces) waarmee de KNVB deze zaak aanpakt bevalt niet, een eerste selectie, 
de club vv Jubbega, vrijwilligers  en supporters worden hard aangepakt! Bewust wordt VV 
Jubbega negatief in het nieuws gebracht! Na een week niet gespeeld te hebben, vele 
gesprekken te hebben gevoerd met selectie, TC en de KNVB en de nodige publiciteit meldt 
een persoon zich bij het bestuur. In het belang van de verenging wordt besloten de 
personalia van deze persoon door te geven. Kort daarop volgt het intrekken van de schorsing 
van de KNVB, de selectie kan weer deelnemen aan de competitie! Het besluit van het 
bestuur zorgt voor enige verdeeldheid binnen de club maar door vele communicatie 
momenten volgt er meer begrip. Het waren spannende maanden! 
 
Vragen;  
Andre Kleistra: heeft de politie er verder niets meegedaan?  
Haaije: dit is niet bekend. Het is overgedragen aan de KNVB. 
Rene Holman: hoe komt het met wedstrijd Jubbega- Gorredijk in het verschiet?  
Haaije: deze wedstrijd wordt beschouwd als een normale wedstrijd. Het moet een sportief 
duel worden. 
Wietse Jan de Vries: waarom koos de KNVB een ander arbitraal trio.  
Haaije; de KNVB verwachtte een beladen wedstrijd.  
Rene Holman: als dat een beladen wedstrijd is, dan wordt de thuiswedstrijd zeker een 
beladen wedstrijd.  
Haaije; dat kan, maar benadrukt nogmaals dat deze wedstrijd als een normale wedstrijd moet 
worden beschouwd.  
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Contracten technische staf 
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zowel Johnny Wassenaar als Oebele Schokker 
hebben kenbaar gemaakt graag met V.V. Jubbega verder te willen. Dus zeker ook volgend 
jaar zullen beide heren de technische staf van de eerste selectie vertegenwoordigen. De 
stand in de competitie verraadt dat de heren goed bezig zijn. En minder zichtbaar maar zeker 
succesvol is dat het teamgevoel terug is! Zoals Johnny zelf verklaart zijn ze pas op 35% van 
hun doelstelling, dit maakt ons uiteraard nieuwsgierig!  
 
Leider eerste selectie  
Na de winterstop is Jan Tjibbe Reitsma als leider toegetreden tot de eerste selectie. Wij zijn hem 
hiervoor erg dankbaar, het is een behoorlijke verantwoordelijke taak achter de schermen en 
wensen Jan Tjibbe veel succes. En als er een nieuwe leider komt, stopt er ook iemand. Tjalke 
Oosterbos melde zich in augustus zeer spontaan aan als leider van de eerste selectie. We 
kennen Tjalke als een zeer betrokken iemand die zich voor vele activiteiten in Jubbega inzet. 
Eind 2015 heeft Tjalke helaas aangegeven om toch met een aantal taken te willen stoppen zo 
ook het leiderschap van de eerste selectie, en zo meer ruimte te maken voor privé.  
Tjalke Oosterbos wordt namens het bestuur bedankt voor alles wat Tjalke voor VV Jubbega 
heeft gedaan en nog steeds doet.  

 
Samenwerking WK 
Onlangs hebben we namens het bestuur van WK en VV Jubbega het besluit genomen om 
niet verder te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking zoals deze 
was ontstaan op verzoek van de gemeente. Dus de plannen zoals ze er lagen en tot op een 
hoog niveau waren uitgewerkt zijn stop gezet. Beide besturen betreuren de afloop van dit 
onderzoek, mede als gevolg van de enorme inspanning die geleverd is en de (veranderde) 
regelgeving waaraan dit plan getoetst is. Wolter zal hierover inhoudelijk, onder agendapunt 
08 nadere uitleg geven. 

 
Prijs 
2e Periodetitel is ook binnen. Dit is alvast een mooi resultaat.  
 
 

02 Vaststellen agenda 

 
Er zijn geen wijzigingen en de agenda wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

03 Verslag najaarsvergadering [15 oktober 2015] 

 
Iedereen heeft kennis kunnen nemen van het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld met dank aan Marja Bruinsma. 
 
Naar aanleiding van: 
Toename jeugd 
-    Blad 2: punt 04 => Scheidsrechtersprobleem 

Er is een groei waarneembaar bij de jeugdscheidsrechters. Aandacht hiervoor door o.a. 
coaching en begeleiding tijdens wedstrijd en avonden organiseren m.b.t. hoe om gaan 
met spelregels. Dit voorjaar willen hiervoor met een aantal mensen om tafel, uiteraard 
i.o.m. Roel de Haan.  
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04 Actualiteiten/Activiteiten/ Senioren/Zaal/Jeugd/Materiaal 
 

Actualiteiten/Activiteiten 
  

Jeugd 
D3 is kampioen geworden in het najaar,  
E1 is kampioen geworden bij het gemeente zaaltoernooi. 
Er is gesproken over een F6, maar ipv een F6 is er gekozen voor een extra kabouterteam om 
flexibel te zijn voor andere jeugdteams. Het aantal jeugdteams groeit gestaag door, waardoor 
ook weer jeugdtrainers en jeugdleiders nodig zijn.  
Vanaf seizoen 2016/2017 kunnen jeugdtrainers gebruik gaan maken van de VTON app, die 
het makkelijk maakt om gerichte trainingen te verzorgen. 
Momenteel wordt gesproken om extra scheidsrechters op te leiden. Dit wordt vervolgd.  
 
Momenteel is er geen pupil van de week meer bij de thuiswedstrijden maar een pupillen 
team. Er zijn inmiddels zoveel pupillen dat anders niet iedereen aan de beurt komt. De 
spelers van het eerste elftal worden tijdens de thuiswedstrijden van dit seizoen begeleid door 
de pupillen teams naar het veld.  
 
Tijdens de indelingsavond van de KNVB is aangegeven dat zij op basis van prestaties en 
standen de teams indelen. Ze werken naar een eerlijke verdeling, waardoor het speelplezier 
wordt bevorderd. Clubs hebben hier geen invloed meer op  
 
Het sinterklaasfeest was een groot succes. 
 
Voor de jeugdleden, die vrijwilligers zijn wordt er 23 april een vrijwilligersavond 
georganiseerd. 
  

Senioren veld / zaal 
De teams kunnen net op de been gehouden worden door blessures of doordat leden 
halverwege het seizoen stoppen. Hierdoor vinden er verschuivingen plaats binnen de 
selecties.  
Jubbega 1 periode; momenteel bovenaan 
Jubbega 2 2e van onderen. 
Jubbega 3; vaak aflastingen.  
Jubbega 4 middenmoot 
Jubbega 5 middenmoot. 
Jubbega ZM gedeeltelijk 1e/2e 
Jubbega 35+ inmiddels 2 teams.  
Jubbega zaal 1 op 2e plek. 
Jubbega zaal 2 2e van onderen. 
Damesteam: staat momenteel eerste; kunnen ze kampioen worden.  
 
Ook voor de senioren zijn nog scheidsrechters nodig.  
 
Er is contact geweest met de KNVB over de vele aflastingen (cat. B), met name voor 
Jubbega 3. KNVB heeft aangegeven dat het volgend seizoen moeilijker wordt om de 
wedstrijden af te zeggen.  
 
  

Actualiteiten/Activiteiten overig 
De familiedag zal in het voorjaar weer worden georganiseerd. Dit wordt een gezellig dag voor 
jeugd/senioren. 
De Bliksemloterij zal vrijdag 3 juni a.s. plaatsvinden. 
Het jeugdtoernooi en horecatoernooi vinden 11 en 12 juni a.s. plaats. 
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05     Stand van zaken commissies: Terreinen / Gebouwen / Materiaal / Sponsors /  

Evenementen / TC 
 

Veld en Terreinencommissie / Gebouwencommissie 

 

Velden en terreinencommissie 
Anne Dijk geeft een toelichting:  
Er moet meer aandacht aan de velden worden besteed. Hiervoor zijn ideeën op papier gezet. 
Van het trainingsveld moet de toplaag worden verbeterd of de trainingen moeten 
plaatsvinden naar veld 4.  
Het oude trainingsveld verbeteren kost geld. Het is een klein veld, wat voor jeugd of in geval 
van nood kan worden gebruikt. Door de vele trainingen op veld 4 en 5 is dit veld soms wel 
nodig. Dit veld is slecht verlicht. Inmiddels liggen hiervoor lichtmasten klaar.  
 
Het hoofdveld moet ook verbeterd worden. Het is een vet veld, dus zijn hiervoor 2 opties 
mogelijk: het veld moet helemaal over de kop gehaald worden of de toplaag moet verbeterd 
worden. 
Haaije geeft aan dat er jaren niet veel gebeurd is aan de velden doordat de samenwerking 
met WK op rol stond. Helaas gaat deze samenwerking niet door waardoor nu gezocht moet 
worden naar alternatieven om de velden te verbeteren.  
 

Materiaalcommissie    
Folkert van Wallinga geeft een toelichting: 
Over het algemeen is Folkert wel tevreden. Helaas missen er altijd een groot aantal ballen 
waardoor er weer nieuwe ballen voor de jeugd moeten worden aangekocht.  
De doelen zijn gerepareerd en er is een plateau gemaakt waar de verplaatsbare doelen op 
kunnen staan. De ballenkarren worden gemaakt door Hilbrand Bron.  
 
Aangegeven wordt dat Thor is benaderd voor extra goals voor veld 5.   
 

Evenementencommissie 
De evenementencommissie is tevreden. Bij elke thuiswedstrijd wordt het draaiend rad 
georganiseerd. Ook heeft de playbackshow met groot succes weer plaatsgevonden. 
De commissie heeft een muzieklaptop voor de kantine aangeschaft.  
De familiedag zal mede worden georganiseerd door de commissie en in het najaar staat weer 
een Oktoberfest in de planning. 
 

Sponsorcommissie 
Sjouke Bleeker geeft een toelichting. 
Er zijn inmiddels meer dan 100 sponsors. Momenteel is de sponsorcommissie bezig met de 
club van 50. Hiervoor komt een bord met de naamsvermeldingen in de kantine te hangen. 
Ouders en/of familie kunnen lid worden van de club van 50, de opbrengst is bestemt voor de 
jeugdleden van de club. Bij de fietsenstalling komt een welkomsbord met de namen van de 
freonen van. De sponsorgroep zorgt voor nieuwe shirts voor de jeugdteams, inmiddels zijn al 
enkele jeugdteams voorzien van de nieuwe shirts.  
Rondom het veld moeten nog extra vlaggenmasten komen voor de sponsors. Hilbrand vraagt 
hoeveel vlaggenmasten er moeten komen, hij weet misschien nog een paar. Dit wordt 
afgestemd.  
 
De sponsorcommissie wordt aangevuld met een lid, die de ondersteuning gaat verzorgen 
voor de sponsorcommissie.  
 
De stellage achter de dug-outs is geplaatst en gesponsord door Freddie Spiekhout. Hiervoor 
dank! 



 6 

 

Jeugdtoernooi 
De opgave voor het jeugdtoernooi loopt goed. Inmiddels zijn er ongeveer 100 teams. Er zijn 
nog wel vrijwilligers nodig en dit geldt ook voor het horecatoernooi. 
 

Technische commissie jeugd 
Aaron Kors geeft een toelichting: 
Er zijn veel jeugdteams en dit groeit maar door. Vanaf 2016/2017 kunnen jeugdtrainers 
gebruik maken van de VTON app. De oefenstof die in deze app wordt aangeboden is 
toegespitst op de leeftijden, kent een opbouw in trainingsmogelijkheden vanaf de F-pupillen 
t/m de A-junioren. In april volgt hierover een presentatie. Deze app zal in het nieuwe seizoen 
door alle trainers worden gebruikt en kan een extra stimulans zijn voor ouders om ook 
trainingen te willen / kunnen geven.  
Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met Flex Kinderpraktijk, zij kunnen kinderen met 
motorische / mentale problemen ondersteunen.  
 
Peter Koopstra: geeft aan dat spelers van de selectie ook wel eens een gasttraining aan de 
jeugdteams kunnen geven. Dit vinden de jeugdspelers prachtig en geeft een stimulans. Hij 
noemt als voorbeeld een training van Oene de Haan aan D2.  
 

Technische commissie senioren 
Sjouke Bleeker geeft een toelichting. 
De technische commissie is blij met de technische staf en leiders. De gesprekken voor het 
nieuwe seizoen zijn weer opgestart en de TC heeft als doelstelling 5 teams op zondag en 1 
team op zaterdag.  
 

Zaal kersttoernooi 
Het kersttoernooi was goed geslaagd. De finaleavond op 24 december was goed bezocht 
maar de bezoekers gingen direct na de finales naar huis. Het kersttoernooi 2016 zal 
plaatsvinden op 23, 24, 27, 28 en 29 december.  
 

Horecatoernooi 
Geen bijzonderheden. 
 

Communicatiecommissie 
Er is een communicatiecommissie in het leven geroepen. Een van de doelstellingen van deze 
commissie is om het beeldmerk VV Jubbega beter te benutten. Deze commissie is nog in 
oprichting maar hier wordt druk aan gewerkt.  
 

Jubileum 75-jarig bestaan 
Voor eind seizoen commissie benoemen. September 2016 eerste bijeenkomst. 
Alle commissieleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet en goede samenwerking. 

 
 

06 Uitreiking waarderingsspeld 

 
De waarderingsspeld wordt altijd uitgereikt aan iemand die zich in een seizoen of over 
meerder jaren op vrijwillige basis verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de vereniging. 
 

Dit jaar is de speld voor Sjoerd Jonker, die altijd druk voor VV Jubbega bezig is. Sjoerd is 
begonnen met voetballen in de jeugd en daarna in de senioren. Vervolgens als assistent-
trainer bij de 2e selectie aangetreden en al bijna 20 jaar met veel plezier jeugdscheidsrechter. 
Roel de Haan heeft Sjoerd voorgedragen en hij is Sjoerd heel erg dankbaar voor zijn inzet als 
jeugdscheidsrechter. Sjoerd wordt bedankt door het bestuur voor zijn inzet bij VV Jubbega.  
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P A U Z E  [21:38] 

 

07 Financiële ontwikkelingen 
 

Wolter Rozenberg geeft een toelichting;  
In de najaarsvergadering komt de financiële ontwikkelingen uitgebreid aan bod.  
In het kort kan gemeld worden dat de financiële situatie weer aan de beterende hand is. Dit is 
het resultaat van de genomen maatregelen, maar ook zeker te danken aan de 
sponsorcommissie.  

 

08      Accommodatie WK / v.v. Jubbega   
 
Wolter Rozenberg geeft een toelichting: 
Het is een grote teleurstelling dat de samenwerking WK/VV niet doorgaat. Dit lag niet aan de 
communicatie en inzet van beide vereniging maar door veranderende wetgeving, met name 
in de het kader van belastingen. Vanuit de gemeente is aangegeven dat de accommodatie 
moest worden ondergebracht in een aparte stichting met bestuur.  
De gesprekken over de samenwerking is door de gemeente 4 jaar geleden aangedragen en 
naar aanleiding van deze gesprekken is er een gezamenlijk plan ingediend. Door de 
veranderingen bleek dat de VV € 10.000 huur per jaar voor de accommodatie moest gaan 
betalen en doordat de privatisering dan kwam te vervallen werden de kosten voor VV te 
hoog. Normaliter houdt de VV ca. € 5.000 per jaar van de privatisering over, waardoor de 
kosten per jaar dus € 15.000 hoger uitvallen ten opzichte van de huidige situatie.  
 
De huidige privatiseringsovereenkomst blijft voor in ieder geval  11 jaar gecontinueerd. 
Daarnaast is de gemeente bereid om de kleedboxen over te dragen aan de VV. Hiervoor 
maakt de gemeente € 179.000 over en dit is zonder voorbehoud. De overeenkomst hiervoor 
wordt binnenkort getekend, waarna de kleedboxen kunnen worden opgeknapt. De 
onderhoudskosten van de boxen waren al voor de VV dus aan het reguliere onderhoud 
verandert niets. De gemeente wil de gemeentelijke opstallen overdragen aan de 
verenigingen. Zij zijn formeel nu nog eigenaar, maar dit wordt overgedragen aan de 
verenigingen. Hiervoor is een eenmalige subsidie ontvangen van € 18.000. 
 
Vragen: 
- Anne de Jong geeft aan dat er misschien ook iets met zonnepanelen te bedenken is. 

Wolter: de verbouwingen en aanpassingen moeten we met eigen mensen doen. Het plan 
is om de gehele accommodatie incl. velden en boxen van de bijdrage op te knappen. 

 
- Piet Brouwer vindt dat de gemeente dan ook makkelijk in het afgeven van vergunningen 

moet zijn.  
 Wolter geeft aan dat er geen grote verbouwingen gaan plaatsvinden en Haaije verwacht 

geen problemen met vergunningen. 
 
- Wietse Jan de Vries vraagt of er nog alternatieven zijn.  
 Wolter geeft aan dat wij als bestuur statutair verplicht zijn om dit voor te leggen aan de 

leden met de vraag of ze akkoord gaan.  
 
- Jan de Haan vraagt naar de voorwaarden van de huidige privatiseringsovereenkomst. 

Wolter geeft aan dat de accommodatie nu wordt gehuurd voor € 1,- per jaar en voor het 
onderhoud een vergoeding van € 23.000 per jaar wordt uitgekeerd. Velden blijven 
eigendom van de gemeente. 

 
De aanwezige leden zijn akkoord en bij deze wordt dit vastgesteld.  
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09 Bestuurszaken 

 
Afgetreden bestuurslid, Geert Veenstra (coördinator commissies). 
15 oktober 2015 zijn er 4 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur, met de 5 
bestuursleden was het bestuur weer compleet om de draad op te pakken. Helaas heeft 
tijdens de eerste maanden een bestuurslid kenbaar gemaakt zijn bestuursfunctie te willen 
neerleggen. Geert Veenstra, met veel enthousiasme toegetreden, heeft aangegeven zich met 
bepaalde beslissingen moeilijk te kunnen verenigen en heeft daarom besloten zijn functie 
neer te leggen. De beslissingen die genomen moesten worden waren zeker geen 
eenvoudige beslissingen, maar uiteindelijk geldt de meerderheid van de stemmen.  
Als bestuur respecteren we de keus van Geert en wordt er gezocht naar een nieuw 
bestuurslid. 
 

10      Toekomstvisie 

 
Meerdere malen is aangegeven dat het belangrijk is om een visie te delen hoe het bestuur en 
de commissies met VV Jubbega, voor de komende jaren aan de slag willen. Dit is erg 
belangrijk voor het te voeren beleid en de strategie. Helaas is er de afgelopen maanden te 
veel energie gestoken in anders zaken waardoor er nog niets gepresenteerd kan worden. 
Ook zal dit eerst moeten worden besproken in de commissies. 
 
De volgende onderwerpen zullen worden meegenomen in de visie: 

o Locatie, gebouwen en terrein 
o Eventuele samenwerking met WK 
o Uitstraling / promotie / beeldvorming 
o Aandacht voor sponsoren (meerwaarde sponsoren) 
o Sportief niveau, selectie, trainingen, begeleiding, scheidsrechters 

 

11   Rondvraag 
 
- Hilbrand Bron: vindt het jammer dat er op vrijdagavond na training geen flesje bier meer 

worden verkocht. 
 Wolter; geeft aan dat dit een financiële beslissing ivm de  winst op glazen bier.  
- Jos vd Berg: vindt het parkeren op zaterdagochtend een probleem.  
 Haaije; geeft aan dat hiervoor niet direct een oplossing is. Er wordt wel naar gekeken en 

blijft een punt van aandacht. Hierover is ook contact geweest met de gemeente en 
eerder is al eens de optie bekeken om land tegenover het voetbalveld aan te kopen. Dit 
was financieel niet haalbaar. 

- Wietse Jan de Vries: wat wordt er gedaan om de jeugd vast te houden. Twee jaar 
geleden zijn er veel jeugdleden vertrokken en wat wordt er aan gedaan om dit in de 
toekomst te voorkomen. 

 Haaije: er is ook veel jeugd gebleven. De club moet jeugd veel bieden, maar uitschieters 
blijven. Een idee kan zijn dat de jeugd TC ook gesprekken voert om te kijken wat er 
speelt bij de jeugd. Dit is ook een punt (binding club) wat meegenomen wordt in de 
toekomstvisie. Maar het vertrek van de jeugdleden van twee jaar geleden was 
gebaseerd op meer redenen. Dit is natuurlijk iets wat voorkomen moet worden. Jurjen 
vult aan dat er inmiddels ook al leden teruggekomen zijn.  

 

11      Sluiting  
 
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 
Om 22:30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
 

Notulist Marja Bruinsma 310316 


