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Notulen Algemene Ledenvergadering FTC CC’75 13 maart 2019 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Wouter Versteeg opent de vergadering om 19.42 uur.  
De volgende leden hebben zich afgemeld: Gerben Pastink, Dolf Maris, Dianne Reimert, Vincent 
Hegeman (later), Wim Nijenhuis, Nikki Broekmate, Maarten Pigge, Gert van de Maat, Ivonne en 
Janhenk Kleinlugtenbeld. 
De stukken t.b.v. deze Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn op de website geplaatst zoals in de 
vorige ALV is aangekondigd. Er is getest met het versturen van de uitnodiging via de mail. Dit krijgt 
een vervolg wanneer de nieuwe website live gaat. 
Wouter stelt voor om de huldiging van de jubilarissen aan het eind van de vergadering te doen 
vanwege de vorm die we hiervoor hebben gekozen. 
 
a. Invullen presentieformulier ALV 
Er gaan een aantal presentielijsten rond die door de aanwezige leden worden getekend. Er zijn 89 
leden (inclusief bestuur) aanwezig. 

 
2. Ingekomen stukken  
Geen 
 
3. Notulen en acties 2018 
a. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart en 3 november 2018 
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op de notulen, deze worden vastgesteld. 
b. Acties n.a.v. de Algemene Ledenvergadering en praatavond 
In de ALV van 2018 is gevraagd vanaf welke leeftijd leden mogen stemmen i.v.m. de wijziging van de 

minimumleeftijd in de statuten. We zullen de wettige leeftijd van 18 jaar aanhouden en dit 

beschrijven in het huishoudelijk reglement. 

4. Update vanuit het bestuur / bestuursvoorstellen 
a. Huishoudelijk reglement n.a.v. nieuwe statuten 
In de statuten staat dat leden vanaf 8 jaar met ons mee mogen fietsen. Dit is echter alleen mogelijk 
voor de MTB-trainingen aan de jeugd. We zullen in het huishoudelijk reglement beschrijven wat de 
kaders zijn voor jeugdleden. Wouter doet een oproep aan de leden om zich bij Ellen te melden als zij 
willen meedenken bij het vernieuwen van het huishoudelijk reglement. 
 
b. MTB for Kids (Marcel Bosgra) 
De commissie geeft een presentatie over de stand van zaken. Deze presentatie is afgelopen week ook 
gegeven aan de leden die zich aangemeld hebben als begeleider van de trainingen voor jeugdleden. 
De cursus om MTB-trainer te worden is inmiddels door 4 leden afgerond, zij zijn de MTB-trainers van 
onze club voor de jeugd. Er wordt o.a. gewerkt met lesvoorbereidingsformulieren om structuur te 
geven aan de trainingen.  
Er zijn momenteel 10 kinderen die zich hebben aangemeld. Marcel vraagt de leden om de 
Facebookpagina van MTB for Kids te volgen om zo meer bekendheid te genereren. 
Kamphuis fietsen stelt MTB’s beschikbaar voor de kinderen die proeflessen volgen. De kosten voor 
de huur hiervan (€7,50 voor 4 lessen) vloeien terug naar de club. Als kinderen verder willen met de 
trainingen, kunnen ze de MTB bij Kamphuis blijven huren / kopen. 
Het bestuur en MTB for Kids gaan samen een AVG-protocol opstellen o.a. voor het plaatsen van 
foto’s op de site (privacywetgeving). 
De REN-afdeling traint MTB met de jeugd op wedstrijdgebied. Er is contact tussen de REN en de 
toerafdeling waarbij afstemming plaatsvindt maar ook kinderen naar elkaar worden doorverwezen 
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als er andere wensen zijn dan dat wat de REN/toer biedt. 
‘Kennismaken met sport’ is een serie lessen waarbij basisschoolkinderen kennis kunnen maken met 
verschillende sporten bij verenigingen in de gemeente Hellendoorn. De REN-afdeling doet mee aan 
‘Kennismaken met sport’ van de gemeente Hellendoorn, in de toekomst kan dit gezamenlijk door 
REN en toer gedaan worden. De REN biedt trainingen aan voor kinderen vanaf 14 jaar, wij bieden 
trainingen aan voor kinderen tussen 7 en 14 jaar. 
Er wordt door het bestuur een VOG aangevraagd voor de MTB-trainers.  
 
c. Nieuwe website / kleding 
Moddit wil de nieuwe website voor onze club maken, in het afgelopen jaar is hiervoor een traject in 
werking gesteld. Er is een samenwerking met de REN net zoals dit op de oude website zo is. Wouter 
geeft een toelichting over de mogelijkheden van de website. Afgelopen periode is de ontwikkeling 
van de website in een stroomversnelling geraakt. Op 5 april opent het Avonturenpark en dit is de 
nieuwe hoofdsponsor van de REN, zij gaan vanaf dan ook het Cycle Team heten. Zij hebben de wens 
uitgesproken om de website op 5 april live te gaan. We zullen in eerste instantie de recente en 
correcte info van de oude website overzetten naar de nieuwe website en deze daarna langzaam 
verder vullen. 
De nieuwe website lijkt op bijvoorbeeld die van Het Ravijn of basketbalvereniging SVZW Wierden. 
Het beginscherm is een gezamenlijke website van toer en Cycle Team. Wanneer je verder klikt, kom 
je op het gedeelte van de toer of het Cycle Team. Van beide partijen zullen er standaard 5 artikelen 
op de hoofdpagina getoond worden, ook al schrijft de ene partij meer/vaker artikelen dan de andere 
partij. 
Het bestuur heeft de wens om met een afgeschermd gedeelte te gaan werken waarop communicatie 
met leden kan plaatsvinden. Hier kan dan bijvoorbeeld ook de uitnodiging voor de ALV worden 
geplaatst. 
De website van Tecklenburg is inmiddels live maar moet nog wel doorontwikkeld worden naar de 
look en feel van de nieuwe site. Wim Menzo heeft aangegeven te willen stoppen met het beheren 
van de website wanneer we overgaan naar de nieuwe website. Het bestuur wil hem hiervoor 
hartelijk bedanken en biedt hem een bos bloemen aan. Dit wordt ondersteunt door een applaus van 
de aanwezige leden. De nieuwe website beheerder wordt Rob Wermink. 
Ronald Wriede vraagt of het ook mogelijk is om een humoristisch gedeelte op de nieuwe website te 
maken. Het bestuur en Ronald gaan samen nadenken over de mogelijkheden hiervan. 
 

Behalve de website, zal ook onze kleding een update krijgen. De contracten met de kledingsponsoren 
lopen tot 2021. De REN heeft dit jaar een nieuwe hoofdsponsor en heeft de nieuwe kleding 
ontworpen met Moddit. Moddit wil dit ook met ons doen. We willen verschil tussen de kleding van 
de REN en toer maar er mogen wel gelijkenissen zijn zodat duidelijk is dat we allemaal horen bij de 
fietsclub uit Nijverdal. De huidige kledingsponsoren zullen worden benaderd of zij opnieuw 
kledingsponsor willen zijn en eventueel worden er nieuwe sponsoren gezocht.  
We willen het mogelijk maken om leverancier onafhankelijk kleding te ontwerpen. Uiteindelijk wordt 
er een vaste leverancier gekozen voor het leveren van de kleding. 
 
d. Aanschaf elektrisch voertuig t.b.v. routeonderhoud 
Als vereniging hebben wij de rol op ons genomen om het onderhoud van de MTB-routes te gaan 
doen. Hiervoor worden veel kilometers in het bos gemaakt waarbij onder andere zand vervoerd 
moet worden maar ook materialen meegenomen moeten worden.  
Met een elektrisch voertuig kunnen we beter op alle plekken in het bos komen, er kan bijvoorbeeld 
ook materiaal en zand in meegenomen worden. Het aanschaffen van een elektrisch voertuig is een 
grote uitgave waarvoor het bestuur graag mandaat wil vragen aan de leden. 
De aanschaf kost tussen de €10.000,- en €15.000,- maar het bestuur wil op zoek naar vormen van 
sponsoring en subsidie. Er wordt door de meerderheid van de leden een mandaat gegeven voor een 
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bedrag van maximaal €10.000,- met als opdracht aan het bestuur om zoveel mogelijk geld vanuit 
sponsoring en subsidies te regelen. 
Er zijn een aantal leden die tips geven: 
- ga ook op zoek naar mogelijkheden bij de provincie 
- vraag Theo de Rooij want hij heeft een groot bedrag aan subsidie gekregen voor Immer Weiter.  
 
e. Rabo Clubkas Campagne 
Het bestuur heeft zich ingeschreven voor de Rabo Clubkas Campagne. De klanten van Rabobank 
Noord en West Twente verdelen €200.000,- onder de verenigingen en stichtingen die zich hebben 
ingeschreven.  
Bankrekeninghouders van de Rabobank ontvangen een mail waarin zij worden uitgenodigd om 3 
stemmen uit te brengen tussen 19 maart en 7 april. Maximaal 2 stemmen mogen op dezelfde club 
uitgebracht worden. De verenigingen ontvangen naar rato van de stemmen een bedrag van de 
Rabobank. Wouter roept leden met een rekening bij de Rabobank op om zoveel mogelijk stemmen te 
geven aan onze vereniging. We hebben als doel aangegeven dat we MTB’s willen aanschaffen voor 
de trainingen van jeugdleden en voor het onderhoud van de MTB route.  
 
f. Freedom Ride 2019 
Er wordt een filmpje getoond van de FreedomRide 2018. Johan geeft een stuk uitleg over het 
evenement dat jaarlijks door een nationale organisatie wordt georganiseerd. Dit jaar vindt de tocht 
plaats in onze regio en zijn wij als vereniging gevraagd om de organisatie te ondersteunen. Dit houdt 
in dat we routes maken en vrijwilligers regelen. Maarten Hogt, Aart Broekmate en Johan Maris zijn 
de verantwoordelijke bestuursleden. Er zijn inmiddels 4 routes gemaakt door Wim Bisseling en 
Gerben Pastink: 

- pelotonstocht van 90 km (onder politiebegeleiding, Jumbo Visma fietst mee, etc.)  
- 2 vrije toertochten van 75 en 130 km 
- Familietocht van 30 km 

De organisatie verwacht 2250 mensen. We hebben mensen nodig die als begeleiding meefietsen bij 
de pelotonstocht. Dit worden door de organisatie wegkapiteins genoemd, maar het is niet 
noodzakelijk dat je een training hiervoor hebt gevolgd. Ook hebben we mensen nodig die de routes 
uitpijlen en controleren, helpen bij de daginschrijving en mensen die de routes/pijlen na afloop weer 
ophalen. 
Leden die meehelpen betalen geen inschrijfkosten als zij de tocht zelf ook gaan fietsen. Ze ontvangen 
ook een mooi fietsshirt (voorbeeld wordt getoond) waar onder andere het logo van onze club op 
staat. Leden die niet mee helpen maar wel meefietsen kunnen zich inschrijven tegen een 
gereduceerd tarief. Opgave van vrijwilligers graag voor 1 april bij Johan Maris. Op 23 april is er een 
avond voor alle vrijwilligers van deze tocht waar uitleg over de genoemde taken plaats zal vinden. 
Wouter voegt toe dat het bestuur wel zijn bedenkingen heeft gehad over het werven van vrijwilligers 
bij deze tocht omdat rond deze periode ook de Tecklenburg Rundfahrt wordt georganiseerd 
waarvoor veel vrijwilligers nodig zijn. We vonden echter wel dat als een landelijke tocht in onze regio 
wordt georganiseerd en wij als vereniging hiervoor om hulp worden gevraagd, we er goed aan doen 
om dit op te pakken. 
 
5. Georganiseerde tochten; verslag vanuit diverse commissies 
a. Tecklenburg Rundfahrt (Edwin Telgenkamp) 
In 2018 hebben 2750 deelnemers meegedaan. Er is dit jaar gebruik gemaakt van alleen 
voorinschrijving. Twee weken voor de tocht zat de inschrijving vol. In principe mogen er 2500 
deelnemers meedoen, maar daar ging even iets mis waardoor het uiteindelijk 2750 deelnemers 
werden. Voor komend jaar zal de inschrijving gesloten worden bij 2500 deelnemers. 
De tocht is goed verlopen. De deelnemerslijsten zijn opgehaald door de politie maar er zijn dit jaar 
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geen problemen geweest met de autoriteiten. 
  
b. VolkerWessels Holterberg ATB-tocht (Chantal Fokkert) 
De tocht is voor het laatst onder deze naam gehouden. In november waren er 700 deelnemers. Er 
was een goede sfeer en de commissie ontving veel positieve reacties op de mooie maar pittige route. 
We mogen niet meer zo vrij bepalen waar we langs fietsen, dat maakt het soms lastig maar Robert 
Veldhuis heeft banden met Staatsbosbeheer waardoor de commissie redelijk wat mogelijkheden 
heeft. 
De tocht in februari 2019 heeft minder inschrijvingen gehad door het erg slechte weer. De 22 
kinderen die meededen aan de For Kids Only tocht hebben erg veel plezier gehad ondanks het 
slechte weer. De nieuwe MTB-trainers hebben hier hun eerste activiteit gehad waar al aanmeldingen 
voor de trainingen in april uit zijn voortgekomen. 
 
c. ZorgSaam Carbidtocht (Johan Schoppink) 
Er waren 750 deelnemers aan de fietstocht. Voor het eerst werd er nu ook hardgelopen (trailrun) 
waaraan 250 deelnemers meededen. Alles is goed verlopen, ook de combi trailrun en fietsen dus 
voor herhaling vatbaar. De sponsor was zo tevreden dat hij voor 3 jaar bijgetekend heeft! 
 
d. Wilgenweard Nightbike Challenge (Johan Maris) 
Zoals de leden weten wordt deze tocht georganiseerd door de Wilgenweard onder auspicien van FTC 
CC’75 zodat deze tocht ook op de NTFU-kalender staat. In de ALV van 2018 werden er door leden 
onder andere vragen gesteld over de minder mooie routes en de kosten van de inschrijving voor 
onze eigen leden. Vorige jaren deed de Wilgenweard alles zelf, maar in 2018 hebben wij hier voor 
het eerst in meegeholpen onder andere bij het maken van de route, uitpijlen en de inschrijving. Dit is 
als positief ervaren. Johan geeft namens Herman Pronk aan dat het fijn zou zijn als er komende jaren 
meer leden van FTC CC’75 mee komen fietsen. 
 
6. Jaarverslag 2018 
Ellen licht kort toe dat het ledenaantal staat genoteerd van 31 december 2018. De leden die hun 
lidmaatschap hebben opgezegd, worden echter per 1 januari van het nieuwe jaar uitgeschreven. Dit 
jaar waren dat wat meer opzeggingen na de inning van de achterstallige contributie. Inmiddels 
hebben we 492 leden waaronder 10 kinderen die zich hebben aangemeld voor de MTB-
jeugdtrainingen. 
Er zijn verder geen opmerkingen of vragen op het jaarverslag. 
 
7. Financiën 2018 
a. Financieel jaarverslag 2018; presentatie door de penningmeester 
Maarten is penningmeester geworden en doet dit samen met zijn vrouw Wijnanda. Er waren 
achterstanden in de inning van de contributie en meerdaagses. Het is gelukt om dit in vrij korte tijd te 
doen, mede met dank aan de ledenadministratie. De eerstvolgende contributie-inning is in mei 2019 
(contributie van 2019). 
Er hebben zich meer leden afgemeld dan vorige jaren nadat de contributies werden geïnd en mensen 
zich bedachten dat ze eigenlijk geen lid meer wilden zijn.  
Balans 2018, de liquide positie is verbeterd. Qua kaspositie zitten we per jaareinde op plm. €60.000 
(per heden tegen de €90.000,- aan). Het resultaat over 2018 is €7525,- in de plus, dit wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve.  
 
Maarten heeft contact gehad met de NTFU over het lidmaatschap van jeugdleden. Er is geen apart 
lidmaatschap maar er is wel een jeugdfonds waar een beroep op gedaan kan worden. Inmiddels is 
hier een beroep op gedaan en hebben we €1000,- ontvangen waarmee we dus in feite de training 
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van de MTB-trainers bijna hebben bekostigd. Het jeugdfonds is jaarlijks aan te spreken. Voor dit jaar 
is het al gedaan dus in 2020 kunnen we hier opnieuw gebruik van maken.  
Maarten wordt middels applaus bedankt voor het werk van afgelopen jaar en het duidelijke overzicht 
tijdens deze ledenvergadering. 
 
b. Verslag kascommissie en dechargeren bestuur (Bertus Webbink) 
Er wordt een toelichting gegeven op de kascontrole die is uitgevoerd door Bertus Webbink en Herald 
Kottink. De kascommissie geeft complimenten voor het wegwerken van de enorme 
contributieachterstanden. De kascommissie stelt voor aan de vergadering om het bestuur decharge 
te verlenen voor de gevoerde beleid. De aanwezige leden stemmen hiermee in middels applaus / 
handopsteking. 
 
c. Benoeming kascontrolecommissie 2019: 
- Herald Kottink zal aftreden; 
- Bertus Webbink blijft in de kascontrolecommissie; 
- Reserve Gert-Jan Braas wordt toegevoegd aan de kascontrolecommissie. 
Marinus van Boxtel wordt benoemd als reserve kascontrolecommissielid.  
        
8. Bestuursverkiezing 
- Gerard Swerink is aftredend en niet herkiesbaar. Wouter bedankt Gerard voor zijn inzet in de 

afgelopen jaren door een aantal anekdotes te vertellen. Gerard bedankt op zijn beurt de leden 
dat hij zich direct thuis heeft gevoeld in deze club van enthousiaste fietsers vol vriendschap en 
collegialiteit. Hij heeft het thema veiligheid met plezier onder zijn hoede genomen en ziet dat we 
hierin mooie stappen hebben gezet. 

- Monique Geuzendam is aftredend en herkiesbaar. Eigenlijk was Monique vorig jaar al 
herkiesbaar maar dit is door het bestuur over het hoofd gezien. De leden geven met applaus 
instemming met een bestuurstermijn die afloopt in 2021 waardoor Monique wel een volledige 
termijn zitting kan hebben.  

- Aart Broekmate is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering stemt in middels applaus. 
- Wouter Versteeg is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering stemt in middels applaus.  
- Voordracht bestuur: Meindert Bremmer als opvolger van Gerard Swerink. De ledenvergadering 

stemt hiermee in middels applaus. 
 
 
 
 
Pauze 
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9. Begroting 2019 
Maarten geeft een presentatie van de begroting over 2019. Er is een sluitende begroting waarin 
rekening is gehouden met een aantal zaken. De uitgaven voor MTB-jeugdtrainingen zijn opgenomen 
en op basis van de nieuwe sponsoren is een hoger bedrag begroot. 
De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 
10. Overzicht commissieleden tochten en evenementen 2019 
Het overzicht wordt doorgenomen en een aantal wijzigingen worden direct door de secretaris 
verwerkt. Het actuele overzicht is bij Ellen op te vragen.  
- Toelichting Strade Bianche (door Marinus van Boxtel ) 
Bij de NTFU is de rit van 7 september aangemeld om te fietsen op racefiets, cyclocross en MTB. De 
tocht vindt plaats tijdens Bruisend Nijverdal. Er worden 4 lussen gemaakt die telkens terugkomen in 
de tent van Bruisend Nijverdal. Ook hiervoor hebben we vrijwilligers nodig, bij deze wordt alvast 
aangekondigd dat er t.z.t. een oproep voor hulp wordt gedaan. 
- Tecklenburg Rundfahrt (Edwin Telgenkamp): 
Een aantal commissieleden stopt na 2019 bij deze commissie, dus er wordt gevraagd om nieuwe 
leden. 
 
11. Meerdaagses 2019 
De commissies geven een korte toelichting over de huidige stand van zaken. 
a. Commissie meerdaagse 2019 naar het IJsselmeer (race) 
Deze meerdaagse vindt plaats van 24 t/m 27 mei, er kunnen 54 leden mee. Op dit moment is er een 
afmelding dus degene die zich als eerste aanmeldt kan nog mee. Ruud Beekman en Ron Jonker gaan 
ook weer mee als mecanicien en fotograaf. Op de 1e dag wordt er 173 km gefietst met 2 stops. Tot 
nu toe gaat de commissie er van uit dat ze wel over de Afsluitdijk kunnen, ze worden op de hoogte 
gehouden door Rijkswaterstaat. Is dit niet mogelijk dan wordt er met de boot overgestoken. Op de 2e 
dag wordt 157 of 182 km gefietst met 2 stops. Leden kiezen bij de eerste stop voor de lange of korte 
route. Op de 3e dag wordt er weer naar huis gefietst met een route van 134 km met ook weer 2 
stops. 
b. Commissie tweedaagse dames 2019 naar Nijmegen 
Deze tweedaagse vindt plaats op 31 augustus en 1 september, er wordt op beide dagen 125 km van 
en naar Nijmegen gefietst. Er is nog mogelijkheid tot opgave!  
c. Commissie meerdaagse 2019 naar de Veluwe (ATB) 
Deze meerdaagse vindt plaats op 27 t/m 29 september. De afstanden zijn nog niet definitief. Op de 
1e dag wordt er 100 km gefietst vanaf Nijverdal naar Wenum-Wiesel: groepsaccommodatie De 
Buiteling. Ronald van de Woude zal weer meegaan als kok samen met zijn zoon en schoondochter. 
Op de 2e dag wordt een grote ronde van 150 km over de Veluwe gefietst via Veluwe Zoo en Nationaal 
Park de Hoge Veluwe. Op de 3e dag wordt er met een route van 100 km teruggefietst naar Nijverdal.  
Er is een sponsor die bereid is gevonden om grote sporttassen te sponsoren. Alle deelnemers krijgen 
deze tas om te gebruiken tijdens de meerdaagse (en mogen deze tas daarna houden). De inschrijving 
is geopend vanaf 30 maart.  
d. Oproep voor commissie meerdaagse 2020 (race) 
Wouter doet een oproep aan de leden om een commissie te vormen voor de meerdaagse van 2020. 
e. Commissie jubileummeerdaagse 2021 (race) 
Er is al een commissie gevormd die nu een voorstel doet voor een jubileumtocht naar Vorarlberg in 
Oostenrijk. Gepland vertrek op 9 juni per nachtbus naar Oostenrijk en daarna tochten op 10 t/m 13 
juni. Daarna vertrek op 13 juni per nachtbus weer naar Nijverdal. Daar kunnen op 14 juni ’s avonds 
de fietsen worden opgehaald. De ledenvergadering stemt in met dit voorstel, het bestuur wenst de 
commissie succes met de organisatie! 
 



 
 

7 
 

12. Rondvraag 
Johan Schoppink: 
- Er worden elk weekend wel tochten georganiseerd in het gebied van de Hellendoornse Berg. We 

krijgen berichten van particulieren dat ze niet weten dat een tocht over hun grondgebied loopt. 
Johan stelt voor om met alle commissies samen de particulieren aan te schrijven en ze te vragen 
om toestemming. Het bestuur vindt dit een goed idee en ondersteunt dit initiatief. 

- De commissie van de Carbidtocht heeft Jan Rikmanspoel gebeld of hij zou willen helpen bij de 
tocht. Hij heeft inmiddels zijn lidmaatschap opgezegd en de commissie vraagt zich af of ze hem 
kunnen voordragen als erelid of lid van verdienste. Het bestuur wil aan de slag met een protocol 
rondom ereleden. Ze vraagt leden om input te geven aan Ellen.  

- Er is nu een grote groep ATB-ers gevormd die regelmatig fietst, is het een idee om ook 
verrassingstochten op de ATB te organiseren? Het bestuur vindt het een prima idee en 
ondersteunt dit initiatief. 

 
13. Huldiging jubilarissen 
Dit jaar zijn Geert Dekker, Anton Holterman, Hennie Hoonhorst, Gerrit ter Horst, Johan Huis in 't 
Veld, Ben Rensen, Wim Schutte en Jan Veldhuis jubilarissen omdat zij 25 jaar lid zijn van onze club. Er 
is een quiz gemaakt met allerlei weetjes over de jubilarissen. De aanwezige jubilarissen nemen na 
afloop van de quiz een speldje en bloemen in ontvangst en krijgen applaus van de ledenvergadering. 
 
14. Sluiting 
Aart Stegeman wil het bestuur namens de leden bedanken voor de inzet tijdens het afgelopen jaar 
met een speciaal woord van dank aan de penningmeester. De aanwezige leden ondersteunen dit met 
applaus. De voorzitter sluit hierna de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje. 


