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Betreft:  Notulen Ledenvergadering 17 November 2022 Concept) 
 
Aanwezig: Bestuur TCM: Patrick van Berlicum (PB), Frans van den Dungen (FD) , Stefan de 

Kort (SdK), Marcel Meulendijks (MM) , Rob Rauh (RR) 
 Toon Bekkers, Henk van den Berg, Gerard van den Biggelaar, Franklin Bleijswijk, 

Huub van Boxmeer, Jan van Boxmeer, Hans Breeuwer, Toine van Creij, Joos 
Helsen, Frank Jansen, Rene de Kleijn, Albert van de Koolwijk, Rene van Lanen, 
Corne Nous, Willem Raaijmakers, Theo Raaijmakers, Gerard Sigmans, Paul 
Smulders, Piet van de Tillaart, Tino van der Velden, Ton Verbruggen, Bram 
Verhoeven, Jan Verhoeven, Peter Verkuijlen 

Afgemeld: Wim van Breugel, Pieter vanden Berg, Gerard Hermes, Frans Kanters, Kees 
Koek, Tim Ommering, Gijs van Schaijk, Hans Vissers, Mais Vissers, Leo de Wit 

Afwezig: Ben van den Berg, Gert-Jan van Bergen, Mark van Heijst, Twan van Hooff, Piet 
de Koning, Harrie Verkuijlen 

 
Aanvang:  19:30 uur, afloop 21:05 
 
1. Opening & Mededelingen en goedkeuring notulen  
 
FD opent de vergadering. Welkom allemaal op de leden vergadering die we altijd aan het 
einde van het seizoen houden. Speciaal welkom voor Gert-Jan van Bergen. We blikken dan 
terug op afgelopen jaar en de financiële cijfers worden dan gepresenteerd. 
 
Het officiële fietsseizoen zit er al weer een maandje op, het is wederom snel gegaan. Door het 
mooie weer wordt er door diverse leden nog fanatiek op de weg gefietst en de MB zijn ook al 
weer uit de schuurtjes gehaald. Een seizoen zonder Corona beperkingen en met, zover 
bekend, geen grote vervelende voorvallen. 
 
Er is dan ook weer fanatiek gefietst, de opkomst was zeker niet slecht te noemen. Bij de A  
groep is deze bijna gelijk aan 2021, bij de B groep is deze een stuk hoger geweest en ook bij 
de C’s was de opkomst hoger. Het opzetten van de C groep is een erg goede zet geweest. 
 
Gert-Jan van Bergen is onze club komen versterken, we heten Gert-Jan dan ook welkom bij de 
club. Gert-Jan heeft onlangs de Mont Ventoux vanaf 3 zijdes beklommen, een prestatie van 
formaat die wel een applausje waard is. 
 
Helaas moeten we ook afscheid nemen van enkele leden mede door privé omstandigheden 
en verhuizing. Mochten ze spijt krijgen dan zijn ze natuurlijk weer welkom. 
 
Na het seizoen hebben we onze jaarlijkse feest middag/avond gehouden, een samen zijn 
zonder veel poespas, maar zeker gezellig. Er was een hapje en drankje en er werd flink 
gekletst. De opkomst met 54 personen is een zeker opsteker geweest voor de feestcommissie 
en laat zien dat de sfeer in de club prima te noemen is.   
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2. Notulen vorige ledenvergadering 5 maart 2020 
 
SdK vraagt de vergadering om haar akkoord te geven op de notulen van haar laatste 
ledenvergadering 17 februari 2022. Vanwege het feit dat het notulen zijn voor een periode 
van 2 jaar zijn de redelijk omvangrijk.  
 
Willem Raaijmakers stelt een vraag over de dinsdag ochtend groep en wat de visie is van het 
bestuur. Het bestuur geeft aan dat zij hierover gesproken heeft en vooralsnog alleen deze 
ritten ingeschreven/bekend zijn bij de NTFU, dit om de mogelijkheid tot verzekering te 
waarborgen als ingeschreven tourrit bekend bij de club. Het op een vergelijkbare manier 
invulling geven van deze ritten met ook vergoeding van koffie en dergelijke is voorbehouden 
aan de ledenvergadering, aangezien de extra financiële kosten uiteraard opgebracht zullen 
moeten worden door de leden. 
 
De vergadering heeft geen verdere op-/aanmerking en daarom zijn de notulen akkoord 
bevonden. 
 
FD bedankt SdK als secretaris voor het opmaken van de notulen, na akkoord van de 
vergadering. 
 
SdK deelt met de vergadering de reguliere schema van (bestuurs-) met als doel de leden 
verduidelijking teven over de inhouden en algemene onderwerpen welke gehouden worden 
in Januari, Februari (ledenvergadering), Mei, Juli (indien nodig), Oktober en November 
(ledenvergadering) 
 
Wat bespreken we ? 

• Hoe verlopen de club activiteiten/tourritten 

• Bespreken andere bijzonderheden gedurende het seizoen 

• Hoe gaat het met financiën van de club 

• Bespreken NTFU informatie en/of andere ontwikkelingen 
 
Als voorbeeld wordt gemeld dat met betrekking tot zaken van de NTFU worden we op de 
hoogte gehouden van de algemene ontwikkelingen in de regio. In algemene zin is er een 
vergrijzing van de fietssport en de NTFU ondersteund de aangesloten verenigingen met 
specifieke suggesties om die tegen te gaan door brijblijvend advies m.b.t. werven van nieuwe 
leden en mogelijkheid tot het geven van specifieke training/opleiding voor wegkapiteins of 
vaardigheidstraining m.b.t. de fietssport. Ook stelt de NFTO een speciaal budget ter 
beschikking voor een leden werving campagne voor jeugd-/jongvolwassenen , hiervoor 
kunnen de verenigingen een verzoek tot extra bijdrage, welke na goedbevinden door een 
commissie bij de NTFU ter beschikking gesteld zal worden. 
 
De vergadering vraagt het bestuur om te kijken in hoeverre nieuwe leden gevonden kunnen 
worden om ook de vergrijzing tegen te gaan. Er zijn zeker volwassen mannen welke zelf of in 
een kleine groep regelmatig fietsen. Misschien is het een idee om deze mensen via het pasjes 
lidmaatschap en de mogelijkheid voor een aantal keren meefietsen er enthousiasme zal 
komen om als actief lid bij de vereniging te komen. 
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Actie 
RR actief benaderen van kandidaat leden welke bekend zijn via bijvoorbeeld de voetbal club. 
Ook het aanbieden van het pasjes-lidmaatschap aan volwassen om eventueel mee te kunnen 
doen aan tourritten op zaterdag. 
 
Met betrekking tot de bestuursvergaderingen van TCM, is het de leden vrij om te verzoeken 
een inzage te verkrijgen in de notulen, er worden namelijk geen zaken besproken welke niet 
met de leden gedeeld kan worden. Indien er interesse hiervoor is kan dit via de secretaris 
kenbaar gemaakt worden. 
 
Ook willen we uiteraard het bestuur op sterke houden en door het feit dat FvD volgend jaar 
in 2023 zijn 2e termijn zal afronden, willen we als bestuur nu reeds aandacht vragen bij 
bestaande leden om zich mogelijk als kandidaat bestuurslid beschikbaar te stellen. Uiteraard 
is het ook te allen tijde mogelijk om een bestuursvergadering als TCM lid bij te worden. 
 
3. Terugblik seizoenen 2020 & 2021 
 
FD stelt voor om een korte terugblik te geven over het afgelopen fietsseizoen. 
 
Verslag A Groep (Henk van den Berg/ Jan Verhoeven) 
 
Henk informeert dat met een gemiddelde opkomst van 6/7 personen er een fijn fiets seizoen 
is geweest. De groep is aan elkaar gewaagd en er wordt rustig en gecontroleerd gefietst. Soms 
is aangesloten bij de B-groep bij mindere opkomst en ook dat is goed gegaan. Vanwege 
blessures en vakantie plannen buiten reguliere periodes (als gevolg van pensioen van enkele 
leden). 
 
Wel is opgevallen dat de zaterdag tochten dit jaar minder bezocht zijn en een tweetal tochten 
zijn afgelast vanwege verkeersomstandigheden. Theo Raaijmakers haakt hierop in dat hij het 
gevoel heeft dat de zaterdag-tochten voor de ‘betere’ renners is, ondanks dat dit vaak mooie 
tochten zijn naar o.a. Limburg en de Ardennen waar vele goede herinneringen zijn. 
 
Het idee wordt geopperd of het misschien mogelijk is om een alternatieve groep samen te 
stellen van B/C-rijders welke deze tochten goed kan volbrengen waarbij rekening gehouden 
kan worden met snelheid en/of de afstand. 
 
In tegenstelling tot Theo merkt Peter Verkuijlen op dat hij altijd veel plezier heeft gehad aan 
deze extra tochten en nimmer het gevoel te hebben gehad dat hij niet mee kon. Belangrijk is 
dat de hele groep samen uit en thuis komt met uiteraard met veel plezier. 
 
Actie 
PB meenemen/bespreken in de kalender commissie voor een wijziging van de opzet van de 
extra zaterdag tochten en/of eventueel aanpassen van de zondag tourritten met bijzondere 
ritten naar bijvoorbeeld Mergelland of de Posbank. 
 
  



Ledenvergadering – 17 November 2022 

Notulen 17 November 2022 - concept 4 

Verslag B Groep (Frank Jansen/Patrick) 
 
Frank geeft aan dat net als de A-Groep, de B-Groep een gemiddelde opkomst heeft gehad van 
6/7 leden met tourrit. Ook hier is zeer fijn gefietst zonder echte bijzonderheden. Het 
ongenoegen welke eenmalig heeft plaatsgevonden is opgepakt en uitgesproken door de B-
groep en hiermee opgelost. 
 
Verslag C-Groep (Ton Verbruggen/Jan van Boxmeer) 
 
Ook de opkomst van de C-Groep is goed geweest en er is goed gefietst. Het incident me andere 
renners tijdens de verrassingtocht (Huisarts uit Gemert) is gelukkig goed gegaan, dank aan  
Toon/Mais voor het attent reageren op de situatie. Vanwege het feit dat Ton afscheid zal 
nemen van de club en Jan aangeeft te stoppen als wegkapitein voor de C-groep, is met Joost 
Helsen inmiddels een vervanger gevonden voor de C-groep. FD bedankt Joost vooraf voor 
deze inzet en Jan zal Joost inwerken/begeleiden in het begin van het seizoen voordat hij 
volledig stopt. 
 
Feestcommissie (Frans van den Dungen/Hans Breeuwer/Paul Smulders) 
 
Frans meldt dat de feestcommissie zeer tevreden is over het verloop van de 
feestmiddag/avond. De opkomst was met ruim 50 personen groot te noemen en door de 
aanwezigen werd heerlijk bij gekletst onder het genot van een drankje en de BBQ. Paul had 
ook een jeu-de-boules baan en een fietssport vragen-spel voorbereid, maar hier is geen 
gebruik van gemaakt. AL met al een zeer geslaagde dag, waarbij de kosten allerzins mee zijn 
gevallen. Inmiddels zijn de aanwezigen gevraagd deze kosten te voldoen. 
 
Klavercommissie (Piet de Koning/Pieter van den Berg) 
Ondanks dat Piet/Pieter beiden niet aanwezig zijn in de vergadering is ook de Klaver fietstocht 
goed verlopen, hierbij wordt welke besproken dat mogelijk de datum van het evenement 
(einde fietsseizoen) mogelijk onvoldoende bijdraagt aan het doel van werven van nieuwe 
leden. Misschien is het een idee om een tweede tocht (aan het begin van het seizoen) te 
organiseren waar het voor kandidaat leden mogelijk is om bij welbevinden mee te gaan fietsen 
waarbij iedereen nog zijn conditie moeten opbouwen. 
 
Actie 
PB benaderen/polsen van Piet/Pieter voor organisatie van mogelijk tweede tocht aan het 
begin van het fietsseizoen. 
 
Snertcommissie (Frank Jansen/Patrick van Berlicum) 
 
Frank en Patrick geven aan dat door het plezier van inkopen doen (zonder de partners) zeer 
goed is bevallen en het terug kan kijken op een geslaagde snerttocht. Welke zal nagedacht 
worden over de route omdat door de keuze van smallere wegen in combinatie met het 
herfstweer en het enthousiasme tijdens de rit, dit mogelijk tot ongewenste situaties geleid 
zou kunnen hebben (hetgeen gelukkig niet het geval was). 
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Website/CyqlApp (Corne Nous/Stefan de Kort) 
 
Stefan geeft aan dat de door Corne opgezette en ingerichte website, prima functioneert en 
het makkelijk voor hem is geweest om de ritten en dergelijk toe te voegen. Corne geeft aan 
dat het volledig gebruik maken van de website (nog) niet helemaal gelukt is door gedeeltelijk 
onbekendheid met Joomla. Hierdoor is de website nog moeilijk te vinden, ook zou het mooi 
zijn als kandidaat leden makkelijk de weg naar de website zouden kunnen vinden als 
bijvoorbeeld op GPX wordt gezocht (en er bijvoorbeeld een Google Maps overzicht 
tevoorschijn komt). 
 
Stefan merkt op dat de kosten voor de website als middel voor delen van informatie over de 
club, de activiteiten voor de leden en uiteraard ledenwerving belangrijk blijven en er zal door 
het bestuur in de toekomst geëvalueerd worden wat het beste medium is.  
 
Actie 
SdK contact opnemen met Peter Nooijen over verbetering van de website en ook begrip over 
back-up en dergelijk. Corne wil hier graag ook nog in participeren. 
 
Ledenadministratie (Stefan de Kort) 
 
Stefan meld dat 3 leden hun lidmaatschap hebben opgezegd (Frans Kanters, Corne Nous en 
Ton Verbruggen). 
 
De leden wordt gevraagd om tijdig aan te geven wanneer het lidmaatschap beëindigd moet 
worden in verband met verplichtingen aan de NTFU. 
 
De uitslag Kilometer vreters 
 
FD/PB gaan over tot de uitreiking Kilometervreter bokalen. De vergadering geeft aan alle 
winnaars een welverdiend applaus. 
 
 A-Groep – PAUL SMULDERS 

1e Paul Smulders – 2.545km, 27 ritten / 2e Tino van der Velden – 2.355km, 25 ritten / 3e 
Jan Verhoeven – 2.178km, 21 ritten 
 

 B-Groep – FRANK JANSEN 
1e Frank Jansen – 3.140km, 33 ritten / 2e Patrick van Berlicum – 3.029km, 33 ritten / 3e 
Frans van den Dungen – 2.471km, 27 ritten 
 

 C-Groep –JOOST HELSEN 
1e Joost Helsen – 2.399km, 32 ritten / 2e Harrie Verkuijlen – 2.226km, 29 ritten / 3e Ton 
Verbruggen – 2.046km, 27 ritten 
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4. Financiën 
 
FD vraagt aan de penningmeester MM om namens het bestuur verantwoording af te leggen 
aan de leden. 
 
Resultaat boekjaar 2021-2022 
 

- MM licht de financiële ontwikkeling toe van de vereniging. 

Specificatie saldi per 1 november 2021  Uitgaven  

Totaal  Bank/Kas € 3.727,84  Attenties € 72,60 

   Bankkosten € 119,40 

Ontvangsten   Betaling kleding € 1.499,80 

Contributie € 6.595,00  Betaling feestavond € 137,50 

Feestavond € 82,50  Consumpties vergaderingen € 174,70 

Kleding € 950,75  Contributie afdracht NTFU € 2.145,15 

Overige ontvangsten € 51,73  Overige uitgaven € 95,59 

totaal Ontvangsten € 7.679,98  Ritkosten € 3.676,82 

   Veerdiensten € 93,80 

   totaal Uitgaven € 8.015,36 

Resultaat 2020 - 2021 € -335,38    

   Specificatie saldi 31 oktober 2022 

   Totaal Bank € 3.340,73 
 
Allereerst wordt gekeken maar de opbrengsten van de contributie. Vervolgens met betrekking 
tot de kosten een aantal opmerkingen 

- Aantal vast kosten zijn goed in te schatten zoals bijdrage NTFU en diverse activiteiten 
- De onbekende variabele zijn de koffie kosten, hierbij kan gelukkig opgemerkt worden 

dat deze in lijn zijn geweest met de begroting zoals opgesteld. 
- Dit levert een negatief resultaat op over het seizoen 2021-2022 van € -335, 38 
- De verklaring hiervoor wordt met name gevonden in de extra clubkleding, waarbij het 

voor nieuwe leden mogelijk is om tegen een gereduceerd tarief te kunnen fietsen in 
TCM clubkleding, opgemerkt wordt dat de werkelijke kosten duidelijk hoger zijn dan 
de eigen bijdrage welke van de leden wordt gevraagd en tevens dat er nog 2 extra set 
zijn aangeschaft voor nieuwe leden in met komen seizoen. 

 
SdK merkt op dat in 2023 weer gestart wordt met het zoeken naar nieuwe clubkleding 
aangezien er in het komende jaar voor het 4e seizoen gefietst gaat worden in de huidige 
clubkleding en dit kan gevolgen hebben voor de financiële positie van de vereniging. 
 
Peter Verkuijlen vult aan dat de kleding keuze en mogelijk bijdrage middels 
sponsoring/vereniging belangrijk zijn bij het maken van de juiste keuzes. Hierbij zijn 
verschillende manieren geweest om hier invulling aan te geven, wel is in het verleden gesteld 
dat het vermogen van de vereniging +- €2,500 in kas gehouden zou moeten worden als 
gezonde financiële basis. 
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Daarnaast was er bij de sponsor/kleding commissie altijd een vertegenwoordiger van het 
bestuur om ervoor te zorgen dat er tijdige terugkoppeling zal zijn naar het bestuur. RR geeft 
aan namens het bestuur zitting te gaan nemen in de sponsor/kleding commissie. 
 
MM vraagt de kascommissie om haar bevinden naar aanleiding van de werkelijke resultaten 
met de leden te delen 
 
KasCommissie (Theo Raaijmakers/Henk van den Berg) 
 
Theo meld dat de cijfers zeer gedetailleerd en volledig door de penningmeester worden 
bijgehouden en het resultaat haar goedvinden krijgt van hem. Ook Henk van den Berg (welke 
gevraagd is om Hans Vissers te vervangen, waarvoor de dank van het bestuur) is AKKOORD 
met de cijfers. 
 
Begroting en Contributie 2023 
 

- MM ligt de voorgestelde begroting voor 2022-2023 toe aan de ledenvergadering 
 

Ontvangsten (o.b.v. huidige contributie)  Uitgaven  
Contributie 2023 € 5.895  Contributie afdracht NTFU € 1.935 

Rabo Clubkas € 195  Attenties € 50 

totaal Ontvangsten € 6.090  Bankkosten € 120 

Verwacht verlies 2023 € -1.160  Website/Diversen € 155 

   Jubileum Feest 2023 € 250 

Voorstel tot Contributie verhoging  Consumpties vergaderingen € 270 
   Actieve leden €145 (was €135) &  Overige uitgaven € 235 
   Pasjes leden €45 (was €40) 

 

   o.a. KM Vreter, Klaver, Snerttocht, 
Ritkosten 

  Ritkosten € 4.290 

Ontvangsten (nieuw voorstel contributie)    o.b.v. 39 ritten, gem. 22 deelnemers 

Contributie 2023 € 6.350  totaal Uitgaven € 7.250 

Rabo Clubkas € 195    

totaal Ontvangsten € 6.545  

Eigen vermogen per 31 
oktober 2022 € 3.340,73 

Verwacht verlies 2023 € -705     
 
Kosten zijn gebaseerd op inschatting van het aantal tochten en het aantal leden. Opmerking 
wordt gegeven over de extra kosten met betrekking tot het Jubileumjaar, waardoor het 
negatieve resultaat iets hoger zal zijn, maar het bestuur het mogelijk wil maken om iets 
bijzonders/extra te kunnen doen (in het verleden is bijvoorbeeld een training geweest door 
Daphne van den brand, welke naar zeggen door vele leden als bijzonder leuk is ervaren). 
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Om de kosten enigszins op te vangen stelt het bestuur voor aan de ledenvergadering voor 
kleine verhoging contributie 

 Actieve leden → 10 euro verhoging / Pasjes leden → 5 euro verhoging 
 Gevolg van verwachting extra kosten voor koffie en overige activiteiten als gevolg 

van de hogere inflatie en stijging van contributie NTFU 
 
Uiteraard is het van belang dat de geldende contributie voor iedereen acceptabel bevonden 

moet worden. 

De leden gaan AKKOORD met de verhoging van de contributie en voorgestelde begroting voor 

het seizoen. 

 

Actie: MM/SdK verhogen en collecteren contributie voor seizoen 2022-2023 (voor 31 

december 2022) 

 
SdK vraagt de ledenvergadering de mogelijkheid te bieden voor deelname voor bij TCM 

ingeschreven pasjes-leden voor ‘zaterdag’ extra-tochten middels extra eigen bijdrage (12,50 

euro p/rit) ? Dit om het pasje-lidmaatschap bij TCM aantrekkelijker te maken. Deze leden 

dienen zich inschrijven via de CyqlApp zodat bekend is wie mee gaat fietsen. De 

ledenvergadering gaat AKKOORD met dit voorstel. 

 

5. Decharge bestuur 
 

SdK vraagt formeel om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid (en de 

bijbehorende financiën) voor de jaren 2021-2022. De vergadering geeft unaniem haar 

AKKOORD middels een applaus aan het bestuur. 

 

6. Bestuur 2022-2023 
 

SdK vraagt de ledenvergadering akkoord te gaan met: 

- de (her-)verkiezing van Marcel Meulendijks / Patrick voor periode van 3 jaar → 2022-

2025 

- (her-)verkiezing Frans als voorzitter, Stefan als secretaris, Marcel als penningmeester, 

Patrick en Rob als algemeen bestuurslid 

 

De leden gaan AKKOORD met het voorstel 

 

Bestuur voor seizoen 2022-2023 met bijbehorende aandachtgebieden 

 Frans van den Dungen – voorzitter (algemene zaken) 

 Stefan de Kort – secretaris (NTFU/ledenadministratie, notulist & website) 

 Marcel Meulendijks – penningmeester (financiën & A groep) 

 Patrick van Berlicum – algemeen lid (B groep & toerkalender/wegkapiteins) 

 Rob Rauh – algemeen lid (C groep, & overige commissies) 
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De leden kunnen uiteraard contact opnemen met een van de bestuursleden mochten er 
vragen op-/aanmerkingen zijn en zullen proberen zo snel mogelijk te reageren. 
 
7. Commissies 2022-2023 
 
De commissie samenstelling voor 2022-2023: 
- Abraham Commissie 

Toine van Creij, Jan Verhoeven 

 

- Feest Commissie/Jubileum (Frans van den Dungen) 

Hans Breeuwer, Frans van den Dungen, Willem Raaijmakers en Paul Smulders 
Actie:  
FD polsen of Leo de Wit eventueel ook willen deelnemen i.v.m. jubileumjaar 
 
- Toerkalender en wegkapiteins (Henk van den Berg) 

Henk van den Berg (A-Groep), Patrick van Berlicum (B-Groep), Jan van Boxmeer (C-Groep ter 
ondersteuning Joost in het begin), Joost Helsen (C-Groep), Frank Jansen (B-Groep), Rene van 
Lanen (C-Groep), Tino van der Velden (A-Groep) en Jan Verhoeven (A-Groep). 
 
- KasControle (Theo Raaijmakers) 

Henk van den Berg, Theo Raaijmakers (laatste jaar), Hans Vissers 

 

- Klaver Commissie 

Piet de Koning, Pieter van den Berg. 

 

- Snert Commissie 

Patrick van Berlicum, Frank Jansen 

 

- Sponsorcommissie (Gijs van Schaijk) 

Hans Breeuwer, Rene van Lanen, Rob Rauh, Gijs van Schaijk, Peter Verkuijlen 

 

- Website/CyqlApp (Stefan de Kort) 

Stefan de Kort, eventueel extra support bestuur 

 

FD bedankt iedereen vooraf al voor de inzet voor komende seizoen. 

 
8. Rondvraag & mededelingen 
 
Albert van Koolwijk geeft aan te willen stoppen naar een actieve fiets carrière van ruim 45 jaar 
(waarvan 15-jaar bij TCM). Hij geeft aan veel leuke herinneringen te hebben aan de fietssport 
en goede en minder goede (bijna faillissement van de fietsclub in Heesch) en iedereen 
bedanken voor de gezelligheid. 
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9. Sluiting 
 

algemeen  info@toerclubmariaheide.nl 

secretariaat  secretaris@toerclubmariaheide.nl 

 

 
FD bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Na afloop is het eerste drankje op kosten 
van de vereniging. 
 
 
Einde vergadering 21:05 uur 
Frans van den Dungen / Stefan de Kort, 19/11/2022 
Akkoord bevonden [datum ledenvergadering] 
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