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Voorzitter Arjan van Herwijnen
Maas 39

5172 CN Kaatsheuvel
0416-283245

Secretaris Henk Hoefnagel
Mesdaglaan 12

5161 VB Sprang-Capelle
0416-276204

Penningmeester &
Ledenadministratie

Piet Kievits
Leeuwerik 29

5161 SH Sprang-Capelle
0416-276979

Leden van bestuur
Vice-voorzitter Carola van Wanrooij

Bevernelstraat 25
5143 CL Waalwijk
06-29012643

Badminton Carola van Wanrooij
Arjan van Herwijnen

06-29012643
0416-283245

Judo Ad Verduyn
Mesdaglaan 13

5161 VB Sprang-Capelle
0416-281555

Tafeltennis
Clubblad

Piet Kievits
Leeuwerik 29

5161 SH Sprang-Capelle
0416-276979

Competitieleider             Anton Kroot
Spoorbrugweg 11

5142  WB Waalwijk
0416-333354

Contributie 2010 (per kwartaal)
Badminton t/m 12 jaar

13 t/m 17 jaar
Vanaf 18 jaar
65+

€ 22,50
€ 28,50
€ 40,00
€ 27,50

Contributie moet betaald zijn voordat het nieuwe
kwartaal begint.

Judo t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar

€ 17,50
€ 22,50
€ 26,50

Bank: S.N.S. Regiobank
Burg. Meijerstraat 27
5161 EN Sprang-Capelle

Tafeltennis € 30,00 Rek. nr. 98.99.75.789
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld judo

€ 7,00
€ 10,50

Gironr. C.V.B. 40753

Lokaties, trainers/begeleiders, speeltijden
Badminton

 A. v. Herwijnen          283245

 R. v.d. Vis                 279967

Sporthal Zidewinde

Donderdagavond
Donderdagavond

Vrijdagavond

Julianalaan 3, Sprang-Capelle

van 18.30 uur tot 20.30 uur
van 20.00 uur tot 23.00 uur

van 20.00 uur tot 23.00 uur

0416-273627

jeugdgroep 
recreanten

competitie/vrije 
training

Judo

 P. Blom            06-15427867
  

Sporthal P.W.A.. school

Vrijdagavond

Mesdaglaan 4, Sprang-Capelle

van 17.30 uur tot 18.30 uur
van 18.30 uur tot 19.30 uur
van 19.30 uur tot 20.30 uur

0416-274511

groep 1
groep 2
groep 3

Tafeltennis Sporthal Zidewinde

Vrijdagavond

Julianalaan 3, Sprang-Capelle

van 20.00 uur tot 23.00 uur

0416-273627



Allereerst moeten wij ons verontschuldigen voor het feit dat er in de 
vorige clubkrant, die van kerst, geen uitnodiging stond voor de 
nieuwjaarsreceptie. Daardoor misten wij een paar “vaste klanten” van 
de tafeltennis. 
Bij deze nodigt het bestuur jullie allen uit voor de jaarvergadering op 
24 maart a.s.
We zijn opgelucht dat we in het afgelopen jaar kans hebben gezien 
de financiën een stuk beter op orde te hebben gekregen.
Dit was te danken aan de verhoging van de contributie, aan het 
minder aantal uren huren van de zaal, verkoop van de Grote 
Clubactie-loten maar ook aan de opbrengst van de sponsoring.
Wij willen dan ook onze sponsors, waarvan de advertenties in dit blad 
te zien zijn, dan ook hartelijk bedanken.
Dat de gemeente Waalwijk ons begin februari alsnog de helpende 
hand toestak was een enorme meevaller.
We kunnen nu stellen dat de financiële zorgen over zijn en dat we in 
staat zijn om sporthal Zidewinde twee avonden te blijven huren.
Waar we ons nog wel zorgen om maken is het aantal badmintonleden.
Alhoewel de jeugdafdeling weer wat aantrekt, is het aantal 
volwassenen niet toegenomen.
Heb je ideeën om het ledenaantal te verhogen?
Kom dan op woensdag 24 maart  om 20.00 uur naar sporthal 
Zidewinde en laat horen hoe je over de gang van zaken denkt.

Zoals jullie in de agenda zien, stelt Carola van Wanrooy zich niet 
meer herkiesbaar voor een functie in het bestuur.
In de afgelopen jaren heeft Carola zich ingezet voor onze 
badmintonjeugd. Als trainster, maar ook als coach en begeleider van 
de kinderen die competitie speelden.
Daarnaast knapte Carola heel wat karweitjes op en was niet te 
beroerd om achter zaken aan te gaan.



We hebben nog geprobeerd haar over te halen er nog twee jaartjes 
aan vast te plakken, maar ze liet zich niet overtuigen.
Wij vinden dit erg jammer, maar wij respecteren haar besluit.
Carola, hartstikke bedankt voor het werk dat jij voor onze vereniging 
gedaan hebt.

Onze vraag aan jullie; wie heeft er zin en tijd om ons te helpen in het 
besturen van onze vereniging?
We zijn nu met vier personen over en we zouden graag aanvulling 
hebben in ons bestuur.

Heb je zin en tijd?
Laat het ons weten.

Tot 24 maart.

Het bestuur.



AGENDA JAARVERGADERING 24 MAART 2010

1. Opening.
2. Notulen.
3. Verslag kascommissie.
4. Financieel verslag.
5. Bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar zijn: Ad Verduyn, Henk Hoefnagel en 
Arjan van Herwijnen 
Carola van Wanrooy is niet herkiesbaar.

6. Huldiging jubilarissen.

7. Pauze.
8. Judo. 
9. Tafeltennis.
10. Badminton, jeugd.
11. Badminton, recreanten.
12. Badminton, competitie.
13. Clubkampioenschappen.
14. Rondvraag.

Vragen dienen vooraf schriftelijk ingediend te worden bij het 
bestuur.

15. Sluiting.



 

Gehouden op woensdag 11 maart 2009 
Aanwezig : 15 leden en 5 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving : 9 leden
Onze voorzitter, Arjan van Herwijnen, opent om 20.10 uur de 
vergadering

1. Opening.
- Onze voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze 
  jaarvergadering van Z.S.V.  Zidewinde.

2. Notulen.
- De notulen worden zonder op- of aanmerkingen, onder dankzegging
   aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld.

3. Jaarverslag.
- De jaarverslagen van badminton, tafeltennis, judo en de 
   activiteitencommissie worden zonder op- of aanmerkingen 
   goedgekeurd en vastgesteld.
  Tevens wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd en 
   vastgesteld.

4. Verslag kascommissie.
- De kascommissie bestaat uit Anton Kroot en Rien v.d. Vis.
  De kas van onze vereniging wordt door deze heren in orde bevonden.
- De kascommissie voor volgend jaar zal worden gevormd door Anton 
   Kroot en Hubert Veeke. Reserve voor volgend jaar is Hans van 
   Oosterhout.



5. Financieel verslag.
- Afgelopen jaar hebben wij de zaal op zaterdag en woensdagmiddag 
  laten vervallen.
- Er is een bezwaarschrift ingediend bij de NBB tegen verhoging van 
  de contributiebijdrage.
  Dit bezwaar is goedgekeurd en levert ons ca. € 400,00 voordeel op.
- Van de gemeente Waalwijk hebben wij nog geen definitief antwoord 
  ontvangen of zij daadwerkelijk iets voor ons kunnen betekenen in 
  financieel opzicht.
  Wij zijn hier al sinds september 2008 mee bezig.
- Afgelopen jaar hebben een aantal van onze leden een flyeractie 
  gehouden.
- Wij hebben tot nu toe 5 sponsoren gevonden. Opbrengst hiervan is 
  minimaal € 1.000,00
- Wij zoeken nog steeds actief naar andere mogelijkheden om een  
  kloppende begroting te krijgen.
- De shuttlebus is het afgelopen jaar afgeschaft, omdat hier zeer 
  weinig animo meer voor was.

6. Maatregelen nodig om sporthal twee avonden te behouden.
- De donderdagavond willen wij ongewijzigd laten.
- Op vrijdagavond willen wij, indien er geen competitieprogramma is, 
  de zaal voor 5/8 huren.
  Dit is echter een optie en moet nog bekeken worden of dit 
  daadwerkelijk mogelijk is.
- Contributieverhoging, voor alle leden zal er een verhoging komen 
  van € 2,50 per kwartaal.

7 a. Bestuursverkiezing.
- Aftredend en herkiesbaar is: Piet Kievits.
  Er zijn geen nieuwe kandidaten, waardoor Piet Kievits voor een 
  nieuwe periode herkozen wordt.



7 b. Huldiging jubilarissen.
- De volgende personen zijn 15 jaar lid van Z.S.V. Zidewinde en 
  worden gehuldigd:
  Corine van Loon en Rob Nordmeijer (afwezig)
  Zij ontvangen het verenigingsspeldje alsmede een bosje bloemen.
- De volgende personen zijn zelfs al 25 jaar lid van onze vereniging en 
  ook zij worden gehuldigd: Co Chabot, Dirk in ’t Veld,  
  Koos v.d. Schans en Erik Spierings (afwezig)
- Aan Riet van Campen wordt ook een bosje bloemen overhandigd, 
  onder dankzegging voor haar inzet in de kantine.

8. Pauze.

9 Judo. 

- Het aantal judoleden blijft stabiel, waardoor wij nog steeds meer 
  dan voldoende leden bij de judo hebben.
- Er is contact met de gemeente Waalwijk voor het aanschaffen van 
  een nieuwe judomat.

10. Tafeltennis.
- Wij hebben onlangs 1 nieuw lid mogen begroeten.
- De opkomst van de heren is goed te noemen.

11. Badminton jeugd.
- De woensdagmiddag is komen te vervallen.
- De leden van woensdagmiddag spelen nu allemaal op donderdagavond 
  van 18.30 tot 19.30 uur en de oudere jeugd van 19.30 tot 20.30 uur.
  Het 1e uur hebben wij 7 leden en het 2e uur 11 leden.
- Het komende jaar willen wij weer inloopweken organiseren om ook 
  hier nieuwe leden te werven.
- Onze jeugdleden spelen geen competitie i.v.m. geen of weinig 
  jongens die ook op zondag mogen spelen. Alleen een meisjesteam 
  laten deelnemen aan de competitie is nog geen optie.
  Kwalitatief gezien zijn zij hier nog niet aan toe.



12. Badminton, recreanten.
- Op donderdagavond is de opkomst de laatste tijd weer redelijk 
  goed.

13. Badminton, competitie.
- Anton Kroot, onze competitieleider, zal informeren bij een andere
  bond om daar te kunnen deelnemen aan een competitie. Harry de 
  Rijk weet echter te melden dat zij niet in het weekend competitie 
  spelen.
- Het competitie spelen bij een niet-NBB bond is aanzienlijk 
  goedkoper.
- Het afgelopen jaar hebben wij geen boetes ontvangen van de NBB.
- 30 maart 2009 is er een vergadering van de NBB, Anton Kroot zal 
  hierbij aanwezig zijn.
- Stan van Kuijk vraagt aan Anton Kroot om een vernieuwde lijst met 
  telefoonnummers en Bondsnummers van onze competitiespelers.
- Stan van Kuijk heeft klachten ontvangen over de kwaliteit van 
  Onze huidige shuttles. Wij zullen dit nader onderzoeken en bij 
  bestelling van een nieuwe voorraad erop toezien dat de kwaliteit 
  beter is.
- Anton Kroot vraagt of het mogelijk is om op een later tijdstip 
  competitie te spelen.
  Voortaan zal Anton als aanvangstijdstip 20.15 uur op de 
  uitnodigingen zetten.

14. Clubkampioenschappen.
- De clubkampioenschappen judo zullen gehouden worden op 
  vrijdagavond 27 maart 2009.
- De clubkampioenschappen tafeltennis zullen gehouden worden op 17 
  april 2009.
- De clubkampioenschappen badminton, jeugd gaan dit jaar niet door.
  Wel zullen er onderling partijvormen gespeeld gaan worden.
- De clubkampioenschappen badminton, senioren zullen bij voldoende 
  animo gehouden worden op 16 en 17 april 2009.



15. Rondvraag.
- Arjan kan mededelen dat op donderdag 19 maart 2009 de lampen 
  nagekeken en eventueel vervangen zullen worden in de sporthal.
- Stan van Kuijk vraagt of er ook een EHBO koffer aanwezig is. 
  De EHBO koffer staat in onze kast in de sporthal.
- Anton Kroot vraagt ook of er mensen aanwezig zijn op de 
  speelavonden die in het bezit zijn van een EHBO-diploma.
  Wij zullen de komende tijd dit verder gaan onderzoeken en hierover 
  informatie inwinnen.
- Anton Kroot vraagt aan het bestuur of er nog meer inspanningen 
  gedaan kunnen worden om het ledenaantal op vrijdagavond te 
  vergroten.
  De komende tijd willen wij artikelen gaan plaatsen in de regionale 
  kranten en misschien kunnen wij nogmaals gaan flyeren.
  Tevens willen wij aandacht schenken aan een aantal inloopavonden 
  voor nieuwe leden.

16. Sluiting.
- Om 21.30 uur sluit Arjan, met dankzegging aan alle aanwezigen, de 
  vergadering.



 Badmintoncompetie 2009-2010 weer ten einde!!!!!
 
Op naar 2010-2011!!!!!!!!!!!
Herenteam I speelde in de 2e klasse afdeling 1
Dit jaar zaten ze zeker in een zware poule!!
Ze hebben zeker 2 wedstrijden o.a. tegen FST en de 
Zwaluwen slechts met 5-3 verloren, zodat ze met een beetje geluk 
zeker hoger waren geëindigd.
Toch een mooie 5e plaats, complimenten.
Harry, Henk, Udja, Hubert en Hannan tonen telkens aan dat ze qua 
inzet, techniek en karakter nog met de besten mee kunnen!
John van Zelst is jammer genoeg nu even geblesseerd maar ze hopen 
zeker dat hij er in de toekomst weer bij zal kunnen zien, vooral zijn 
rushes aan het net en desnoods op de baan die er naast ligt zijn 
onnavolgbaar!!

Team 2 heeft dankzij hun nieuwe aanwinst Walter wederom enorm 
progressie geboekt!!!
Dit is al jaren een hecht vriendenteam en wij hopen nog lang van hun 
talenten te mogen genieten!
 Ze zijn op een mooie 7e plek beland!!
Ook hebben ze enkele keren Jurgen laten spelen, een van de beloften 
voor de toekomst bij onze jeugd!
Als ze thuiswedstrijden spelen, knokken Andre, Stan, Ger en Walter  
voor elke shuttle!!!
En ook uit natuurlijk!!
 Dit trekt ook nog extra toeschouwers aan, waar we allemaal blij mee 
zijn.
 



Hoop dat deze teams volgend jaar wederom onze clubje hoog willen 
houden in de race naar succes!!!
 

Anton Kroot.
Competitieleider ZSV Zidewinde.
 
 



De jeugdafdeling van de badminton heeft een roerig jaar achter de 
rug.
Tegen de vakantie vertrok een groot deel van de leden van de eerste 
én de tweede groep.
Mede vanuit bezuinigingsoverwegingen is de begeleiding van de jeugd 
terug gebracht tot één begeleider.

Door de inloopcampagne heeft de tweede groep zich gelukkig weer 
tot een leuk groepje ontwikkeld. Hoewel het “giebergehalte” daar vrij 
hoog is, hebben we sinds een paar maanden ook een jongen als lid 
erbij gekregen.
De tweede groep is lastiger, daar krijg je door inloop en flyers geen 
leden bij, gelukkig zijn de overgebleven 3 leden wel erg trouw en zijn 
ze er bijna altijd allemaal, waardoor we in ieder geval ook nog een 
leuk partijtje kunnen spelen.



Het eerste team startte de voorjaarscompetitie geweldig.
D’n Bolder werd met maar liefst 8 – 2 verslagen. Dat ze niet te vroeg 
moesten juichen bleek al gauw. Ze kregen met 2- 8 een pak voor de 
broek van Waalwijk 1 en tegen degradatiekandidaat Waalwijk 2 werd 
slechts gelijk gespeeld.
Vervolgens werd er met nog grotere cijfers, 1 – 9, van N.S.F. 
verloren. Een bedenkelijk resultaat zo op de helft van de competitie.
Gelukkig hervatten onze jongens zich tegen het sterke Smash. Er 
werd gewonnen met 6 – 4.
In het tweede deel van de competitie werd nog één keer met 10 – 0 
verloren van Waalwijk 1, maar in de andere wedstrijden werden 
gelukkig meer dan voldoende punten gehaald.
In de laatste wedstrijd tegen Smash was het zelfs nog mogelijk om 
een derde plaats te gaan behalen. Maar daarvoor moest er met 
6. -. 4 gewonnen worden. Een moeilijke opgave tegen Smash.
Het eerste team overtrof zichzelf en won met 7 – 3. en behaalde 
daarmee een knappe derde plaats.

Jeroen, Tham en Piet zijn dit najaar voortvarend te werk gegaan.
Ze wonnen  5 wedstrijden met grote cijfers en het is, buiten 
kampioen Waalwijk 1, maar één team gelukt van hen te winnen. Dat 
was d ’n Bolder 2. 
We zien dan ook dat de extra trainingen die er in de vroege 
vrijdagavond gedaan worden resultaat opleveren.
Ook de laatste twee wedstrijden werden met mooie cijfers 
gewonnen.
Het werd 7-3 tegen Smash en ook 7-3 tegen d’n Bolder.



Totaal werden er 57 punten bij elkaar gesprokkeld.
In een normale competitie zou dit een kampioenschap betekenen.
Met Waalwijk 1 in de gelederen betekent dit een mooie tweede 
plaats.



Op vrijdag 18 december hebben we het clubkampioenschap 
dubbelspel gehouden.
Met vier teams werd een volledige competitie afgewerkt.
Op papier waren de teams goed aan elkaar gewaagd.
Tham had aan Arnold een sterke maat, Jeroen mocht heel tevreden 
zijn met Twan. Piet mocht zich in zijn handen wrijven met Rolf en Leo 
kreeg Dirk als getraind dubbelspeler naast zich.
Op voorhand konden we dus een spannende strijd gaan verwachten.
Van die verwachting kwam weinig uit.
Al heel gauw werd duidelijk dat er maar één team aanspraak ging 
maken op het kampioenschap.
In de eerste ronde verloren zij niet één partij, en ook in de tweede 
ronde wonnen ze alle partijen.
Jeroen en Twan mochten zich terecht dubbelkampioen van 
Sprang-Capelle noemen.
De strijd om de tweede plaats was wel spannend, want de andere drie 
teams bleken precies even sterk.
Ze haalden allemaal precies evenveel punten.
Onder het genot van een drankje en een hapje hebben we achteraf 
nog lang nagesproken over dit kampioenschap. We spraken af om dit 
in het nieuwe jaar zeker te herhalen.
Jeroen en Twan, van harte gefeliciteerd met jullie zo glansrijk 
behaalde titel.



Ook afgelopen jaar hebben we wederom deelgenomen aan het LTK 
Langstaarttoernooi te Kaatsheuvel. Dit is een Koka -toernooi waar 
kinderen op gemoedelijke wijze ervaringen kunnen opdoen voor het 
draaien van wedstrijden.  Voordeel van dit toernooi is dat de echte 
wedstrijdjudoka niet meer mag deelnemen. Helaas zijn onze judoka’s 
niet in de prijzen gevallen, desondanks dat hebben ze het wel 
ontzettend naar de zin gehad.

Een paar maanden later waren onze jaarlijkse clubkampioenschappen 
weer aan de beurt. Zeer grote opkomst bij de jeugd, jammer dat er 
van de oudere judoka’s weinig animo is voor de clubkampioenschappen. 
Maar goed de sfeer zat er goed in en 
’t clubkampioenschap werd door veel kinderen als positief ontvangen.

De onderlinge competitie met clubs uit Drunen (JC Drunen), Waalwijk 
(Ashia), Raamsdonk (Nitai) en Kaatsheuvel (E.J.K.) is een leuke opstap 
voor de judoka’s om te kijken of ze het leuk vinden wedstrijden te 
draaien. 

Net voor de zomervakantie waren er wederom examens. Hier 
mochten onze judoka’s hun kunsten laten zien. Drie kwartier lang 
moesten de kinderen afzonderlijk oefeningen demonstreren. Daarna 
werd de nieuwe band of slip uitgereikt. 

Onze jaarlijkse afsluiting voor de zomervakantie was wederom een 
groot succes, de judoka’s vinden het altijd leuk om een keer een 
andere activiteit te kunnen doen. Na afloop was er traditie getrouw 
limonade en worden er snacks gebakken. 

In het nieuwe sportseizoen zijn we wederom opgestart met de 
teamwedstrijden. 



Tevens hebben Ashai en Nitai een vanen toernooi georganiseerd. Het 
eerste vanen toernooi was een try-out om te kijken er ook hier 
voldoende animo voor zou zijn.
Door het grote succes hiervan hebben ze besloten om in het seizoen 
2009 –2010 hier mee op te starten. Het leuke bij dit toernooi is dat 
kinderen bij het behalen van 40 punten een wit vaantje krijgen, bij 
80 een geel enz. 

Omdat het bijna kerst was, hebben we de kerstsfeer een beetje op 
de mat gebracht. De judoleraar liep wederom rond in een 
kerstmannenpak en de assistenten hadden een kerstmuts op. Na 
afloop van de les hadden we voor de judoka’s krentenbrood en warme 
chocolademelk een waar feestmaal.

 

.. 



Prijswinnaars Grote Clubactie 2009

Ook afgelopen jaar hebben wij als club weer mee mogen doen met de 
Grote Clubactie, deze unieke actie is om de spaarkas van de club te 
vullen en tevens een goed doel te steunen. 
Om de kinderen antoussiastte te maken hadden we besloten om de 3 
best vekopende lotverkopers in het zonnetje te zetten:
Stijn Nieuwenhuizen 29 loten
Lars Blom 25 Loten
Sayeef Carbiére 23 Loten

Met vriendelijke groet,

Z.S.V. Zidewinde



In het afgelopen jaar zijn we heel hard bezig geweest om de kosten 
te beperken en  extra inkomsten via contributieverhoging en 
sponsoring te genereren.
Dat is ons gelukt.
Dankzij de verhoging van de contributie en sponsorgelden is het 
gelukt onze financiële positie te verbeteren. Zodanig te verbeteren 
dat we niet meer hoeven te vrezen voor een bankroet van onze 
vereniging.
Dat dit zo is, is nog niet zo goed te zien op het financieel overzicht 
van 2009.
Het saldo van 2009 is zelfs lager dan dat van 2008. Maar in het 
voorbije jaar hebben we betalingsachterstanden aan de gemeente 
Waalwijk vrijwel geheel weggewerkt. 
We hebben geprobeerd ons strak aan de bedragen te houden die 
begroot waren en dat is goed gelukt.
In 2010 moeten we wel rekening houden met extra uitgaven voor de 
huur van de zaal van de prins Willem Alexander school. 
In het voorjaar van 2009 was er nog geen factuur gekomen voor de 
zaalhuur van 2008. Nadat we daar zelf achterheen gegaan zijn, kwam 
men er in het bestuur van de Alexanderschool achter dat niemand 
wist hoe het nou precies zat met die rekeningen.
In het najaar van 2009 kregen we maar liefst drie facturen. De 
facturen van 2008, 2009 én 2010. We hebben daarop meteen 
gereageerd en gesteld dat we in 2009 alleen de rekening van 2008 
zullen voldoen. In 2010 gaan we zeker de factuur van 2009 
overmaken, maar of de zaalhuur voor 2010 overgemaakt wordt ligt 
helemaal aan onze eigen financiële situatie.

Tot onze grote vreugde kregen we begin februari bericht van de 
gemeente Waalwijk dat we in 2010 in aanmerking komen voor een 
korting op de zaalhuur van maar liefst 25%.



Daar zijn we heel blij mee en alhoewel deze regeling alleen voor 2010 
geldt, kunnen wij ons niet voorstellen dat er volgend jaar weer een 
enorme verhoging komt.
Dit betekent dat de financiële situatie van onze vereniging er veel 
rooskleuriger gaat uitzien.
We hadden voor 2010 twee begrotingen gemaakt, maar nu we de 
gunstigste begroting kunnen toepassen scheelt dat heel veel in 
positieve zin.
Vanaf september 2008 zijn we bezig geweest deze, in onze ogen 
oneerlijke situatie, aan te kaarten bij de gemeente. Nu heeft 
wethouder Heuverling woord gehouden en de daad bij het woord 
gevoegd.

We hebben een rumoerig jaar afgesloten en kunnen met het volste 
vertrouwen vooruit kijken.

Piet Kievits
Penningmeester
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