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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning  

gehouden op woensdag 19 april 2017 
 

1. Opening 

 

De voorzitter, Pierre Heesakkers, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

In totaal zijn ca. 42 leden aanwezig. Daarnaast is de voorzitter van de Commissarissen, de 

heer Frits Swinkels, aanwezig en met hem nog twee commissarissen. Als kandidaat 

bestuursleden zijn Mirjam Korsten en Johan Verhulst aanwezig. De voorzitter deelt mede dat 

de agenda van deze vergadering zodanig zal worden aangepast dat ‘punt 4. benoeming 

bestuursleden’ wordt behandeld nadat de financiële gang van zaken en de jaarverslagen aan 

de orde zijn geweest.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Er zijn voor deze vergadering geen specifieke stukken ontvangen.  

 

De secretaris deelt mede dat van de volgende personen een afmelding is ontvangen:  

Gijs en Hanneke van Bokhoven, Nick Heesakkers, Caro Heesakkers, Wim van Hest, Harry 

Mommers, Jonie Pijpers, Jolanda Rooijakkers en Mandy Prinsen. Daarnaast wordt 

medegedeeld dat mevrouw Zus van Eerd, de moeder van de Harmonie, vanwege verblijf in 

het ziekenhuis niet aanwezig kan zijn. Zij heeft haar heup gebroken maar maakt het inmiddels 

weer goed en groet de vergadering.  

Voorts wordt gemeld dat de website van de vereniging tijdelijk niet kan worden gebruikt 

omdat er een nieuwe, verbeterde versie wordt gemaakt. De oude vertoonde inmiddels zoveel 

gebreken dat hiertoe moest worden besloten. Dat betekent dat de stukken voor deze 

vergadering nog een keer extra met de Sonus zijn verstuurd omdat ze via de site niet 

geraadpleegd konden worden.   

 

3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 april 2016 

 

Het conceptverslag is na samenstelling gelezen door Jonie Pijpers en Karlijn Hobé. Hun 

reacties zijn verwerkt en vervolgens is het conceptverslag gepubliceerd. De voorzitter vraagt 

of iemand opmerkingen heeft naar aanleiding van het verslag. Er zijn geen opmerkingen. De 

voorzitter concludeert dat de twee leden hun werk blijkbaar goed hebben gedaan en het 

verslag wordt vervolgens onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. Voor dit jaar 

wordt een zelfde procedure voorgesteld. Annette Heesakkers en Ronald van Vugt zullen het 

conceptverslag van deze vergadering lezen en er op reageren naar de secretaris.  

 

4. Financiële gang van zaken  

 

De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Theo van Vijfeijken. Door middel van een 

weergave van het overzicht van bezittingen en schulden en daarnaast van baten en lasten geeft 

Theo een uitleg over het financiële reilen en zeilen van de vereniging over het jaar 2016. Het 

financiële resultaat van de verschillende onderdelen van O&U kent gezamenlijk een klein 
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negatief saldo. Enerzijds komt dat door enkele tegenvallende posten bij de vereniging (inhuur 

muzikanten en wat extra reparatie kosten instrumenten) en anderzijds door het positieve 

resultaat van Het Anker. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de resterende 

jubileumboeken voor een beperkt bedrag zijn gewaardeerd. Dat betekent dat het belangrijk is 

dat er nog een belangrijk deel van de voorraad moet worden verkocht. Ook blijkt uit deze 

resultaten dat we de opbrengsten van het carnavalsconcert en van de wijnactie hard nodig 

hebben voor onze exploitatie. Ook blijft belangrijk dat we de kosten in de hand houden. Als 

we allen dit goed beseffen is vooralsnog een verhoging van de contributie niet noodzakelijk.   

De jaarstukken zijn op verzoek verkrijgbaar bij Theo van Vijfeijken. De voorzitter bedankt 

Theo voor zijn uiteenzetting welke dank door Theo wordt doorgegeven aan Koen die op 

onderdelen ondersteuning verleende.  

 

5. Verslag kascommissie  

 

PeterJan Happé, mede namens de andere leden van de kascommissie Tanya van de Burgt - 

Rooijackers en Paul van Vijfeijken, doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. 

De commissie heeft, tijdens een bezoek bij de penningmeester, goed inzicht verkregen in de 

stukken van de financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening. De 

kascommissie betrekt bij haar werk ook de stukken van de Stichting Huisvesting en de 

Stichting tot Steun. De commissie geeft goedkeuring aan de jaarrekeningen over 2016.     

De kascommissie blijft ook volgend jaar in deze samenstelling functioneren.  

  

De vergadering kan zich, met inbegrip van de uitkomsten van het onderzoek van de 

kascommissie vinden in de financiële afronding van 2016.  

 

De Algemene Ledenvergadering verleent aan het bestuur decharge ten aanzien van het in 

2016 gevoerde beleid.  

  

6. Jaarverslag O&U 

 

De voorzitter geeft samen met de secretaris in woord en beeld een overzicht van de 

activiteiten van de vereniging in 2016. Dit jaaroverzicht bevat de activiteiten die we als 

vereniging in 2016 hebben meegemaakt en zoemt in op de belangrijkste gebeurtenissen. Met 

leuke foto’s en ook enkele filmpjes wordt dit geïllustreerd. De uitbundige viering van ons 125 

jarig jubileum is natuurlijk het absolute hoogtepunt van 2016. Hiervan wordt tijdens de pauze 

een fotoreportage getoond.  

Als je echter over het gehele jaar terugkijkt is er daarnaast toch ook heel veel gebeurd. Het 

bestuur denkt dat in 2016 zo ongeveer wel elke bewoner van Beek en Donk en velen daar 

buiten op een of andere wijze met O&U in aanraking is geweest. Het bewijs dat O&U leeft en 

niet alleen voor zichzelf.  

 

Het bestuur van O&U hield in 2016 elf keer een bestuursvergadering. De bezetting van het 

bestuur is in 2016 niet gewijzigd. Een belangrijk onderwerp op de agenda van de 

bestuursvergaderingen was menigmaal de toekomst van Het Anker als ons verenigingshuis. 

We voerden daarover ook enkele malen overleg met een commissie uit de commissarissen die 

ons daarbij adviseert. Verder was er intensief overleg met de gemeente over de voorwaarden 

waaronder we mogelijk zouden kunnen verhuizen naar het Ontmoetingscentrum in Beek en 

Donk. In 2016 heeft dat nog niet tot een besluit geleid. De stand van zaken staat deze keer 

opnieuw op de agenda van de jaarvergadering.    

Het verslag gaat in op de meeste gebeurtenissen van O&U in 2016. In de verslagen van de 

verschillende afdelingen wordt ingezoomd op de gang van zaken in dat deel van de 

vereniging. Deze worden successievelijk aan de orde gesteld.  
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SMO; Rietje geeft kort aan wat de ontwikkelingen binnen SMO waren. Belangrijk was de 

invoering van de vouchers door de gemeente. De subsidie per leerling loopt daardoor terug 

hetgeen heeft geleid tot het besluit het lesgeld te verhogen met € 10,-- per jaar. De komende 

jaren zal dat nog enkele malen gebeuren om dat te compenseren. Op dit moment zijn er 75 

leerlingen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat we blij mogen zijn met dit aantal en 

ook met de doorstroom van de afgelopen jaren vanuit de jeugd.  

Verder komt de vraag aan de orde of we wel voldoende inzetten op het gebruik van de 

impulsgelden. Dit is onder de aandacht gebracht van de scholen maar er wordt nog niet actief 

op gereageerd. De suggestie om van alle scholen een keer leerkrachten uit te nodigen om 

hieraan een impuls te geven wordt overgenomen. Peter Lammers zegt toe graag bij dat 

initiatief te willen ondersteunen. Ook wordt gesuggereerd ouders die in de Harmonie zitten 

stimulerend te laten werken op de besluitvorming bij de scholen.  

   

Harmonie; Ria geeft in het kort aan wat in de orkestcommissie aan de orde was. Getracht 

wordt in afstemming met het Jeugdorkest een goede lange termijnplanning aan te houden. 

Daarin is eind van het jaar een filmconcert voorzien en in 2018 een concours. De 

orkestcommissie denkt ook na over een wat andere aanpak waarbij wellicht muziekkeuze en 

concertorganisatie afzonderlijk beter ingevuld kunnen worden. Aan de hand daarvan zal de 

samenstelling van de orkestcommissie ook kunnen wijzigen. Verder heeft de bezetting van de 

verschillende secties in het HO de aandacht. De commissie werkt aan een lijst(je) van lichte 

stukken die na instudering binnen korte termijn beschikbaar zijn voor uitvoering bij 

bijvoorbeeld tuinconcerten o.i.d.. Gevraagd wordt of er op de site niet een lijst van actuele 

muziek kan worden gepubliceerd zodat ieder weet wat op de repetitie aan de orde kan komen 

en men niet steeds alles hoeft mee te nemen. Wat er per repetitie wordt gerepeteerd is nu niet 

vooraf bekend en hangt soms ook af van de bezetting van de betreffende repetitie.  

 

Jeugdorkest en slagwerkgroepen; Marc geeft aan dat de activiteiten al zijn genoemd in het 

totale jaarverslag. De commissie heeft wat verloop gekend maar is inmiddels weer goed bezet. 

Ook is er gekozen van een afzonderlijk commissie voor de slagwerkgroepen die overigens 

wel onder de JO commissie blijft vallen.  

 

Alle verslagen worden z.s.m. op de website beschikbaar gesteld.  

 

In zijn vooruitblik naar 2017 stelt de voorzitter dat 2017 natuurlijk al royaal is begonnen en 

we dus ook al weer een succesrijk carnavalsconcert achter de rug hebben. Verder kijken we 

met zijn allen vooruit naar de concertreis naar Duitsland. Het aantal aanmeldingen neemt nog 

steeds toe en  het muziekprogramma is inmiddels vastgesteld. Het ziet er zeker goed uit. 

Verder wordt hard gewerkt aan het programma van het filmconcert in het najaar en zullen ook 

het jeugdorkest en de slagwerkgroepen weer een paar interessante concerten geven. Op 30 

juni is er een afstudeerconcert voor Britt van den Dungen waarna de avond in Het Anker 

feestelijk wordt voortgezet met muziek van Big Band Uden. Op 7 juli a.s. hebben we het 

traditionele tuinconcert en eren we onze jubilarissen.   

 

7. Benoeming bestuursleden 

 

Bij de vergaderstukken is het rooster van aftreden van de bestuursleden gevoegd. Dit jaar zijn 

5 bestuursleden aftredend.  

Pierre Heesakkers; Voor dit onderwerp geeft Pierre het voorzitterschap aan Jan die memoreert 

dat het al weer 3 jaar geleden is dat Pierre aantrad als voorzitter en zijn eerste termijn er dus al 

weer opzit. Gelukkig heeft Pierre zich herkiesbaar verklaard. Jan geeft aan dat er geen 

tegenkandidaten zijn ingediend en stelt namens het bestuur voor Pierre voor een nieuwe 



Verslag ALV O&U 19 april 2017 

 

4

periode bij acclamatie te herbenoemen als voorzitter van O&U. Met een applaus wordt dit 

voorstel aangenomen. Daarna neemt Pierre het voorzitterschap van de vergadering weer over.  

Marc Roozen; Ook Marc heeft een eerste periode van 3 jaar er op zitten. Hij is beschikbaar 

voor een volgende periode. Ook hier zijn geen tegenkandidaten ingediend dus stelt het bestuur 

voor Marc bij acclamatie voor een volgende periode te herbenoemen. Met applaus stemt de 

vergadering in met dit voorstel.   

 

Er zijn ook drie bestuursleden aftredend en niet herbenoembaar:  

Theo van Vijfeijken: Theo is in 2014 benoemd tot penningmeester, is nu na 3 jaar aftredend 

en heeft aangegeven niet herbenoemd te willen worden. Pierre brengt in herinnering dat Theo 

na het afronden van zijn studie in goede samenwerking met Koen de financiële 

verantwoording heeft overgenomen en in de afgelopen periode een kritische penningmeester 

is geweest. En dat heeft de vereniging ook nodig. Deze rol heeft Theo echter niet helemaal 

gebracht wat hij er van had verwacht en daarnaast kan hij het moeilijk combineren met zijn 

inmiddels verkregen baan. Pierre bedankt Theo voor zijn inzet en laat dat vergezeld gaan van 

een bos bloemen, een cadeautje en één fles Vinou. Theo bedankt voor de vriendelijke 

woorden en ook Koen voor zijn ondersteuning de afgelopen jaren en geeft aan dat de 

vereniging ook financieel gezond is. 

Jan de Wit: Pierre memoreert het feit dat Jan vorig jaar bij zijn herbenoeming al heeft 

aangegeven dat die benoeming maar voor een jaar was. Na zeven jaar wil Jan het secretariaat 

overdragen. Pierre geeft aan dat het secretariaat in goede handen was. Dat hij dikwijls ook 

buiten de bestuursvergaderingen contact met hem had. De zaken waren steeds op orde. Naast 

het secretariaat was Jan als organisator van de wijnactie en als lid van de commissie voor het 

carnavalsconcert ook breder actief in de vereniging. Tenslotte zagen we hem ook regelmatig 

als vlaggendrager bij de straatoptredens. Jan blijft nog wel lid en donateur van de vereniging 

en over de vlag denkt hij nog na. Pierre bedankt hem voor alle werkzaamheden en ook voor 

hem is er een bos bloemen, een cadeautje en twee flessen Vinou. Er zijn immers twee 

termijnen volgemaakt. In zijn reactie geeft Jan aan het werk bij O&U met plezier te hebben 

gedaan en er ook niet mee op te houden omdat het niet meer leuk was. Hij vindt zelf altijd dat 

na zo’n periode het tijd is voor nieuwe energie. Hij wenst de vereniging toe open naar elkaar 

te blijven, als er iets niet lekker zit dat met het bestuur te bespreken en ook ideeën die je hebt 

aan de orde te stellen. Dan blijft de sfeer goed en dat is naast de mooie muziek belangrijk voor 

de vereniging.  

Ria Boeijen: Ria heeft er in haar rol als bestuurslid vanuit het Harmonieorkest drie perioden 

van drie jaar opzitten en kan dus vanwege statutaire bepalingen niet worden herbenoemd. 

Pierre geeft aan dat dit wel een verandering zal betekenen maar dat Ria wel de rol van 

concertmeester zal behouden en daarnaast in de orkestcommissie zal blijven. Hij zegt 

waardering te hebben voor haar inspanningen temeer omdat zij inmiddels al geruime tijd in 

Zeist woont maar toch heel betrokken bij O&U is gebleven. Ria bevestigt in haar reactie dat 

ze betrokken blijft met de woorden ‘jullie zijn nog niet van mij af’. Ze heeft graag invulling 

gegeven aan het bestuurslidmaatschap en kreeg daar ook veel voor terug. Onder luid applaus 

wordt ook Ria bedankt met bloemen, een cadeautje en drie flessen Vinou.  

Dan is de benoeming van de nieuwe bestuursleden aan de orde. De kandidaten Mirjam 

Korsten, Johan Verhulst en Wouter Mommers wordt gevraagd voor hun introductie even de 

vergadering te verlaten.  

Mirjam Korsten; Mirjam heeft zich na een uitvoerig gesprek met Pierre kandidaat gesteld 

voor het secretariaat. Zij heeft via eerdere activiteiten bij O&U en het lidmaatschap van haar 

kinderen een goede relatie met de vereniging. Pierre verwacht dat ze de rol van secretaris op 

een goede manier zal kunnen invullen. Voor haar kandidatuur zijn geen tegenkandidaten 

ingediend. Het voorstel van het bestuur is haar bij acclamatie te benoemen. Dit wordt door de 

vergadering overgenomen.  
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Johan Verhulst; Na verscheidene oproepen intern en extern is Johan Verhulst gevonden als 

kandidaat nieuwe penningmeester. Johan heeft in het verleden ook een periode deze rol bij 

O&U vervuld, heeft veel ervaring in het financieel beheer en is bereid voor tenminste 3 jaar 

deze functie op zich te nemen. Zijn kandidatuur kon niet meer voorafgaand aan de 

vergadering worden medegedeeld aan de leden. Gezien de eerdere oproepen is geconcludeerd 

dat er geen andere kandidaten beschikbaar zijn en desgevraagd komen er ook nu uit de 

vergadering geen tegenkandidaten. Het bestuur stelt voor Johan Verhulst bij acclamatie te 

benoemen tot nieuwe penningmeester van O&U. De vergadering stemt met applaus in met dit 

voorstel.  

Wouter Mommers; Wouter behoeft eigenlijk geen introductie. Na gevraagd te zijn heeft hij 

het verzoek in beraad genomen en vervolgens positief gereageerd. Met Wouter en Mirjam 

wordt enige verjonging in het bestuur bereikt hetgeen ook de bedoeling was. De kandidatuur 

van Wouter is enige weken geleden via Sonus aan de leden medegedeeld. Er zijn geen 

tegenkandidaten ingediend zodat ook bij deze vacature het bestuur voorstelt Wouter bij 

acclamatie te benoemen als bestuurslid vanuit de afdeling Harmonieorkest. De 

Ledenvergadering stemt met applaus in met dit voorstel.  

De drie kandidaten worden verzocht hun plaats in de vergadering weer in te nemen. Het 

applaus vanuit de vergadering maakt naast de mededeling van de voorzitter duidelijk dat ze 

van nu zijn benoemd in het bestuur van O&U. Pierre wenst hen daarbij veel plezier en succes.  

    

8. Informatie vanuit de commissarissen.  

 

Vervolgens krijgt de voorzitter van de commissarissen Frits Swinkels het woord. Frits in sinds 

kort benoemd in deze functie. Hij geeft in een korte presentatie aan wat de vereniging van de 

commissarissen wel en niet kan verwachten (geen formeel toezichthoudend orgaan maar een 

groep betrokken adviseurs). Het is de bedoeling dat deze groep ook nog verder wordt 

uitgebreid en hij roept ook de leden op wanneer zij personen kennen die voor deze rol in 

aanmerking komen, dit te melden bij Frits. Zij worden dan door de commissarissen 

persoonlijk benaderd. De commissarissen zijn ook uitgenodigd zich aan te melden voor 

specifieke ondersteuning van de vereniging op een bepaald thema. Zo is Joep van Dijk 

betrokken bij SMO en gaat Mark Grasveld de commissie sponsoring mede ondersteunen. 

Tenslotte biedt Frits namens de commissarissen de aanwezige leden het traditionele drankje 

aan.  

 

Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet.  

 

Het tweede deel van de vergadering bevat de twee onderwerpen waarover ook tijdens de 

vorige ALV met de leden is gesproken. Inmiddels zijn stappen gezet en heeft het bestuur een 

verder uitgekristalliseerd idee dat aan de leden wordt voorgelegd.   

 

9. Voorstel bestuur betreffende concours 2018  

 

Vorig jaar is gesproken over de vraag of O&U gebruik zou moeten maken van de inmiddels 

verdiende mogelijkheid te promoveren naar de concertafdeling. Naar aanleiding van de 

bespreking toen heeft het bestuur dit nog eens aan de orde gehad in de artistieke evaluatie met 

de dirigent. Het bestuur is daarna tot het voorgenomen besluit gekomen om in 2018 op 

concours te gaan in de 1e divisie en dus geen gebruik te maken van de promotiemogelijkheid.   

Ter toelichting is Fried Dobbelstein aanwezig en krijgt het woord om zijn zienswijze op dit 

onderwerp uit een te zetten. 

Hij bevestigt dat hij het orkest wel in staat acht in de concertafdeling te functioneren maar dat 

dat gepaard zou gaan met aanzienlijk meer druk om te presteren, ook gedurende de perioden 

tussen de concoursen. Het zou naar zijn mening leiden tot een positie ergens onder in de 
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concertdivisie terwijl we de afgelopen keren aan de bovenkant van de eerste divisie zaten. 

Daarnaast hoort het bij deze vereniging ook sociaal actief te zijn voor de leden maar ook voor 

het dorp. Dat heeft zeker ook waarde en komt de levendigheid van O&U ten goede. Fried is 

van mening dat we er verstandig aan doen nog enige tijd als orkest te groeien en te werken 

aan een niveau dat ten minste in de middenmoot van de concertafdeling scoort. Daarvoor 

moeten we t.z.t. ook kijken of we op de verschillende posten ook de noodzakelijke bezetting 

hebben. Vanuit de vergadering wordt in herinnering geroepen dat er periodes zijn geweest dat 

het orkest vanwege de concertafdeling altijd op z’n tenen moest lopen. Dat werd niet door 

iedereen als positief ervaren. Fried geeft aan dat het aan de andere kant natuurlijk wel de 

bedoeling is om zo mooi mogelijke muziek te maken, zeker ook met stukken die de 

concertafdeling waardig zijn. Het repertoire van de afgelopen tijd bevatte ook die stukken en 

dat zal ook de komende tijd zo zijn. Dat zorgt o.a. voor groei in muzikaliteit. Nadat nog wat 

zienswijzen worden gewisseld concludeert de voorzitter dat de vergadering het voorstel van 

het bestuur in 2018 op concours te gaan in de eerste divisie ondersteunt.    

  

10. Huisvesting O&U – perspectief 

 

Bennie start dit onderdeel met een korte weergave van het verslag van de Stichting 

Huisvesting. Er is het afgelopen jaar weer gezorgd voor een royale maar ook noodzakelijke 

set aan activiteiten. De resultaten zijn dan ook positief zoals al bij het financiële verslag 

bleek. Dat hangt in belangrijke mate af van de inzet van alle vrijwilligers. Die worden 

daarom van harte bedankt.  

Over de toekomst van Het Anker kwam het volgende aan bod:  

Sinds de discussie in deze vergadering een jaar geleden zijn er uitgebreide gesprekken 

gevoerd met de gemeente en is ook intern nogmaals gekeken hoe e.e.a. er voor staat.  

Op dit moment lijkt het er op dat er aan de kant van de gemeente geen ruimte is om aan de 

wensen van O&U tegemoet te komen en is dus nog geen overeenstemming bereikt omtrent 

verhuizing naar het Ontmoetingscentrum. Daarnaast is er nog eens gekeken of het mogelijk is 

nog een overbruggingstijd in Het Anker te blijven en wat daarvoor moet worden gedaan.  

De conclusie is dat een verhuizing op korte termijn er niet inzit. De urgentie bij de gemeente 

is er niet en het lijkt er op dat we met een beperkte investering nog ca. 5 jaar vooruit zullen 

kunnen. In die periode wordt de boekwaarde verder afgeschreven hetgeen het overleg met de 

gemeente ook gemakkelijker maakt.  

In Het Anker blijven houdt wel in dat de vereniging in die periode nog wel de energie moet 

opbrengen om het beheer goed te regelen en op korte termijn ook nog wat aanpassingen te 

verrichten. Dat betekent dat meer mensen dan thans zich daarvoor zullen moeten willen 

inzetten.  

Vanuit de vergadering wordt ‘nog 5 jaar blijven’ positief gewaardeerd. Bennie zal een plan 

maken voor de zaken die op korte termijn zullen worden opgepakt. De gesprekken met de 

gemeente gaan wel door om uiteindelijk tot een voor alle partijen goede oplossing te komen.  

 

11. Rondvraag 

 

• Ben Engels vraagt zorgvuldig om te gaan met de spullen van en in Het Anker. Als er 

iets gerepareerd moet worden geef dat dan aan hem door. Binnen zijn mogelijkheden 

zal hij dat dan graag oppakken. Verder bevestigt Ben dat er voldoende personen 

moeten zijn die taken in Het Anker op zich nemen wil het allemaal lukken. De 

genoemde zorgvuldigheid geldt ook het instrumentarium. Daar kan niet genoeg op 

worden gewezen. Hij maakt er verder melding van dat de kapotte lamp inmiddels is 

vervangen door een exemplaar geschonken door G. Klessens.  

• PeterJan Happé vraagt waarom de budgetoverschrijding bij de inhuur van muzikanten 

voor het concert in Eijsden zo nadrukkelijk moest worden gemeld in de Sonus. 



Verslag ALV O&U 19 april 2017 

 

7

Geantwoord wordt dat het in het bestuur een belangrijk gespreksonderwerp was en dat 

ook voor de leden het van belang is te weten welke consequenties er soms hangen aan 

een optreden als dit.   

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en inbreng, de secretaris voor het 

papierwerk en sluit de vergadering.   

 

Opgemaakt, 1 mei 2017 
 

 


