Algemene Ledenvergadering Thor, 26 juni 2017
Aanwezig: 74 stemgerechtigde leden
1.

Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom op deze voorjaar-ledenvergadering.
Er is bericht van verhindering ontvangen van Gonny en Eric Jansen, Anja Theunis.
Als agendapunt 7a zal de uitloting van het eindcijfer van de ledencertificaten worden gedaan.

2.

Notulen ALV 28 november 2016
agendapunt 7, punt 7 PR en communicatie. Hier staat dat kleding het gezicht naar buiten
bepaalt. In dit verband merkt Rob van Mechelen op dat bij de atletiekunie de clubkleding is
afgeschaft, behalve bij de NK’s.
De notulen zijn met inachtneming van bovenstaande goedgekeurd.

3.

Ingekomen en uitgegane stukken
Er zijn geen ingekomen of uitgegane stukken waarvan behandeling in de ALV noodzakelijk is.

4.

Voorstellen van leden
Er zijn geen voorstellen van leden.

5.

Aanstellen stembureau
Aanstellen van een stembureau is niet noodzakelijk. Er is een aftredend bestuurslid, hiervoor
heeft zich één kandidaat gemeld, er zijn geen tegenkandidaten.

6.

Huldiging jubilarissen
Ook dit jaar is er weer een aantal jubilarissen die we mogen huldigen. We beginnen met de
jubilarissen van de afdeling wedstrijdsport. Edward Heijnemans zal hen toespreken.
Frans van Boven is al 60 jaar lid van de vereniging. Hij is nog altijd een echte wedstrijdatleet,
gaat nog vaak naar wedstrijden, ook in het buitenland, waar hij vaak collega-wedstrijdatleten
van dezelfde leeftijd tegenkomt. En vergis je niet, het zijn wedstrijden op hoog niveau. Frans
heeft ook lang training gegeven. Hij heeft ook nog veel records en clubrecords in handen.
Harry Cartens is 40 jaar lid. Hij wordt volgende week 90 en is niet meer zo goed ter been. Rob
van Mechelen zal hem de versierselen en het boeket gaan brengen.
Harry werd eind veertiger jaren van de vorige eeuw door de voorloper van BN/De Stem
gevraagd om wedstrijdverslagen te maken. Hij was al snel zo gecharmeerd van de wedstrijdsport
dat hij zelf lid is geworden. Hij is pas in 2014 uitgeschreven als jurylid. Als correspondent schreef
Harry altijd op wat opgeschreven moest worden. Hij was niet zo van de ‘franje’. Hij was ook
altijd in staat om de wedstrijduitslagen in de krant te krijgen!
Gerard van Zitteren (25 jaar). Naast zijn lidmaatschap is Gerard vooral erg belangrijk voor de
bouwploeg van de halve marathon. Hij is erg perfectionistisch en daar profiteert de werkgroep
enorm van. Hij is niet aanwezig, de versierselen zullen hem worden gebracht.
De drie jubilarissen die allen 25 jaar lid worden toegesproken door Geert Korthuis.
Ciska Roelen(25 jaar). Ciska is net weer eerste geworden in haar klasse op de halve marathon
met een tijd van 1.48 uur! Ciska is begonnen bij AVO in Oudenbosch, maar besloot al snel naar
Roosendaal gekomen. Zij had de missie om ook als leden van de afdeling recreatie aan
wedstrijden te mogen deelnemen en dat is haar gelukt. Ciska heeft 20 jaar deelgenomen aan de
wintercompetitie, waarmee ze vijf bekers heeft gewonnen. Een hele prestatie als je bedenkt dat
je drie keer achtereen moet hebben gewonnen om de beker mee naar huis te mogen nemen.
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John Vissers (25 jaar). Geert kent John vooral uit zijn tijd dat hij lid was van het hoofdbestuur en
leerde hem daar kennen als een zeer gedreven man. John is niet alleen een actief lid van de
afdeling recreatie, maar staat ook zijn mannetje bij het jeu-de-boule. Hij werd tweede in de
zomercompetitie van 2016.
Beiden krijgen een Thorspeld en een mooi boeket overhandigd.
René Fritz (25 jaar) kon niet aanwezig zijn, ook hem zal de Thorspeld toekomen.
Wil Pardon neemt de huldiging van de jubilarissen van de afdeling wandelen voor zijn rekening.
Addy van Daele is 40 lid van Thor, net als Net van Nijnatten-Mol. Addy wandelt op woensdag
nog steeds lekker mee in de groep. Zelfs in het oude Thorhonk verzorgde Addy al regelmatig de
bardienst en dat doet ze nog steeds. Netje vindt het nog steeds gezellig om haar rondje te
wandelen, al doet ze dat niet meer in een groep, maar gaat ze met José op pad. Het zegt een
heleboel over jullie zelf, maar ook over de vereniging dat jullie nog altijd zo graag op woensdag
naar het Thorhonk komen.
José Deijkers-Boeren(25 jaar). José is al lid van verdienste. Iedereen begrijpt dus dat je veel voor
de vereniging betekent. Voor de afdeling wandelen kunnen voor de inschrijftafel altijd een
beroep op je doen.
Toke Oostvogels(25 jaar) heeft zich altijd ingezet voor het collecteren voor de
gehandicaptensport. Daarvoor ontving Thor altijd een deel van de opbrengst. Jammer genoeg is
dit langzaam opgehouden.
John Schouw wordt geëerd door Math Erven, coördinator van de gymgroepen. John is 25 jaar lid
van Thor. John is begonnen bij de afd. recreatie, maar al snel overgestapt naar de gym. Het feit
dat je al 25 jaar lid bent moet wel betekenen dat je je bij Thor thuis voelt en dat je je conditie
goed op peil hebt kunnen houden. Je hebt in al die jaren veel sportvrienden gemaakt. Het is wel
bijzonder dat je al 25 jaar lid bent, want de gymgroepen bestaan nog niet zo heel lang. Ook John
wordt gefeliciteerd en krijgt de thorspeld en een mooi boeket.
Als laatste zal Marita Castenmiller – Wouters worden toegesproken door Fred Zacht, voorzitter
van de afdeling Nordic Walking. Marita is al heel lang, 50 jaar, lid van Thor. Haar ouders gaven
haar al als kind op als lid van de vereniging. Fred kent Marita nog niet zo heel lang, dus hij heeft
een en ander moeten opzoeken uit de tijd voordat Marita zich met Nordic Walking ging
bezighouden. Marita was goed op de middellange afstanden. Een mooie anekdote uit die tijd:
op een hele warme dag had zij een medaille gewonnen op de 800 meter. Om haar medaille in
ontvangst te kunnen nemen moest zij een handtekening van een jurylid halen. Deze stuurde
haar echter terug met de mededeling: ga jij je eerst maar eens fatsoenlijk kleden, want… ze had
een topje aan.
Op dit moment is Marita een van de drijvende krachten achter de Nordic Walking. Ze begeleidt
voorlopers en geeft cursussen NW. We hopen dat je nog vele jaren het boegbeeld van NW wilt
zijn.
Dan is er nog een bijzondere onderscheiding uit te reiken. Daarvoor komt Rob van Mechelen
naar voren. Als unieraadslid heeft de atletiekunie Rob gevraagd de waarderingsspeld van de
atletiekunie uit te reiken aan John Mannie. John is geen lid van Thor, maar wel al veertig jaar
jurylid. Hij kwam bij Thor met zijn kinderen en later kleinkinderen, en in tegenstelling tot veel
ouders bleef hij het jureren trouw, ook nadat zijn kinderen naar elders verhuisden en geen lid
meer van de vereniging waren. Ondanks dat hij geen lid is, is hij een Thor-man in hart en nieren.
We hopen dan ook dat we nog lang van zijn diensten gebruik mogen maken.
6a Loting eindcijfer ledencertificaten
Met behulp van een aantal aanwezige certificaathouders trekt de penningmeester het eindcijfer
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van de certificaten die dit jaar zullen worden uitgeloot. Dit cijfer is 6. Alle certificaten met het
eindcijfer 6 zullen dit jaar inclusief de rente aan de houders worden terugbetaald.
7.

Jaarverslag 2016
Over het jaarverslag worden de volgende opmerkingen:
Er zijn maar vier licentieleden. Wat zijn dat dan voor leden? Dit zijn mensen die uitsluitend om
een licentie te kunnen aanvragen lid zijn van Thor. Zij lopen wedstrijden als Thor-lid, maar doen
overigens niets bij de vereniging.
Rob van Mechelen vraagt (wederom) om de lijst van speciale verdiensten en ereleden te
actualiseren. Er zijn veel leden overleden waarvan de naam nog altijd niet van een kruis zijn
voorzien. Het bestuur had al in een eerdere vergadering besloten om het kruisteken weg te
laten, omdat er altijd mensen zijn, waarvan je niet weet of te weten komt dat ze overleden zijn.
Dat hebben we nu nog niet gedaan, waarvoor onze excuses.
Rob van Mechelen geeft nog aan dat op pagina 24 de podiumplaats van Eltjo van Mechelen
ontbreekt.
Kees Langen merkt nog op dat in het schema op pag. 2 nog sprake is van ‘wegatleten’. Dit is
inmiddels een achterhaalde onderverdeling en kan weg worden gelaten.
Kees Langen: het ledenaantal op blz. 24 en 26 wijkt af van wat op pag. 15 staat. Het verdient
aanbeveling om de gegevens van de afdelingen af te stemmen op die van de ledenadministratie.
De ledenadministratie is daarbij leidend.
Ook zijn de aantallen leden op pagina 26 per 01-01 en 31-12 omgedraaid. Secretaris zal zorgen
dat de correcties worden aangebracht en zal er volgend jaar op toezien dat de juiste cijfers
worden gepubliceerd.
Met inachtneming van bovenstaande wordt het Jaarverslag 2016 vastgesteld.

8.

Jaarrekening 2016
a. Het jaar 2016 was een roerig jaar. Het begon met de brand. Heel veel leden hebben met hart
en ziel gewerkt om dit te boven te komen. Financieel is er gelukkig geen probleem gebleven. De
declaratie die we bij de verzekeringsmaatschappij hebben neergelegd is geheel gehonoreerd.
Ook het meubilair dat Thor van Philips had gekregen. Bovendien heeft Thor van de regionale
milieudienst, die ging verhuizen, om niet kantoormeubilair gekregen, dat dus niet gekocht
hoefde te worden. Er is dus geld ‘overgebleven’. Dat is gereserveerd, want de vereniging komt
er steeds weer achter dat er zaken door de brand verloren zijn gegaan of toch vernietigd bleken
te zijn (bijv. de speren bleken niet meer bruikbaar).
De uitbreiding van het Thorhonk is geheel gerealiseerd. In overleg met de kascontrolecommissie
is de dotatie van de vrienden van Thor in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Een groot
deel van de installatie van het Thorhonk (nieuwe douches, wc etc.) is voor € 50.000 gekomen uit
het vermogen.
Er staat € 124.996 op de bank. Jammer genoeg levert dit, in tegenstelling tot voorgaande jaren
toen de rente nog hoger was, niet veel meer op.
Het is de penningmeester niet gelukt om een compleet overzicht van de investeringen in het
boekjaar 2015, zoals beloofd in de vorige ALV op te stellen. Afgesproken is dat hij zich daarover,
samen met een van de kascontrolecommissieleden, in september zal buigen.
Het bestuur heeft besloten de bedragen die worden ontvangen door afkoop van het
verenigingswerk, evenals de begrote, maar niet door een aantal trainers opgeëiste
trainersvergoeding te gebruiken voor het jubileumfeest. In de toekomst zal dit geld ook steeds
worden gebruikt voor vereniging gebonden activiteiten.
De hypotheek is een lineaire hypotheek. Deze loopt dan ook jaar op jaar terug. De waarde van
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de ledencertificaten loopt ook jaarlijks terug doordat jaarlijks 1/10 deel wordt afgelost.
Doordat de rekeningen van Aan de Stegge en Bogers zijn betaald is ook de schuld aan
crediteuren flink afgenomen.
Al met al is het resultaat dit jaar negatief (€ 5.940,-). Als er niet gereserveerd was in
bestemmingsreserve was er een kleine winst gemaakt.
Bij de afdeling wedstrijdsport zien we een zekere onderbesteding. Er zijn nog altijd vacatures
voor drie trainers. In het boekjaar is de afdeling er niet in geslaagd deze vacatures te vervullen.
Bij de afdeling recreatie valt op dat de trainers nog altijd terughoudend zijn met declareren. Het
aantal van de trainers dat niet declareert loopt wel langzaam terug. Er heeft hier een
verschuiving plaatsgevonden in de opbrengst van de starterscursus.
Over de afdeling wandelen zijn weinig bijzonderheden te melden. Wel valt op dat dit jaar de
tochten erg succesvol zijn geweest.
Ook over de afdeling Nordic Walking is weinig te zeggen. Zij liepen wel iets over het budget
heen, maar er zijn geen bijzonderheden.
Voor Senioren Actief geldt dat het bestuur eens goed heeft gekeken naar de honorering van een
aantal docenten. Het gevaar bestaat dat belastingtechnisch niet helemaal de goede weg wordt
bewandeld. Het zou niet goed zijn als de belastingdienst opmerkingen gaat maken en Thor met
een boete confronteert. Wellicht wordt weer uitgeweken naar een constructie via Sportservice
West-Brabant.
Algemene kosten: de zonnepanelen zijn door de brand 3,5 maanden buiten gebruik geweest en
leverden dus in die tijd niets op.
De kosten voor personeel blijven net binnen de grenzen: Thor werd geconfronteerd met
behoorlijk oplopende kosten voor de ziektekostenverzekering. Vanaf 2017 gaat Thor voor de
verzekeringen meelopen met de verzekering van het UWV.
De kosten voor het clubblad stegen iets uit boven de begroting. De werkgroep sponsorwerving is
inmiddels aan het werk en behoorlijk succesvol. Een voorbeeld is Cloetta, die op meer plaatsen
zichtbaar is, en meer sponsorgeld in het laatje brengen.
Voor wat betreft de overige kosten: de bankkosten zijn schrikbarend gestegen en tegelijk zijn de
renteopbrengsten schrikbarend gedaald. Met de kascontrolecommissie heeft de
penningmeester geconstateerd dat veel kleine kosten voor een groter negatief saldo hebben
gezorgd. Een specificatie van alle kleine kosten is beschikbaar bij de penningmeester.
Voor de afdeling wedstrijdsport is er nog altijd de interne subsidie van € 15.500.
De barinkomsten zijn positief. Met de activiteiten op de baan erbij zijn de barinkomsten goed te
noemen. Thor is in onderhandeling met de grootste drankenleverancier Inbev. Voor 2017 en
daarna zijn er nog betere afspraken gemaakt dan tot nu toe. Dit zal te zien zijn in de
baropbrengst.
We blijven binnen de grenzen, maar het is dit verslagjaar niet echt makkelijk gegaan, het heeft
veel inspanning gekost om dit te realiseren.
Opmerking: in de laatste zin van blz. 5 in de jaarrekening staat 2016. Dit moet 2017 zijn.
b. Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de boeken en de bescheiden gecontroleerd. De penningmeester
heeft daar een toelichting op gegeven. De investeringen zijn niet gecontroleerd. Dit zal gebeuren
als de definitieve uitsplitsing van de investeringen (met jaarrekening 2017) heeft
plaatsgevonden. Het volledige verslag van de kascontrolecommissie is bij de penningmeester
beschikbaar. De (kleine) afwijkingen die zijn gevonden zullen in de jaarrekening van 2017
worden hersteld.
De commissie beveelt wel aan om de hoofdadministratie beter te laten aansluiten op de deeladministraties.
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De kascontrolecommissie adviseert de vergadering om deze jaarrekening goed te keuren.
De vergadering stelt de jaarrekening vast en verleent hiermee décharge aan het bestuur voor
het gevoerde financiële beleid van 2016.
Ger Dam is aftredend kascontrolecommissielid. Aangezien Kees Nelissen heeft aangegeven te
willen aftreden stelt het bestuur voor, omwille van de continuïteit, om Ger Dam te
herbenoemen. Dit is niet in tegenspraak met de statuten.
De vergadering is het hiermee eens.
9.

Verantwoording Beleidsplan 2015 2019
In het Jaarverslag staat voldoende over het beleidsplan.
2016 was een overgangsjaar, de vereniging, en ook het bestuur had wel wat anders aan zijn
hoofd dan het volgen van het beleidsplan. De voorzitter wil het hier dan ook bij laten. De
vergadering is het hiermee eens.
Op het vlak van de veiligheid is wel wat aan invulling van het beleidsdoel gedaan. Er was binnen
Thor een vertrouwenscontactpersoon. Er was behoefte aan aanvulling. Wim Jongmans zal
samen met Marja Vreugdenhil de functie van vertrouwenscontactpersoon op zicht nemen. Zij
zijn beschikbaar voor iedereen die getreiterd wordt, gepest wordt seksueel geïntimideerd
wordt. En dat behoeven niet alleen jongeren te zijn. Informatie hierover staat op de website. De
taak van de vertrouwenscontactpersonen is het wijzen van de weg aan personen die zich
benadeeld voelen. De benoeming van Wim Jongmans wordt door de vergadering met
instemming begroet. Degene die het probleem bij de vertrouwenscontactpersoon neerlegt
bepaalt waar en hoe het incident verder wordt behandeld.
Het kan overigens zijn dat er een probleem wordt aangekaart, dat eigenlijk bij de
tuchtcommissie hoort, dan wordt het - in overleg met betrokkene -doorgespeeld naar de
tuchtcommissie. De tuchtcommissie kan ook rechtstreeks door de leden benaderd worden.
Uit de zaal komt de vraag of alle leden wel weten dat deze mogelijkheden er zijn? Dat is niet
zeker, daarom gaan de vertrouwenscontactpersonen ook voorlichting geven bij de trainers (in
september). Het zou ook eens een onderwerp van een ledenvergadering of een thema-avond
kunnen zijn.
Rob van Mechelen merkt op dat de meest kwetsbaren overigens zijn de getalenteerde leden, die
bang zijn hun plaats in de selectie te verliezen.
Het zou ook goed zijn om in de informatiemap voor nieuwe leden het bestaan van de
vertrouwenscontactpersoon en tuchtcommissie te melden en uit te leggen.

10. Voorstel wijziging verenigingsstructuur en bestuursstructuur
Voorzitter geeft aan dat dit een ‘stand van zaken’ is. Er is voor deze vergadering gesproken met
een lid en externen. Er is een goede discussie geweest, maar de voorstellen waren (nog) niet te
vertalen in een schriftelijk verhaal.
We streven nu naar een hoofdbestuur van 5 tot 7 personen en daarbinnen een vaste kern van 3
of 4 leden(voorzitter, penningmeester en secretaris). De overige leden van het hoofdbestuur
zullen leden zijn met een specifiek takenpakket. De afdelingsvoorzitters zijn geen deel meer van
het hoofdbestuur, maar er is natuurlijk wel overleg met hen nodig. Daartoe zal er een keer per
kwartaal een overleg worden gepland. Daar komen begroting jaarverslag en financiën aan de
orde, maar er kan ook een belangrijk thema aan de orde gesteld worden, waar eventueel ook
geïnteresseerde leden bij aanwezig kunnen zijn. Er wordt dan ook gestreefd naar een algemene
ledenvergadering van de afdelingen, maar dat blijkt niet in alle afdelingen haalbaar. Bij Nordic
Walking zijn de ledenvergaderingen redelijk goed bezocht, zijn de leden geïnteresseerd, maar bij
bijv. de afdeling wedstrijdsport is dat niet het geval. De afdelingen hebben wel een zekere
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verantwoordelijkheid in het kader van budgettering, begroting en jaarverslag, waar de leden van
de afdeling natuurlijk ook iets over te zeggen hebben.
Er is ook nog gesproken over het instellen van een ledenraad, maar daar is geen draagvlak voor.
Uit de zaal wordt nog opgemerkt dat er dan nog meer bestuursleden nodig zijn. Het moet wel
realiseerbaar zijn. Voorzitter zegt dat dat juist is, maar we moeten het niet te somber inzien,
tenslotte zijn er buiten de afdelingsvoorzitters nu al vier bestuursleden.
11. Barbemensing
Het is nog niet duidelijk welke concrete oplossing er is en we kunnen dus ook nog niet aangeven
wat dat dan betekent voor de prijs van het kopje koffie.
De inzet van Robert Kemner is geen structurele oplossing. Mocht hij een betaalde baan vinden,
dan is hij direct weg.
Tjeu Segers laat de vergadering weten dat bij Sprint de barmedewerkers worden betaald, er is
een groep van 8 à 10 mensen (dat kunnen ook leden zijn) die goed zijn ingevoerd en waar je
altijd een beroep op kunt doen.
Rob van Mechelen geeft het bestuur in overweging onderscheid te maken tussen
‘hoofdmannen’ en ‘indianen’. Ofwel niet iedereen wil openen, geld tellen, sluiten,
verantwoordelijk zijn.
Als er 10 tot 15 mensen (op de 70 die er nu al worden ingezet) zich melden is de planning rond
te krijgen. Al is het wel duidelijk dat het beter/makkelijker gaat als je regelmatig ingezet wordt
en niet na 8 uur (norm voor vrijwilligerswerk) zegt: mijn taak zit er op. Wordt vervolgd.
12. Bestuursverkiezing
Ronny Weemaes is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is blijk dat hij zo lang bestuurslid
is geweest. Eigenlijk is er niet veel meer over Ronny te vertellen wat niet al bekend is: hij heeft
onlangs een lintje gekregen is toen door de burgemeester uitvoerig toegesproken. Ook heeft er
een interview met hem in de krant gestaan.
Toch een poging: het is moeilijk om te vertellen wat Ronny gedaan heeft, want daar is geen eind
aan. Daarom een foto die zijn functie zeer goed karakteriseert (er wordt een foto vertoont van
een spin in een web, met méér dan 8 poten). Ronny bemoeit zich met minstens drie afdelingen:
recreatie (trainer, coördinator van trainers, opstartcursus), wandelen (begeleider van speciale
groepen als Parkinson- en diabetesgroep) en wedstrijdsport (jurycorps). Hij zit ook nog in
verschillende werkgroepen: vrijwilligersbeheer, barbeheer, avond4daagse. Als coördinator,
maar ook gewoon als vrijwilliger, met zijn voeten in de klei.
Voorzitter bedankt Ronny en hoopt niet dat dit het begin is van het laten vallen van alle
activiteiten die hij voor de vereniging doet.
Penningmeester Jos Smits is aftredend, maar herkiesbaar.
De vergadering geeft aan hiermee in te stemmen.
Frans Witteveen heeft zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid. Frans is redactielid van het
jubileumboek. Hij heeft zo in hele korte tijd veel mensen uit de vereniging leren kennen en
daarmee ook de vereniging. Hij hoopt dat hij een bijdrage kan leveren met inzet van zijn
expertise. Frans wordt in eerste instantie, totdat een nieuwe bestuursstructuur duidelijk is
benoemd tot algemeen bestuurslid (en dus niet zoals Ronny tot vicevoorzitter).
De ALV stemt in met de benoeming van Frans Witteveen.
13. Rondvraag
Rob van Mechelen: Er is een brandbrief van het wedstrijdsecretariaat. Er is nog altijd geen
werkend internet op het wedstrijdsecretariaat. Dat kunnen we ons niet permitteren, begin
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september zijn er wedstrijden, wanneer dat beslist noodzakelijk is. Penningmeester geeft aan
dat het bedrade internet het moet doen en data er voor het draadloze internet expertise is
ingekocht om dit te optimaliseren. Er wordt dan ook van uitgegaan dat het tegen 2 september
wel werkt.
Rob van Mechelen: Frans Wouters is ons helaas het afgelopen jaar ontvallen. Hij had altijd de
gewoonte om het bestuur te bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar. Ik wil deze functie
van hem overnemen en het bestuur bedanken voor alles wat er gedaan is.
Rudy Weemaes: ik wil de werkgroep halve marathon graag de complimenten overbrengen voor
de organisatie van de halve marathon van gister. Prachtig dat de rugnummers (mits voldoende
vroeg ingeschreven) de namen van de deelnemers bevatten, maar ik werd af en toe
toegeroepen: “hup Cloetta” of “gefeliciteerd met je lintje” (dat Ronny heeft gekregen). Dus
graag volgend jaar de naam iets groter op het rugnummer.
14. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering nadat hij heeft medegedeeld dat de volgende ALV zal
plaatsvinden op maandag 27 november 2017. Hij bedankt allen voor hun aandacht en wenst
iedereen wel thuis.
Volgende Algemene Ledenvergadering op maandag 27 november 2017, 19.30 uur Thorhonk
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