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OPEN KAART - juli 2021 
 

Alle informatie over de Algemene Ledenvergadering  
op maandag 30 augustus 2021 om 19.30 uur in Koningshof 

 

__________________________________________________________________________________ 

Agenda  
 

1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorwoord van de voorzitter (in deze Open Kaart) 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 5 september 2020 

(in deze Open Kaart) 

 

4. Secretariaat 

• Jaarverslag 2020-2021 (in deze Open Kaart) 

 

5. Technische commissie 

• Jaarverslag 2020-2021 (in deze Open Kaart) 

• StepBridge-kampioen (in deze Open Kaart) 

• Competitierooster 2021-2022 (in deze Open Kaart) 

 

6. Financiën 

• Financieel verslag seizoen 2020-2021(wordt later toegezonden) 

• Verslag van de kascommissie  

• Begroting 2021-2022 (wordt later toegezonden) 

 

7. Wet WBTR 

 

 

8. Verslag District, Lief & Leed, Jubilarissen, Grote Clubactie 

a. District (in deze Open Kaart) 

b. Lief & Leed (in deze Open Kaart) 

c. Jubilarissen (in deze Open Kaart) 

d. Grote Clubactie (in deze Open Kaart) 

 

9. Evenementencommissie 

• Jaarverslag 2020-2021 (in deze Open Kaart)    

 

10. Bestuursverkiezing 

• Afscheid Arno van den Heuvel als voorzitter. 

• Ben Dolphijn heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter. Benoeming van de 

nieuwe voorzitter. 

• Gijs Jongh (laatste jaar) en Gerbrand Mulder zetten hun functie voort. 

• Marianne Hanswijk blijft nog 1 jaar aan als secretaris. 

• Marianne de Blieck heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid.  

• Ben Giffard en Rob van Elst stellen een “duobaan” voor als hoofd TC. 

 

Tegenkandidaten worden verzocht zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 

vergadering bij het bestuur te melden. 
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11. Kascommissie 

Benoeming voor 2021 

1e lid: Ben Dolphijn 

2e lid: Ank de Klerk 

1e reservelid: Leny Wesenhagen 

2e reservelid: Paul Kunst 

 

Benoeming voor 2022 

1e lid: Ank de Klerk 

2e lid: Leny Wesenhagen 

1e reservelid: Paul Kunst 

2e reservelid: te benoemen 

 

12. Rondvraag 

Wie vragen heeft n.a.v. deze Open Kaart/Algemene Ledenvergadering wordt verzocht 

dit vooraf aan het bestuur voor te leggen, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op 

antwoorden. 

 

13. Sluiting 
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Van de voorzitter  

 

Nieuw begin 

 

Toen Ab Weemering in 2014 mij de vraag stelde of ik erover wilde nadenken om 

voorzitter te willen worden van de A.B.V. Maassluis moest ik eerlijk bekennen dat ik daar 

niet eerder aan had gedacht. Ik was nog druk met mijn werk bezig, was juist in die 

periode van baan veranderd. Na rijp beraad met mezelf zei ik ‘ja’ en ik moet zeggen dat 

ik daar nooit spijt van heb gehad.  

 

De jaren zijn voorbij gevlogen, maar na acht jaar voorzitterschap is het nu tijd voor een 

opvolger. Voor onze bridgevereniging is het geweldig nieuws dat zich een kandidaat heeft 

aangemeld, te weten Ben Dolphijn. Ik ben ervan overtuigd dat Ben een geschikte 

kandidaat is.  

 

In mijn jaren als voorzitter speelde een aantal zaken een belangrijke rol. Eén voorbeeld 

licht ik eruit: de locatie perikelen. Tijdens mijn voorzitterschap zijn we een aantal keren 

verhuisd, soms omdat het niet anders kon, soms omdat de beheerders van het gebouw 

iets anders wilden. Als bestuur zijn we druk in de weer geweest om telkens weer een 

fijne nieuwe speelplek te vinden.  

Het lijkt erop dat we de komende jaren twee stabiele onderkomens hebben en hopelijk 

komt er voorlopig een einde aan de zoektocht naar weer een ander onderkomen en 

kunnen we jaren genieten van Koningshof en De nieuwe Vliet.  

 

Terugkijkend op die acht jaar ervaar ik het als een voorrecht dat ik voorzitter heb mogen 

zijn van zo’n mooie en grote bridgeclub. Veel mensen heb ik beter leren kennen, ik heb 

van dichtbij kunnen zien wat een enorme hoeveelheid werk vrijwilligers verzetten, ik heb 

bewondering gekregen voor de tomeloze inzet, waarmee de wedstrijdleiders het telkens 

weer voor elkaar boksen een speelavondje bridge klaar te zetten. Het heeft me doen 

beseffen dat een bridgevereniging niet zonder vrijwilligers kan. Zij vormen een 

onmisbare factor om alle competities vlekkeloos te laten verlopen.  

 

Het kan niet anders dat ik in al die jaren pieken en dalen ben tegengekomen. Gelukkig is 

het aantal mooie herinneringen legio. Hoogtepunten zijn de altijd sfeervolle drives voor 

de medewerkers. Op dit soort avonden zetten we de harde werkers achter de schermen 

in het zonnetje. Voor elke club is dat het belangrijkste: zonder een breed arsenaal van 

medewerkers geen goede bridgevereniging. Ik kijk er met plezier op terug.  

Waar ik ook met plezier op terugkijk zijn de jubileumdrives en de (zes) jaarlijkse 

vergaderingen met het bestuur. Wat een inzet, wat een gedrevenheid bij iedereen: van 

hoofd T.C. tot penningmeester, van secretaris tot verantwoordelijke ‘evenementen.’ 

Nooit was iets te veel! Hulde langs deze weg voor alle bestuursleden. Chapeau.  

 

Tenslotte: Ik bedank iedereen voor het vertrouwen in mij als voorzitter en wens de 

vereniging nog vele succesvolle jaren. 

 

Arno van den Heuvel  
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering  

gehouden op zaterdag 5 september 2020 

 

__________________________________________________________________________________ 

Aanwezige bestuursleden:  

Arno van den Heuvel, Marianne Hanswijk, Gijs Jongh, Ria Lips, Rob van Elst,  

Gerbrand Mulder. 

Aanwezig: 32 leden 

Afwezig met kennisgeving:  

15 leden. De namen zijn bekend bij het secretariaat. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden welkom. 

Het is de 1e keer dat wij een A.L.V. houden zonder daarna te bridgen als 

openingsdrive. We hopen dat dit eenmalig is. 

Arno bedankt bestuur en alle vrijwilligers. Helaas dit jaar geen avond voor de 

medewerkers. De zaal (BeQuick) is niet geschikt om hier in coronatijd te bridgen. 

Bestuur bekijkt hoe wij deze mensen op een andere manier kunnen bedanken. 

Arno blikt terug op afgelopen periode. Vanaf maart kon er niet meer gebridged 

worden. StepBridge was een oplossing. Bedankt aan de mensen die hier veel werk 

voor verzetten. 

We zijn gestart in De Vliet. Maar de zaal is nu niet geschikt. We blijven in gesprek met 

hen en hopen in 2021 hier of in De nieuwe Vliet weer te kunnen bridgen. 

We bridgen nu 2x op maandag. De middag en de avond. Kom op tijd. We zijn heel blij 

dat dit mogelijk is, ook door Koningshof. 

We volgen voor de maandag een protocol. Het is belangrijk dat we ons allen hieraan 

houden. 

Arno memoreert de leden die overleden zijn dit jaar. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

15 leden hebben aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op deze A.L.V.  

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van donderdag 5 september 2019 

Er zijn geen aanvullingen. De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Secretariaat 

Het ledenaantal schommelt. Dit is logisch in deze onzekere periode. Op dit moment 

hebben we 141 leden. 

 

5. Technische commissie 

• Technische commissie: De leden zijn Rob van Elst, Ria Lips, Ben Giffard, Jaap 

Denkers, Arnold van Dijk. Zij worden bedankt voor het vele werk dat zij 

verzetten. 

• Er volgt een stemming t.a.v. de invalregeling. Dit voorstel staat uitgebreid 

beschreven in de Open Kaart van juli 2020 (kort: invaller wordt eerst binnen de 

club gezocht, is deze niet beschikbaar kan een lid zelf iemand aangeven). 

Iedereen kan zich in het voorstel vinden. Het voorstel wordt aangenomen. 

• Wedstrijdrooster. Iedereen is het eens met het rooster. Wedstrijdrooster wordt 

definitief aangenomen (onzekerheid blijft of spelen mogelijk is). 

• De maandagmiddag speelt om de kampioen van de maandagmiddag. Zodra we 2 

lijnen hebben kan er een normale competitie plaatsvinden. 
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Clubkampioenen 

Maandag: Ben Dolphijn en Koos Ouwerkerk 

Donderdag: Peter van der Stap en Wim Boer 

 

Slemkampioenen 

Maandag: Rob en Wil van Elst 

Donderdag: Anneke en Rien de Boer 

 

Evenementen kampioenen 

Jan Vissers en Ingrid van Dijk. 

 

Zij ontvangen allemaal een fles wijn. 

 

Ruut en Ank Veldink bedankt voor het schudden van de kaarten. 

 

 

6. Financiën 

Gijs geeft uitleg over financieel verslag.  

Voor het eerst een negatieve begroting. Dit komt door de zeer onzekere tijd waar wij 

in verkeren. De tekorten zullen opgevangen worden door de Algemene reserve. 

 

Hans Steenbergen: Waarom geen bijdrage voor StepBridge? 

We hebben er geen kosten aan. Alleen prijzen: die komen uit overschot van 

evenementen. (Dit is tot 31 dec 2020) 

Visie is dat mensen die niet durven bridgen wel contributie betalen maar verder niets 

kunnen doen. 

 

Voorstellen 

• Contributie verhoging met prijsindexcijfer. Dit voorstel wordt aangenomen. 

• Gaat de vergadering akkoord met de begroting. Dit voorstel wordt aangenomen. 

• Rabobank: Breng je stem uit op de ABVM bij de Rabobank. 

 

Marianne leest het verslag van de kascommissie voor. 

De vergadering geeft aan de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde 

beleid. 

Leny Wesenhagen geeft aan dat hele bestuur wordt gedechargeerd. 

 

 

7. Verslag District, Lief & Leed, Jubilarissen, Grote Clubactie 

a. District 

Niets gaat door dit jaar. Het district heeft alle wedstrijden afgezegd. 

Het Westlandsclubkampioenschap zou bij ons worden georganiseerd maar is ook 

niet door gegaan. Wij hopen op maart volgend jaar. 

b. Lief & Leed  

Riet Mahieu en Marianne de Blieck bedankt voor het verzorgen van lief en leed. 

c. Jubilarissen  

40 jaar: Max van Beek, Rien en Anneke Boer. 

25 jaar: Nel Rijnsburger en José de Bont 

Zij zijn afwezig maar ontvangen een fles wijn. 

d. Grote Clubactie  

Vorig jaar ging dit heel goed. We slaan een jaar over maar volgend jaar dubbele 

inzet. 
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8. Evenementencommissie 

• Jaarverslag 2019-2020 

Activiteiten voor komend jaar: 

• Sinterklaas: aandacht aan besteden 

• Kerstdrive in kleinere vorm  

• Donatie voedselbank 

• Andere zaken zijn onzeker 

• Bridgen met de buren zal geen doorgang vinden dit jaar. 

• Bridgen bij MSV ook niet. 

 

 

9. Bestuursverkiezing 

• Marianne, Arno en Ria zetten hun functie voort. 

8e jaar bestuursfunctie voor Marianne en Arno. Denk erover of je deze functie 

ambieert. In de statuten staat dat je maximaal 8 jaar deel uitmaakt van het 

bestuur. 

• Gijs, Gerbrand en Rob zijn herkiesbaar en stellen zich herkiesbaar. 

 

Kascommissie voor 2020 

 1e lid: Maria van Rijn 

 2e lid: Ben Dolphijn 

 1e reservelid: Ank de Klerk 

 2e reservelid: Leny Wesenhagen 

 

Benoeming kascommissie voor 2021 

1e lid: Ben Dolphijn 

2e lid: Ank de Klerk 

1e reservelid: Leny Wesenhagen 

2e reservelid: te benoemen 

Paul Kunst biedt zich aan om 2e reservelid te worden. 

 

10. Rondvraag 

Leny Wesenhagen: bedankje en complimenten aan het bestuur voor de vele 

werkzaamheden. 

 

11. Sluiting om 11.00 uur 
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Jaarverslag secretariaat 2020-2021 

 

Weer een raar jaar. Zo zal elk stukje beginnen. We zijn dit seizoen begonnen met 

bridgen. De Vliet was niet mogelijk, maar Koningshof bood mogelijkheden. Daar konden 

we bridgen op maandagmiddag en maandagavond. Helaas duurde dit niet lang. Na een 

paar weken zaten we weer in een lockdown en lag het bridgen stil. Gelukkig niet 

helemaal, want de mogelijkheid tot StepBridge met de eigen vereniging werd wederom 

opgepakt. Dit zijn we gaan doen met 3 verenigingen (ABVM, de Haven en Maasland).  

Een vast groepje enthousiaste bridgers heeft hier veel plezier aan beleefd. 16 Juni was 

de laatste StepBridgeavond. We mogen weer gaan bridgen. Zo kunnen we het jaar toch 

nog afsluiten met 9 keer zomerbridgen.  

 

T.a.v. het ledenaantal mogen we niet mopperen. Veel leden zijn ondanks het niet mogen 

bridgen de vereniging trouw gebleven. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. We 

hebben als bestuur de leden daarvoor ook diverse malen bedankt met een aardigheidje. 

Het ledenaantal staat op het moment van schrijven op 135. Minder dan de laatste jaren 

maar toch een grote vereniging. Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van 

ons lid Rien de Grunt. Hij was al sinds 2003 lid van onze vereniging.  We zullen hem 

ontzettend missen. 

Bij de bestuursleden hebben Rob van Elst en Ria Lips tussentijds het bestuur verlaten. 

Wij bedanken hen hartelijk voor hun inspanningen die zij verricht hebben voor de 

vereniging. 

Dit jaar heeft de website een metamorfose ondergaan. Vanuit de Bridgebond is de site 

gewijzigd en wordt door webmaster John Hanswijk onderhouden. Elke week verschijnen 

de uitslagen op de site.  

Hopelijk zal het komende jaar een jaar worden waar we wel het hele jaar de kaarten op 

tafel neer kunnen leggen. Alles staat gepland in Koningshof en De nieuwe Vliet. We 

kijken daar weer echt naar uit. 

Marianne Hanswijk 
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Jaarverslag Technische Commissie 2020-2021 
 

Bij de start van het verenigingsjaar op 1 juli 2020 was het live bridgen vanwege de 

corona pandemie nog steeds niet mogelijk. 

Voortzetting van de in de vorige periode gestarte wekelijkse StepBridge-avonden bracht 

uitkomst waardoor de vaardigheden behouden en zelfs verbeterd konden worden. Samen 

met BC De Haven en BC Maasland was het mogelijk de gezellige avonden voort te zetten. 

In september kwam het goede nieuws dat door versoepelingen onder een aantal 

voorwaarden voor groepen van maximaal 30 personen live bridgen weer mogelijk werd. 

Onder de bezielende leiding van Rob van Elst en de medewerking van Koningshof werd 

het bridgen weer mogelijk gemaakt. 

De anderhalve meter afstand en allerhande voorzorgsmaatregelen zoals mondkapjes, 

looplijnen en ontsmettingsmiddelen, werden ingevoerd. Voor het spelen werden speciale 

corona-schema’s ontwikkeld waardoor de helft van de spelers tijdens de speelavond niet 

van tafel hoefde te wisselen. Voor het bezoeken van de bar, die tot 22 uur open mocht 

blijven, waren strikte afspraken gemaakt. Ruut Veldink was bereid de schudmachine 

weer te bedienen dus alle ingrediënten voor het doorstarten van live-bridge waren 

aanwezig. 

Daarnaast was de belangstelling voor het bridgen dusdanig groot dat het bestuur besloot 

om naast de maandagavond ook de maandagmiddag te gaan spelen. 

Helaas was de vreugde van korte duur. De tweede corona-golf sloeg keihard toe en na 

slechts enkele weken bridgen moesten we de spullen weer opbergen. 

Ook tijdens de korte live-bridge-periode is het StepBridge spelen doorgegaan. In het 

verenigingsjaar 2020-2021 werd er door de wedstrijdleiders 51 maal een bridgeavond 

georganiseerd. Gemiddeld deden hier 30 paren aan mee. De overall kampioenen van het 

StepBridge waren Peter van der Stap en Wim Boer. 

De 51 speelavonden waren als volgt samengesteld:  

10x zomeravondcompetitie, 12x herfstcompetitie, 5x feestmaandcompetitie, 6x carnaval 

competitie, 6x op-naar-de-lente competitie, 6x Bevrijdingsdag competitie en 6x mooi-

weer competitie. 

Na elke competitie werden een aantal prijzen uitgereikt en thuisbezorgd door Gerbrand 

Mulder en Cees Los. Wekelijks werd de competitiestand rondgestuurd hetgeen mogelijk 

werd gemaakt door een programma dat Peter van der Stap speciaal voor onze vereniging 

heeft geschreven.  

Begin juni werden de signalen van het weer mogen bridgen in Koningshof en De nieuwe 

Vliet zo sterk dat besloten werd om na 16 juni te stoppen met StepBridge en te beginnen 

met de voorbereidingen voor het starten van de zomeravondcompetitie in Koningshof op 

2 juli. 

Ben Giffard, 

Lid technische commissie 

 

StepBridgekampioenen: Peter van der Stap en Wim Boer 
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Wedstrijdrooster 2021 – 2022 

Let op: maandagavond Koningshof, donderdagavond De nieuwe Vliet 

maandagcompetitie Koningshof donderdagcompetitie De Vliet 

Competitie 1  Competitie 1  

30-08-2021 ALV + openingsdrive 02-09-2021 Paren 1-1 

06-09-2021 Paren 1-1 09-09-2021 Paren 2-1 

13-09-2021 Paren 2-1 16-09-2021 Paren 3-1 

20-09-2021 Paren 3-1 23-09-2021 Paren 4-1 

27-09-2021 Paren 4-1 30-09-2021 Paren 5-1 

04-10-2021 Paren 5-1 07-10-2021 Paren 6-1 

11-10-2021 Paren 6-1   

Competitie 2  Competitie 2  

18-10-2021 Paren 1-2 14-10-2021 Paren 1-2 

25-10-2021 Paren 2-2 21-10-2021 Paren 2-2 

01-11-2021 Paren 3-2 28-10-2021 Paren 3-2 

09-11-2021 dinsdag! Paren 4-2 04-11-2021 Paren 4-2 

15-11-2021 Paren 5-2 11-11-2021 Paren 5-2 

22-11-2021 Paren 6-2 18-11-2021 Paren 6-2 

Competitie 3  Competitie 3  

29-11-2021 Paren 1-3 25-11-2021 Paren 1-3 

06-12-2021 Paren 2-3 02-12-2021 Paren 2-3 

13-12-2021 Paren 3-3 09-12-2021 Paren 3-3 

20-12-2021 Paren 4-3 16-12-2021 Paren 4-3 

27-12-2021 Geen bridge 23-12-2021 Kerstdrive Koningshof 

03-01-2022 Paren 5-3 30-12-2021 Geen bridge 

10-01-2022 Paren 6-3 06-01-2022 Paren 5-3 

  13-01-2022 Paren 6-3 

Competitie 4  Competitie 4  

17-01-2022 Paren 1-4 20-01-2022 Paren 1-4 

24-01-2022 Paren 2-4 27-01-2022 Paren 2-4 

31-01-2022 Paren 3-4 03-02-2022 Paren 3-4 

07-02-2022 Paren 4-4 10-02-2022 Paren 4-4 

14-02-2022 Paren 5-4 17-02-2022 Paren 5-4 

21-02-2022 Paren 6-4 24-02-2022 Paren 6-4 

Competitie 5  Competitie 5  

28-02-2022 Paren 1-5 03-03-2022 Paren 1-5 

07-03-2022 Paren 2-5  10-03-2022 Paren 2-5 

14-03-2022 Paren 3-5 17-03-2022 Paren 3-5 

21-03-2022 Paren 4-5 24-03-2022 Paren 4-5 

28-03-2022 Paren 5-5 31-03-2022 Paren 5-5 

04-04-2022 Paren 6-5 07-04-2022 Paren 6-5 

11-04-2022 Paren 1-6   

Competitie 6  Competitie 6  

18-04-2022 Geen bridge. Pasen  14-04-2022 Paren 1-6 

25-04-2022 Paren 2-6 21-04-2021 Paren 2-6 

02-05-2022 Paren 3-6 28-04-2022 Paren 3-6 

09-05-2022 Paren 4-6 05-05-2022 Paren 4-6  

16-05-2022 Paren 5-6 12-05-2022 Paren 5-6 

23-05-2022 Paren 6-6 19-05-2022 Paren 6-6 

30-05-2022 Slotdrive 26-05-2022 Geen bridge 
Hemelvaartsdag  

06-06-2022  Geen bridge. Pinksteren Vanaf 02-06-2022 Zomerbridge 

       

Maandag 36 avonden 6 maal 6 Donderdag 36 avonden 6 maal 6 
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Financieel overzicht ABVM 2020/2021 en begroting 2021/2022 

 

Dit wordt u later toegezonden. 
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Verslag District, Lief & Leed, Jubilarissen, Grote Clubactie 

 

a. District 

T.a.v. het district heeft alles dit jaar stilgelegen. Geen 4-tal competitie en geen 

Westlandsclubkampioenschap. 

 

b. Lief & Leed 

De commissie regelt alles zelf en bestaat uit Marianne de Blieck en Riet Mahieu. 

Wat zij doen is als iemand ziek is een kaartje sturen, soms een belletje plegen. 

Voor de Lock down gingen ze soms ook wel eens langs. Ook reageren ze op 

overlijden, meestal met een kaartje, maar ook toen het nog kon gingen ze naar 

de begrafenis met bloemen van de vereniging. Verder sturen ze een kaartje bij 

bijzondere gelegenheden en geven ze aan de secretaris de oproep door om een 

kaart naar een zieke te sturen.   

 

c. Jubilarissen 

Er zijn een aantal leden 25 jaar lid van onze vereniging. 

Ria Lips 

Marianne de Blieck 

Nils Persson 

Margot Persson 

Janny van Manen 

Connie van Manen 

 

d. Grote Clubactie 

Doordat er niet gebridged is, hebben we besloten om dit jaar niet deel te nemen 

aan de grote clubactie. 
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Jaarverslag Evenementencommissie seizoen 2020-2021 

 

De Evenementencommissie bestaat uit de volgende leden: Cees Los en Gerbrand Mulder 

(voorzitter). 

Door de coronacrisis heeft de Evenementencommissie weinig activiteiten kunnen 

ontplooien. 

Nadat in maart 2020 de bridgecompetitie moest stoppen vanwege de coronacrisis werd in 

september 2020 de competitie met de nodige hygiëneprotocollen weer opgestart. Begin 

oktober moest vanwege de toenemende uitbraak van corona de competitie gestaakt 

worden en is er tot het einde van dit seizoen niet meer gespeeld.   

Ook de jaarlijkse medewerkersdrive kwam te vervallen. De vrijwilligers kregen in plaats 

van een buffet nu de Bridgekalender 2021 in de brievenbus. 

Verder werden de nodige fietskilometers gemaakt met het bezorgen van de paaseitjes en 

de enveloppen met de zomersurprise bestaande uit een tegoedbon voor een ijstraktatie 

van Jeroen de IJsmaker. 

Die fietskilometers werden ook gemaakt bij het rondbrengen van de prijzen van de 

diverse Stepbridge-competities. Vanaf juli 2020 zijn er 105 prijzen aan huis bezorgd 

waaronder 80 flessen wijn. 

Gerbrand Mulder  
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Welkom aan de nieuwe leden seizoen 2020-2021 

Lydia Boer 

Bart van Eijck 

Paul Huizinga 

Gijs de Jong 

Joke Overgaauw 

Maarten t Hart 

René van Riet 

Willy Korbee 

Nel Morcus 

 

Vertrekkende leden van 1 augustus 2020 tot 1 juli 2021 

Familie Broeren 

Familie Kloos 

Ank Veldink 

Toos van Strien 

Ton Verdoes 

Marije Vonck 

Annemarieke van Loon 

Piet van Rest 

Familie Klink 

Familie Boer 

Familie Verweij 

Dorit Quist 

René van Riet 

Fam van Es 

Familie Groeneveld 

Bregit van Dapperen 

Loes Voortmeijer 

Nel Morcus 

Lenie Catsburg 

Monique van Amerongen 

Familie Kweldam 

Familie Feuerberg 

Eric Druppel 

Annette van Oord 

Ere Maat 

Annette Witzenburg 


