
 
 
 
 
 
 

 

                                   
 
              Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 2014 
 
Locatie: “de Kei"  Peppelensteeg 12, 6715 CV Ede 
Tijd : 19.30 uur koffie, 19.45 uur start 
 
Aanwezig: Joke P (voorzitter), Ineke vRP, Emma (notulist), Gea, Coby, Corrie, Ellen, Gerda (tot 
de pauze), Thea S (tot de pauze), Toos, Nonni, Anne-marie, Yvonne, Esmé, Hennie, Klaske, Thea 
T, Nancy, Greet, Doris, Jacqueline, Julia, Margret (tot de pauze), Tinie, Jeannet, Audrey, Liesbeth, 
Ineke W, Joke L,  
Afwezig: Alfred, Marike, Rina, Gerdie, Tineke, Marijke Harmsen (erelid), Hanna Jonasse (erelid) 
 
 
1. Opening  

Joke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen agenda   

Er zijn geen ingediende vragen. De streeftijd is de vergadering uiterlijk om 23.00 uur te 
beëindigen. Alfred is niet aanwezig, wel uitgenodigd, omdat hij wil dat we vrijuit kunnen 
vergaderen.  

 
3. Mededelingen  

De repetitie met Rob van der Meule (13 oktober) is van 19.30 tot 22.30 uur 
Er is een mail van Marike binnengekomen die op een later moment besproken wordt 
aangezien ze het niet zelf kan toelichten. Joke neemt contact met haar op. 
Iedereen (behalve Klaske) doet mee met het wedstrijdgedeelte van de conventie.  
Carolien heeft aangegeven te willen stoppen met het koor. Ze neemt misschien een time-out of 
komt na de conventie weer terug. 

 
4. Concept Notulen van de ALV d.d. 23 september 2013  

De notulen worden pagina-voor-pagina doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
Liesbeth stelt een vraag over punt 12. Daar staat dat aan het einde van elke repetitie twee 
oude songs gerepeteerd gaan worden. Yvonne geeft aan dat dit haar ontgaan is en het mee 
zal worden genomen naar de volgende MC vergadering.  
De actielijst wordt punt-voor-punt doorgenomen. Punt 1 (huiswerk) wordt door Alfred gedaan. 
Punt 5 (Something Beautiful) komt voorlopig niet op de repetoirelijst. Punt 8 (ledenlijst 
bijhouden) blijft gewoon een taak van de secretaris. De overige punten zijn afgehandeld of niet 
meer relevant. 
Besluiten 1, 2, 3, 5 vallen af omdat ze niet meer relevant of ouder dan 1 jaar zijn.  
De concept notulen van de vorige ALV zijn goedgekeurd.  

 
5. Jaarverslagen secretariaat en commissies 2013-2014  

Joke verzoekt aftredende leden van de commissies bij het desbetreffende verslag te 
bedanken.  
Voorzitter: - 
Secretariaat: -  
MC: -  



 

 

Presentation: -  
CAC: - 
Kleding: Toos wil, om het de volgende kledingcommissie makkelijker te maken, graag de 
leden verzoeken de voorgeschreven lijstjes en opdrachten te volgen zonder commentaar. Het 
is veel werk geweest om de inventarisatielijsten compleet te maken, maar dat is nu bijna 
afgerond. Nonnie sluit zich hierbij aan. Corrie B bedankt Nonni, Toos en Thea S, de oude 
kledingcommissie, hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren.  
Greet wordt bedankt voor het bijhouden van de traktatielijst.  
Riser: Doris heeft een vraag en mededeling. Er zijn enkele leden gestopt, waardoor Doris 
menskracht te kort komt voor de riserdienst. Ze hoopt op begrip dat men vaak (om de week) 
aan de beurt is. De nieuw(st)e lijst stuurt Doris nog rond.  
PR: Ineke W meldt dat het heel fijn is dat mensen af en toe willen inspringen met helpen van 
de PR commissie, zoals Audrey dit jaar. Yvonne geeft complimentjes voor de “huidigheid” (up-
to-date-heid) van de website.  
Make-up: - 
 
Analyse website 2013-2014: 
Esther maakt elk jaar een dergelijke analyse van de bezoeken van de website, dank hiervoor! 
Ineke W licht het verslag toe zodat het voor iedereen duidelijk is wat er in staat. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat lang niet iedereen regelmatig inlogt en bijvoorbeeld de notulen leest. Op de 2e 
pagina van het verslag staan woorden waar mensen op zoeken voordat ze op onze website 
komen. Esther krijgt een bedankje wanneer haar werk voor de website van VV stopt.  

 
6. Jaarverslag penningmeester 2013-2014  

Gea vraagt of er vragen zijn over de cijfers van 2013-2014.  
Het geld van De Medewerker is inmiddels binnengekomen. Julia heeft dit aangevraagd bij het 
activiteitenbureau en gevraagd of de drukkosten van de nieuwe informatiefolder en MEIzoen 
vergoed konden worden, dit is gehonoreerd.  
Esmé heeft een vraag over bijlage 3a, uitgaven presentation/choreo commissie. In deze post 
zijn de coachings niet opgenomen (die hebben een afzonderlijke post, coachings) waardoor 
het lijkt of de Presentation commissie weinig heeft uitgegeven. Vanaf komend jaar verdwijnt de 
post coachings en worden de uitgaven bij de betreffende commissie ondergebracht.  
MEIzoen heeft ongeveer 600 euro opgeleverd. De Winterparty heeft dit jaar ongeveer 330 euro 
opgebracht. 

 
7. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie  

Ellen en Margret hebben de cijfers goedgekeurd. Margret en Gerdie zullen volgend jaar 
kascontrolecommissie zijn, met Ellen als reserve. Het jaar daarna zal Ellen samen met Gerdie 
de kascontrolecommissie vormen en wordt er een nieuw reserve commissielid gevraagd. Ellen 
en Margret geven advies aan de koorleden om het bestuur decharge te verlenen. 
Het bestuur wordt decharge verleend. 

 
8.  Bestuurszaken  

a. Rooster van aftreden van bestuursleden, kandidaatstelling van nieuwe 
bestuursleden. 

Dit jaar verlaat Gea het bestuur. Joke bedankt Gea voor de 4,5 jaar dat ze penningmeester is 
geweest, haar openheid, nauwkeurigheid en meer.  
Volgend jaar vertrekken Joke en Coby, dan is er dus een nieuwe voorzitter nodig. Emma wordt 
komend seizoen penningmeester. Emma heeft ook toegezegd te blijven notuleren.  
Joke vraagt of er iemand is die zich kandidaat voor het bestuur wil stellen als algemeen 
bestuurslid. Via de mail is er geen reactie geweest. Ook nu biedt niemand zich aan.  

 
b. Wordt verplaatst tot na de pauze. 

 
c. Strategie-Beleidsplan 2013-2015  
Het plan is voor 2 jaar gemaakt. Er zijn dus ook geen aanpassingen gemaakt alleen de data 



 

 

zijn geactualiseerd. Statues by Night en het pro-deo optreden in het ziekenhuis staan vast en 
worden nog toegevoegd door Ineke vRP. Roots in the Woods wordt misschien anders ingericht 
volgend jaar, dus dit staat ook nog niet in het plan. De try-out willen we dit jaar misschien 
samen met de Dolphin Barber Mates (het mannenkoor van Tinie) uit Harderwijk doen. Wellicht 
zouden wij dan op een woensdagavond naar Harderwijk moeten. Toos kan in geen geval op 
een woensdagavond, Nancy heeft op twee avonden verplichtingen. Ineke W en Liesbeth zijn in 
de voorjaarsvakantie (week van 21 februari) in ieder geval weg. Streefdatum wordt 18 februari, 
of als we het in Ede houden, 16 februari. 
Tinie vraagt hoe het volgende strategie-beleidsplan (na 2015) opgesteld gaat worden. Joke 
legt uit: dat komt tot stand door een bijeenkomst van alle commissies. Tinie wil graag dat alle 
koorleden de mogelijkheid wordt geboden om bij te kunnen dragen aan dit plan, ook als je niet 
in een commissie zit. Joke geeft aan dat het bestuur dit mee zal nemen op de volgende 
vergadering.  
Ineke W heeft nog een aantal punten:  
- In het plan staat dat VV bestaat uit 30-50 vrouwelijke leden, met de huidige 32 zitten we 

dus aan het randje hiervan. Ineke W moedigt aan om dus vooral mond tot mond reclame te 
blijven maken. De PR zorgt dat bij komende optredens flyers aanwezig zijn. 
Naar aanleiding van de vraag van Ineke W, vraagt Margret of er wordt geëvalueerd 
waarom leden opstappen. Ze vindt het belangrijk de achterliggende redenen te 
achterhalen. Dit kan aanwijzingen geven hoe we meer leden kunnen behouden. Liesbeth 
geeft aan dat het wellicht makkelijker is voor vertrekkende leden om aan te geven wat VV 
beter kan doen om leden te behouden dan hun vertrekredenen kenbaar te maken. Coby 
oppert om bij te houden waarom mensen weg gaan zodat hier op de lange termijn trends 
uit opgemaakt kunnen worden en er conclusies aan kunnen worden verbonden. Tinie merkt 
op dat het opstappen van Bea en de signalen van Marike op elkaar lijken. Misschien kan 
VV hier iets mee. Het bestuur neemt de brief van Marike sowieso mee op de volgende 
bestuursvergadering. Jeannet oppert dat het wellicht ook makkelijker is om in persoon te 
overleggen in plaats van telefonisch. Ineke vRP geeft wel aan dat het beter is als koorleden 
de vrije momenten op repetitieavonden vrij houden en niet in beslag te laten nemen door 
bestuurs- of commissie zaken. Esmé herinnert het koor eraan dat nieuwe leden een buddy 
toegewezen krijgen. Dit is helaas niet in de praktijk gebracht. Gea geeft wel aan dat we 
gezamenlijk in het strategie-beleidsplan aan hebben gegeven wie we zijn etc. Ze vind het 
niet verstandig dat we dit ad-hoc aanpassen omdat er nu een aantal leden op zijn gestapt.  

- Pagina 5: de opgeschoonde repertoirelijst komt bij de toekomstplannen aan de orde. 
- Bezetting tijdens optredens: Ineke W vraagt of plannen voor de bezetting voor volgend jaar 

in de toekomstplannen terug komen en of er (meer) in ensembles gezongen gaat worden. 
Yvonne geeft aan dat dit niet zo is. Ineke W wil wel graag dat hier aandacht aan besteed 
wordt. 

 
PAUZE 
 

b. Benoeming van nieuwe bestuursleden 
Toos stelt zich kandidaat als algemeen bestuurslid. Luid gejuich stijgt op. Joke P vraagt of het 
hele koor akkoord is met stemming d.m.v. handopsteking. Dit is zo. Toos wordt unaniem 
aangenomen als nieuw bestuurslid. 

 
9.  Toekomstplannen van de commissies  

Muziek: Esmé merkt op dat er niets in staat over nieuw in te studeren songs in de periode voor 
de conventie naast de twee conventieliederen. Yvonne vertelt dat er een nieuw kerstnummer 
komt (Entre le boeuf) en de nieuwste versie van Where Everybody Knows Your Name wordt 
weer a capella ingestudeerd. Tinie merkt op dat het enigszins raar is in een conventie jaar 
(waarin weinig/niets aan kerst wordt gedaan) een kerstlied in te studeren. Yvonne stipt aan dat 
“goedbetaald” zoals beschreven in het strategie-beleidsplan ook ervaring opdoen kan zijn i.p.v. 
veel geld binnenhalen. Gea merkt op dat in deze tijden goed betaald waarschijnlijk maar 350 
euro is, niet de 500 euro die genoemd wordt in het strategie-beleidsplan.  
Tinie en Jacqueline vragen of er is nagedacht over de bezetting van het koor, i.e. of er ook in 



 

 

kleinere groepjes gezongen gaat worden. Dit neemt de MC mee in een volgende vergadering.  
Tinie wil graag de sectionals nog eens besproken hebben. In het strategie-beleidsplan staat 
o.a. dat er gewerkt gaat worden aan klankkleur en uniformiteit. Tinie geeft aan dat dit niet lukt 
als er slechts een halve sectie aanwezig is. Ze verzoekt een ieder hier nog eens over na te 
denken. Geeft men voldoende prioriteit aan het zingen bij VV? Jeannet geeft aan dat nieuwe 
leden geen idee hebben hoeveel tijd het gaat kosten om bij VV te zingen. Ze is hier wel over 
voorgelicht, maar geeft aan dat het toch moeilijk is om in te schatten. Tinie oppert dat de 
doelen van de sectionals wellicht bij moeten worden gesteld in een nieuwe versie van het 
strategie-beleidsplan. Ellen en Joke P geven aan dat de lat volgens afspraak hoog is gelegd. 
Annemarie wil de discussie voeren met mensen die niet komen, wat zouden we anders kunnen 
doen als sectie zodat diegenen vaker komen? De bassen en baritones (dit probleem treedt 
vrijwel niet op bij de leads en tenors) zijn uitgenodigd dit via mail of op een andere manier aan 
Tinie te laten weten, voor 1 oktober. Daarnaast zijn complimenten en andere opmerkingen 
natuurlijk ook welkom. Joke L geeft bijvoorbeeld aan dat het fijn zou zijn om (ook) afzonderlijke 
sectionals (met slechts 1 sectie) te hebben en Esmé dat er misschien ook andere combinatie 
sectionals komen. 
Het bestuur heeft dit jaar de nieuwe repertoirelijst niet meegestuurd met de stukken voor de 
ALV, zij dachten hiermee het strategie-beleidsplan te volgen. Volgend jaar wordt het wel 
meegestuurd. 
Presentation: -  
CAC: Ineke vRP voegt toe dat de CAC om een nieuwe naam heeft gevraagd, maar geen van 
de binnengekomen suggesties dekt de lading goed. De naam CAC staat voor: Celebrations, 
Activities and other Contacts.  
Waarschijnlijk zingen we weer bij Paleis het Loo dit jaar, waarschijnlijk op 20 december. Zodra 
meer bekend is, wordt dit doorgestuurd. Julia heeft contact gehad en direct aangegeven dat we 
niet buiten willen zingen. Gea en Ineke vRP hebben dit ook nog eens benadrukt bij de 
organisatie. 
Kleding: Jeannet, Hennie en Audrey stellen zich beschikbaar als nieuwe kledingcommissie. 
Onder twee voorwaarden, Nonnie blijft nog even om ze wegwijs te maken, er wordt geluisterd 
en niet gemopperd door de koorleden. Dus als er staat, broek in de laars, dan doet men dat 
gewoon.  
Joke P licht toe dat het bestuur van plan was om nu een basiscommissie voor de kleding te 
zoeken. Dit houdt dan in het bijhouden van de actuele kleding en het uitdelen en innemen van 
de kleding bij nieuwe en vertrekkende leden. Daarnaast kunnen er op projectbasis mensen 
meedenken voor bijvoorbeeld de conventie, kerst, etc. De nieuwe kledingcommissie pakt dit 
zelf verder op nadat ze bij elkaar gekomen zijn. Voor de conventie wordt er eerst een artistiek 
overleg gepland met de presentation- en muziek commissies. Daarna wordt de 
kledingcommissie hierbij betrokken. De kleding kan vanaf nu in de kast bij De Kei worden 
opgeborgen.  
Thea T vraagt hoe het zit met de reisjasjes met nieuwe logo’s. Nonni geeft aan dat hier 
afgelopen jaar en komend jaar geen geld beschikbaar voor was. En Thea T legt het idee neer 
dat als reisjasjes wellicht de huidige gekleurde spijkerjasjes aangepast kunnen worden met het 
nieuwe logo.  
Risers: - 
PR: Ineke W licht toe dat de PR commissie achter de schermen op zoek is naar een 
webmaster die technische ondersteuning kan bieden en ze zoeken uit hoe hoog de kosten zijn 
die dit met zich mee gaat brengen. Daarna gaat besloten worden welke informatie wel en niet 
overgezet gaat worden (opschoningsslag) naar de nieuwe website. Ideeën en suggesties zijn 
welkom. Doris vraagt hoe het zit met oude foto’s. Hier wil Ineke W wel in opschonen, maar de 
sfeer is voor haar belangrijker dan wie er precies op de foto’s staan. De PR commissie zal 
proberen de foto’s actueel te houden. Er wordt bijvoorbeeld ook gedacht over het al dan niet 
behouden van het smoelenboek.  
Liesbeth geeft aan dat er oude kooropnames met Thea van Bergen op staan. Ze vraag zich af 
of deze vervangen gaan worden door nieuwere. Ineke W geeft aan dat er met betreffende 
commissies contact wordt gezocht wanneer bijvoorbeeld hun beschrijving wordt 
overgezet/aangepast. 



 

 

Make-up: Ellen vraagt om nieuwe leden. Yvonne wil met deze commissie stoppen. Er biedt 
zich nu niemand aan.  

 
10. Begroting koorjaar 2014-2015  

Gea licht toe dat de posten onvoorzien geschrapt zijn in de begrotingen van de commissies. 
Gea licht de grote bedragen toe. Onder andere dat het bestuur heeft besloten alle deelnemers 
aan de conventie weer 50 euro tegemoetkoming in de registratiekosten van de conventie te 
willen geven. De kledingcommissie heeft voor 45 sets begroot zodat er voldoende reserve is 
voor eventuele nieuwe leden. Tinie oppert dat dit wellicht aan de ruime kant is. Gea licht toe 
dat de totale begroting 9.000 euro in de min is. Het bestuur vindt dat we best een jaar wat in 
kunnen leveren op het eigen vermogen (dat ruim 20.000 euro is). Als het begrotingstekort te 
groot wordt, kunnen er natuurlijk nog allerlei dingen worden uitgevoerd om geld erbij te krijgen, 
zoals een veiling, appels plukken, wijn verkoop, etc. Jacqueline merkt op dat de vergoeding 
van de dirigent wel erg veel hoger is dan vorig jaar. Joke L merkt terecht op dat er dit jaar ook 
de kosten van Alfred voor het oefen- en conventieweekend erbij zitten. Het uurtarief van dit jaar 
voor Alfred is 40 euro per uur (inclusief BTW, exclusief reiskosten).  
Ineke W vraagt zich af waar de begrote inkomsten van optredens uit bestaan. Deze zijn nog 
niet bekend. Julia heeft veel lijntjes uitstaan voor (betaalde) optredens. 
Ineke W vraagt ook hoe de uitgaven van de muziekcommissie zoveel hoger kunnen zijn dan 
vorig jaar. Emma licht toe dat dit komt omdat de post coachings van vorig jaar is ondergebracht 
onder de verschillende commissies.  
Gea wil nog kwijt dat het bestuur het belangrijk vinden dat nieuwe leden ervaring op doen met 
optredens en daarom bereid zijn minder goed betaalde optredens te accepteren. 

 
11. Belangrijke data: 

a. 27 september 2014   Statues by Night 
b. 13 oktober 2014  Coaching Rob van der Meule 
c. 16 november 2014  Showtime Holland Harmony 
d. 26 november 2014  Gelderse Vallei Ziekenhuis 
e. 13 december 2014  Koren op weg naar Kerst  
f. 15 december 2014  VV kerstavond (halve repetitie) 
g. 20, 21 of 14 dec. 2014 Paleis het Loo 
h. 22 en 29 dec. 2014  Kerstvakantie 
i. 31 jan./1 febr. 2015  Oefenweekend 
j. 18 februari 2015  Try-out in Harderwijk 
k. 27-29 maart 2015  Conventie Holland Harmony 
l. 6 juli 2015   Einde seizoensavond 
m. 24 augustus 2015  1e repetitieavond na de zomervakantie 
n. 21 september 2015  ALV 

 
Liesbeth en Jacqueline brengen ter sprake dat op sommige gelegenheden een actie van de 
Ladyspeakers wellicht op zijn plaats is op meer momenten/bij meer optredens dan nu wordt 
gedaan. Zoals bijvoorbeeld tijdens Statues by Night. Dit wordt toegejuicht en we zijn vrij dit 
(meer) te doen na overleg met Alfred. Corrie stelt voor dat een familielid of vriend(in) tijdens het 
spreken van de ladyspeakers de flyers rondbrengt in plaats van dat wij dit zelf achteraf doen.  

 
12. Rondvraag  

Er zijn geen vragen binnengekomen. Coby heeft een mededeling in haar rol als “master of 
discipline”. Ze stipt aan dat het vaak nog rommelig is als mensen de repetitieruimte 
binnenkomen. Ze stelt voor dat iedereen zijn gesprek afrondt voor het binnenkomen in de 
repetitieruimte en zich stil verspreidt voor het inbewegen. Hennie stipt aan dat men er op moet 
letten dat het geen gewoonte wordt om te laat binnen te komen. De repetitie begint bij 
binnenkomst in de repetitieruimte. 
Coby vraagt de leden een reden aan te geven waarom je met een optreden niet meedoet. Voor 
Ellen voelt dit niet goed, wantrouwend aan. Meerdere leden vallen haar hierin bij. Ellen vindt 
dat het de eigen verantwoordelijkheid van mensen is dat je bij optredens aanwezig bent. Tinie 



 

 

oppert dat de reden misschien onder 4 ogen aan Alfred medegedeeld kan worden in plaats van 
dat het opgeschreven hoeft te worden. Alfred wil namelijk graag dat leden een bewuste keus 
maken. Het bestuur zal aan Alfred terugkoppelen dat het koor niet wil dat de “reden” kolom op 
den aanwezigheidslijsten staat en ingevuld moet worden. Er is afgesproken elkaar te bevragen 
op afwezigheid als iemand vaak niet aanwezig is. 
Joke L vraagt of iedereen zijn paraaf wil komen zetten op de oefenweekend- en conventielijst.  
Liesbeth geeft aan dat de akoestiek van de zaal niet geschikt is voor een vergadering. Volgend 
jaar wordt er een kleed o.i.d. geregeld. 
Audrey vraagt naar de 14 weken periode die ingesteld is bij nieuwe leden als “oefenperiode”. 
Yvonne denkt dat Audrey er tussendoor geglipt is, maar Jeannet geeft aan dat dit bij haar ook 
niet gebeurd is (pas nadat ze er zelf om heeft gevraagd). De MC zal er bij nieuwe auditanten 
op toezien dat deze periode in de gaten wordt gehouden.  
Audrey vindt dat Alfred best bij de ALV had kunnen zijn. Tinie waardeert het juist dat hij er niet 
is, het is immers een ledenvergadering en Alfred is geen koorlid. Het is Alfreds eigen keuze 
geweest om niet te komen. Achteraf wordt wel met Alfred besproken wat er op de ALV ter 
sprake is geweest, maar meerdere koorleden vinden dat het erg belangrijk is dat iedereen 
vrijuit kan spreken tijdens de ALV.  
Greet brengt onder de aandacht dat de traktatielijst er is, maar dat het niet verplicht is te 
trakteren. Ze verzoekt mensen in te tekenen, zodat er geen dubbeling is. Greet koopt immers 
wat als er niemand ingetekend heeft. 
Joke deelt mede dat zij deze vergadering heeft getrakteerd vanwege haar verjaardag volgende 
week.  

 
13. Sluiting. 

Joke sluit de vergadering om 23.09 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en 
bijdrage. 
 

 
 
 
Actie- en besluitenlijst 
 
Nr Door wie? Actie 
1 MC Punt van vorige ALV, dat er 2 oude songs gerepeteerd worden aan het einde van 

de repetitie, meenemen.  
2 Risercommissie nieuw(st)e lijst riserdienst doorsturen 
3 Bestuur Meenemen of/hoe alle leden inspraak kunnen krijgen in de totstandkoming van het 

volgende strategie-beleidsplan 
4 Bestuur Brief van Marike bespreken 
5 MC Meenemen of er ook in kleinere groepen (ensembles) gezongen gaat worden dit 

jaar 
6 Bestuur Volgende ALV de nieuwe actuele repertoirelijst meesturen 
7 Bestuur Terugkoppelen aan Alfred dat leden de “reden” kolom op de aanwezigheidslijsten 

voor een optreden niet waarderen. 
8 Bestuur Kleed o.i.d. regelen voor de ALV volgend jaar om de zaal geschikter te maken. 
9 MC Toezien op de 14-weken periode van nieuwe leden 
 
Nr Datum Besluit 
1 Feb 2013 Bij een try-out wordt altijd een video-opname gemaakt 
2 Sep 2013 Er wordt geen bovengrens gesteld aan de leeftijd van nieuwe koorleden 
3 Sep 2013 Greet is vanaf nu tussenpersoon tussen VV en de barman van de Kei, Wouter 
4 Sep 2014 De “reden” kolom op de aanwezigheidslijst komt te vervallen.  

 
 
 


