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OPEN KAART - juli 2022 
 

Alle informatie over de Algemene Ledenvergadering  
op maandag 12 september 2022 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 maandag 30 augustus 2021 
(in deze Open Kaart) 

 
4. Secretariaat 

• Jaarverslag 2021-2022 (in deze Open Kaart) 
 

5. Technische commissie 
• Jaarverslag 2021-2022 (in deze Open Kaart) 
• Wedstrijdrooster 2022-2023 (in deze Open Kaart) 

 
6. Financiën 

• Financieel verslag seizoen 2021-2022(wordt later toegezonden) 
• Verslag van de kascommissie  
• Begroting 2022-2023 (wordt later toegezonden) 

 
7. Gewijzigde statuten en reglementen 

• Statuten: Ter goedkeuring (bijlage 1) 
• Huishoudelijk Reglement: Ter goedkeuring (bijlage 2) 
• Wedstrijdreglement: Ter goedkeuring (bijlage 3) 
• Wet WBTR: Ter informatie (bijlage 4) 

 
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 2021-2022 (in deze Open Kaart)    
 

10. Bestuursverkiezing 
• Aftreden Gijs Jongh  
• Vacature voorzitter 
• Vacature secretaris 
• Marianne de Blieck zet haar functie voort. 
• Gerbrand Mulder en Rob van Elst stellen zich herkiesbaar 
• Benoeming van Dinie van Schendel als penningmeester 
 

Tegenkandidaten worden verzocht zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
vergadering bij het bestuur te melden. 
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11. Kascommissie 
In deze Open Kaart. 
    

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  

Hoe anders hadden we het ons voorgesteld. Ben Dolphijn zou voor de eerste keer dit 
stukje vullen voor de Open Kaart. Helaas mocht dit niet zo zijn. Wij missen hem. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering  

op maandag 30 augustus 2021 om 19.30 uur in Koningshof 

45 leden aanwezig 

13 afmeldingen 

__________________________________________________________________________________ 

 
1. Opening 

Arno heet iedereen welkom. Fijn om na 1,5 jaar weer met zoveel mensen bijeen te 
zijn. Hopelijk gaan we een goed jaar tegemoet. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
• Bedankje aan de organisatoren van StepBridge: Rob van Elst, Ben Giffard en Paul 

Kunst. 
• Er was een prima samenwerking met bridgeclub de Haven en Maasland. 

• 7 januari gaan we iets organiseren met de 3 verenigingen. 
• Bedankt aan de organisatoren van de zomeravondbridge: Rob van Elst, Ben 

Giffard, Arnold van Dijk, Dinie van Schendel 
• Arno geeft een korte terugblik op afgelopen seizoen waarin weinig mogelijk was. 
• Nieuwe bridgelocatie is Oud Sluys. Deze ruimte is kleiner dus werken we met een 

stop. Maximaal 18 tafels = 72 personen. We gaan het vol vertrouwen tegemoet. 
• Helaas zijn er dit jaar een aantal leden en oud-leden overleden. Zij worden 

genoemd en we houden een minuut stilte: Rien de Grunt, Arie Korbee, Neels 
Kramer, Jopie van de Weteringh, Ton Satijn. 
 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 5 september 2020 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Secretariaat 
Arno bedankt de secretaris voor het schrijven van het jaarverslag.  
Het ledenaantal staat op 126. De vereniging wordt iets kleiner. We kijken hoe we 
meer leden kunnen trekken. 

 
5. Technische commissie 

• Arno bedankt Rob en Ben voor het schrijven van het jaarverslag. 
• Wim Boer en Peter van der Stap zijn StepBridge kampioen. 

• Peter wordt bedankt voor het schrijven van een rekenprogramma voor 
StepBridge. 

• Competitierooster 2021-2022 wordt goedgekeurd. 
• 22 september komt er een clinic voor beginnende bridgers. Zegt het voort. 
• Mensen mogen 3x gratis meespelen op een competitieavond als zij de sfeer eens 

willen proeven. Zegt het voort. 
• Arno legt uit waarom wij voor een vaccinatiebeleid zijn. We zijn een kwetsbare 

groep en kunnen door de kleine zaal niet op 1,5 meter bridgen. Voorstel wordt 
unaniem aangenomen. Dit betekent dat elk lid een vaccinatiebewijs , een 
negatieve testuitslag of een herstelbewijs moet kunnen tonen op de 
bridgeavonden. 

 
 

  



5 
 

6. Financiën 
• Financieel verslag seizoen 2020-2021. 

Gijs geeft een korte toelichting. Dit jaar positief afgesloten omdat we geen 
zaalhuur hebben betaald. Ledenaantal krimpt, dus de komende jaren zullen we 
moeten interen. Hier gebruiken we de algemene reserve voor. Werken met 

begroting met tekort. 
• Contributie wordt alleen met prijsindexcijfer verhoogd. Vergadering gaat akkoord. 
• Lenie Wesenhagen leest verslag van de kascommissie voor. Zij gaan akkoord met 

het gevoerde beleid en vragen de penningmeester en bestuur te dechargeren over 
gevoerde beleid. 

• Begroting 2021-2022. Vergadering gaat akkoord. 
 

7. Wet WBTR 
Dit wordt een agendapunt voor het nieuwe bestuur en gaat over de aansprakelijkheid. 

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

a. District  
Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden. Volgend jaar op 23 april Westlandse 

Club Kampioenschappen in Maassluis 
b. Lief & Leed  

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

c. Jubilarissen  
Nils en Margot Persson en Lenie Wesenhagen ontvangen een fles wijn voor 25 jaar 
lid. De anderen jubilarissen zijn Janny en Connie van Manen, Ria Lips, Marianne 
de Blieck. Zij ontvangen de fles wijn later. 

d. Grote Clubactie  
Afgelopen jaar niet doorgegaan maar dit jaar doen we weer mee. Marianne de 
Blieck is de organisator. 

 
9. Evenementencommissie 

• Arno bedankt Gerbrand voor het jaarverslag 
• Marianne, Cees, Gerbrand, Hans bedankt voor het rondbrengen van alle 

presentjes met Kerst, Pasen en zomer. 
• 3 december bridgen met de buren. 
• Er wordt een jubileumcommissie ingesteld. Cees Los, Ross Beaton, Lenie 

Wesenhagen en Peggy Vleeskens melden zich aan. 
• Ben Dolphijn en  Koos Ouwerkerk zijn de winnaars van de zomerbridge. Zij 

ontvangen een fles wijn. 
 

10. Bestuursverkiezing 
• Afscheid Arno van den Heuvel als voorzitter. Arno blikt terug op 8 jaar 

voorzitterschap. Hij schenkt met name aandacht aan al die vrijwilligers die veel 
werk verzetten. 

• Ben Dolphijn heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter. Benoeming van de 
nieuwe voorzitter. Vergadering gaat akkoord. 

• 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. Zij wordt 

benoemd als lid. Vergadering gaat akkoord. 
• Ben Giffard en Rob van Elst stellen een “duobaan” voor als hoofd TC. Rob zal 

plaatsnemen in het bestuur. De vergadering is akkoord. 
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11. Kascommissie 
Benoeming voor 2022 
1e lid: Lenie Wesenhagen 
2e lid: Paul Kunst 
1e reservelid: Peggy Vleeskens 

2e reservelid: Diny van Schendel 
 

12. Rondvraag 
Leny bedankt het bestuur voor haar inzet. 

 
13. Sluiting 

Ben Dolphijn bedankt Arno hartelijk voor 8 jaar voorzitterschap. Arno ontvangt een 
envelop met inhoud en een fles wijn. Hiermee wordt de vergadering gesloten. 
Alle leden krijgen een drankje aangeboden. 
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Jaarverslag secretariaat 2021-2022 

 
Ook dit jaar hebben we niet het volledige jaar kunnen bridgen. Na de vakantie zijn we vol 
goede moed gestart maar in de wintermaanden gooide Corona ook dit keer roet in het 

eten. Gelukkig zijn er toch nog 4 volledige competities gespeeld in zowel Koningshof als 
Oud Sluys. Beide locaties moeten we zeker bedanken voor hun soepelheid t.a.v. ons 
wedstrijdrooster. 
 
In september 2021 startten we weer met een volledig bestuur. Ben Dolphijn, Rob van 
Elst en Marianne de Blieck maakten het bestuur compleet. Helaas hebben we een zware 
klap te verwerken gekregen door het overlijden van onze voorzitter Ben. Dit was totaal 
onverwacht. Met Ben verliezen we een gewaardeerd lid, iemand die heel lang lid was van 

de ABVM en een voorzitter waar we heel blij mee waren. Wat zullen we Ben missen. Ook 
hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Ann Leijendekkers. Zij was al heel lang 
lid van onze vereniging en een gezellige, vrolijke vrouw. We missen haar enorm.  
Het ledenaantal zakt wel door. Op het moment van schrijven hebben we 114 leden. We 
hopen natuurlijk dit ledenaantal vast te kunnen houden. 
  
Alle informatie naar de leden verloopt tegenwoordig via de mail en via de website. We 
roepen dan ook alle leden op om zowel de mail en de website te lezen. Zo mis je geen 
informatie. 
 
In het voorjaar is er een enquête uitgegaan over avond- en middag bridgen. Hier wordt 
divers over gedacht. Er zijn een aantal leden die graag naar een middag zouden willen. 
Dit aantal is echter niet zo groot om hier een hele middagcompetitie voor op te zetten. Je 
zou dan maar met een paar tafels kunnen spelen. Het bestuur is dan ook van mening dat 

een middag voor nu nog geen optie is. Wel zijn we in gesprek gegaan met 2 andere 
bridgeverenigingen om samen bridgeactiviteiten te gaan organiseren. Zo zijn er al 2 
plezierige vergaderingen geweest met BC de Haven en Bridgeclub Maasland. Samen zijn 
we gekomen tot de zomerbridge. Deze zomer is het elke week mogelijk om 2 keer te 
bridgen, zowel ’s middags als ’s avonds. Een mooi begin voor een verdere samenwerking. 
Het bestuur heeft dit seizoen 6x vergaderd. Er zijn elke keer genoeg onderwerpen te 
bespreken en de 2 uur die voor een vergadering staan, zijn altijd zo voorbij. De 
vergadering zijn zinvol en plezierig. 

 
Ik wens iedereen een mooie zomer. Ik hoop jullie te zien op de zomerbridge en daarna 
weer bij de start van een nieuw seizoen. 
 
Marianne Hanswijk, secretaris 
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Jaarverslag Technische Commissie 2021-2022 

 
De commissie heeft tweemaal vergaderd, de leden zijn: Jaap Denkers, Arnold van Dijk, 

Dinie van Schendel, Ben Giffard en Rob van Elst. 

De meeste agendapunten waren van technische aard als: de werking van het 
rekenprogramma en het updaten hiervan, het aantal lijnen per speelavond, 
arbitragezaken, indeling van de tafels, opzetten van de drives, hanteren van de  
spelregels, spelen in coronatijd, het maken van schema’s die coronaproef  zijn, opzet 
StepBridge en hoe gaan wij de zomerbridge spelen.  
De belangrijkste acties waren:  

• Vervangen van de batterijen in de bridgemates, schoonmaken en vervangen van 

het spelmateriaal. 
• Overleg met de beheerder van Oud Sluys (onze nieuwe locatie) 
• Opzetten van het wedstrijdrooster 2022 -2023. 
• Opzet zomerbridge 2022. 
• Overleg met Bridgeclub de Haven en Bridgeclub Maasland. 
• Het starten van een beginnerscursus. 

 

Zoals u heeft gemerkt is Dinie van Schendel toegetreden in ons team van 
wedstrijdleiders en heeft zij samen met Ben Giffard de leiding op de maandagavond. 
Jaap Denkers heeft het team verlaten. Jaap is nu enthousiast docent/begeleider van de 
beginnersgroep die dit seizoen is gestart in Oud Sluys op de maandagmiddag.  
Zoals wij vorig seizoen al hadden besloten ontvangt u de uitslagen per e-mail thuis, 
althans voor zover de Corona dat toeliet.  
Al met al zijn wij toch nog gekomen tot vier ronden met een totaal van 24 zittingen op de 

maandag, 23 op de donderdag en een aantal vrije avonden, dat laatste kwam door de 
Corona waardoor leden niet aanwezig konden of  wilden zijn. 
Voor de komende zomerbridge is met de 3 verenigingen overleg gevoerd en dat heeft 
geleid tot 24 bridge momenten, hetzij op middagen en/of op de avond op verschillende 
locaties. Het schema hiervoor heeft u via de mail ontvangen. Wij – de wedstrijdleiders 
nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. U kunt hier nieuwe afspraken maken 
voor uw systeem en een bepaalde conventie oefenen of alleen maar lekker ongedwongen 
bridgen.  
Onze dank gaat uit naar: Ina Dallinga, Auke van Leeuwen, Jo Staal, Marianne Janssen, 
Dirk van der Harst en Jeannine van Rest die op de maandag en/of donderdag de zaal 
speelklaar maken en opruimen,  
Dank ook aan Jaap, Arnold, Ben en Dinie die op de maandag en/of donderdag de 
wedstrijdleiding op zich namen. De zomerbridge wordt dit jaar – naast de bekende 
wedstrijdleiders – ook door Paul Kunst geleid. 
Zeker niet op de laatste plaats onze speciale dank aan Ruut & Ank Veldink die de 

schudmachine hebben bediend. Duizenden kaarten zijn door hun handen en/of de 
machine gegaan.   
Hoewel wij de competitie niet in zijn geheel hebben gespeeld, maar door de coronacrises 
af en toe stil kwam te liggen,- hebben wij toch besloten de clubkampioenen te benoemen 
die na 4 ronden bovenaan stonden en nu nog staan. Hoe zijn wij hieraan gekomen: na 
iedere ronde, dus na 6 gespeelde zittingen maken wij de stand op en doen dat 4 maal 
waarvan de laagst geklasseerde ronde niet meetelt conform het competitiereglement. 

Felicitaties dus voor de clubkampioenen van de maandag Marianne Hanswijk en Arno van 
der Heuvel en voor de donderdag Peter van der Stap en Wim Boer. 
Felicitaties ook aan de slemkampioenen, op de maandag zijn dat Ben Giffard en Dinie van 
Schendel en voor de donderdag Wil van Elst en Jolly Ouwersloot. 
Doordat wij niet of nauwelijks evenementendrives hebben gespeeld, is er geen kampioen 
aan te wijzen. 
Graag tot ziens op zomerbridge, de ALV of de start van de competitie in september. 
 
Namens de commissie, Rob van Elst 



9 
 

Wedstrijdrooster 2022–2023 
 

maandagcompetitie Koningshof donderdagcompetitie Oud Sluys  

Competitie 1    
29-08-2022 Paren 1-1 Competitie 1  

05-09-2022 Paren 2-1 01-09-2022 Paren 1-1 

12-09-2022 ALV + openingsdrive 08-09-2022 Paren 2-1 

19-09-2022 Paren 3-1 15-09-2022 Paren 3-1 

26-09-2022 Paren 4-1 22-09-2022 Paren 4-1 

03-10-2022 Paren 5-1 29-09-2022 Paren 5-1 

10-10-2022 Paren 6-1 06-10-2022 Paren 6-1 

Competitie 2  Competitie 2  

17-10-2022 Paren 1-2 13-10-2022 Paren 1-2 

24-10-2022 Paren 2-2 20-10-2022 Paren 2-2 

31-10-2022 Paren 3-2 27-10-2022 Paren 3-2 

07-11-2022 Paren 4-2 03-11-2022 Paren 4-2 

14-11-2022 Paren 5-2 10-11-2022 Paren 5-2 

21-11-2022 Paren 6-2 17-11-2022 Paren 6-2 

Competitie 3  Competitie 3  

28-11-2022 Paren 1-3 24-11-2022 Paren 1-3 

05-12-2022 Sinterklaas 01-12-2022 Paren 2-3 

12-12-2022 Paren 2-3 08-12-2022 Paren 3-3 
19-12-2022 Paren 3-3 15-12-2022 Paren 4-3 

26-12-2022 Kerst geen bridge 22-12-2022 Kerstdrive 

02-01-2023 Paren 4-3 29-12-2022 Geen bridge 

09-01-2023 Paren 5-3 05-01-2023 Paren 5-3 

16-01-2023 Paren 6-3 12-01-2023 Paren 6-3 

Competitie 4  Competitie 4  

23-01-2023 Paren 1-4 19-01-2023 Paren 1-4 

30-01-2023 Paren 2-4 26-01-2023 Paren 2-4 

06-02-2023 Paren 3-4 02-02-2023 Paren 3-4 

13-02-2023 Paren 4-4 09-02-2023 Paren 4-4 

20-02-2023 Paren 5-4 16-02-2023 Paren 5-4 

27-02-2023 Paren 6-4 23-02-2023 Paren 6-4 

Competitie 5  Competitie 5  

06-03-2023 Paren 1-5 02-03-2023 Paren 1-5 

13-03-2023 Paren 2-5  09-03-2023 Paren 2-5 

20-03-2023 Paren 3-5 16-03-2023 Paren 3-5 

27-03-2023 Paren 4-5 23-03-2023 Paren 4-5 

03-04-2023 Paren 5-5 30-03-2023 Paren 5-5 

10-04-2023 Pasen geen bridge 06-04-2023 Paren 6-5 

17-04-2023 Paren 6-5   

Competitie 6  Competitie 6  

24-04-2023 Paren 1-6 13-04-2023 Paren 1-6 

01-05-2023 Paren 2-6 20-04-2023 Paren 2-6 

08-05-2023 Paren 3-6 27-04-2023 Paren 3-6 

15-05-2023 Paren 4-6 04-05-2023 Geen bridge 

22-05-2023 Paren 5-6 11-05-2023 Paren 4-6 

29-05-2023 Pinksteren geen bridge 18-05-2023 Hemelvaartsdag geen 
bridge 

  25-05-2023 Paren 5-6 

  27-05-2023 Slotdrive/60 jaar ABVM 

    08-06-2023 Zomerbridge  

Maandag 35 avonden 5 maal 6 & 1 maal 5 Donderdag 35 avonden 5 maal 6 & 1 maal 5 
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Financieel verslag ABVM 2021-2022 en begroting 2022-2023 

Dit wordt later toegezonden. 

 

 

Gewijzigde statuten en reglementen 

• Statuten 

Zie bijlage 1 ter goedkeuring. 

 

• Huishoudelijk reglement 

Zie bijlage 2 ter goedkeuring. 

 

• Competitie reglement 

Zie bijlage 3 ter goedkeuring. 

 

• Wet WBTR 

Zie bijlage 4 ter informatie. 
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Verslag District, Lief & Leed, Jubilarissen, Grote Clubactie 
 

a. District 

Ben Dolphijn en ik zijn naar een districtsvergadering geweest in november 
2021. Er was een interim voorzitter. Er zouden cursussen komen voor o.a. 
wedstrijdleiding, arbitrage zonder kosten vanwege extra gelden door corona, 
maar uiteindelijk is hier niets van terecht gekomen.  
Het District Delft is opgehouden met bestaan vanwege geen bestuur. Dit is 
echter nog niet officieel bevestigd. 
 

b. Lief & leed 

Riet Mahieu en mijn persoon bemannen deze functie. We zorgen voor de 
kaartjes bij ziekte en andere bijzondere gelegenheden. Bij begrafenissen gaan 
we er zoveel mogelijk naar toe. 
Door corona zijn er geen ziekenbezoeken gedaan en we zijn nog steeds 
voorzichtig. 
 

c. Jubilarissen. 
Dit jaar maar eentje, maar wel een heel bijzondere. Peggy Vleeskens is bij ons 
al 50 jaar lid. Hartelijk gefeliciteerd. 
 

d. Grote Clubactie 
Deze heeft in 2021 € 221 opgeleverd. Onze dank ervoor aan de leden. In 
september gaat er weer een nieuwe ronde van start. 
 

 
Marianne de Blieck 
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Jaarverslag Evenementencommissie seizoen 2021-2022 
 

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

(voorzitter). 

De zomerbridge 2021 zit formeel in het pakket van de Evenementencommissie qua 

financiën en prijzen, maar de organisatie en wedstrijdleiding was in handen van de 

Technische Commissie. In totaal werd er in juli en augustus op 9 avonden gespeeld 

waarbij per avond twee paren een prijs konden winnen.  

Net als vorig jaar heeft de Evenementencommissie ook dit seizoen minder activiteiten 

kunnen organiseren. In de maanden september en oktober werd er competitie gespeeld, 

maar vanaf november moest de competitie gestaakt worden in verband met de 

coronacrisis.  

Hierdoor moest de medewerkersdrive verplaatst worden van 20 november naar het 

voorjaar.  

Ook het op 3 december geplande evenement Bridgen met de Buren met de BC Holy 

moest helaas geannuleerd worden en daarvoor kon geen nieuwe datum meer gevonden 

worden. 

De Kerstdrive kon ook geen doorgang vinden. In plaats daarvan kregen alle leden een 

door de chocolatier van Jeroen de IJsmaker gemaakte chocolade surprise thuisbezorgd 

waarbij de nodige fietskilometers gemaakt werden. De veraf wonende leden kregen het 

per post. 

In de competitieloze periode werden er door de Technische Commissie twee rondes 

StepBridge georganiseerd samen met de bridgeverenigingen De Haven en BC Maasland. 

Ook hier werden de prijzen aan huis bezorgd.  

Pas vanaf half februari 2022 kon de competitie in Koningshof en Oud Sluys weer hervat 

worden. 

De medewerkersdrive werd op 10 april gehouden in Oud Sluys. Tijdens een gezellige 

drive met een warm buffet werden de vrijwilligers door het bestuur bedankt voor hun 

werk. 

Omdat er voor de leden de laatste jaren weinig evenementen georganiseerd konden 

worden was er op zaterdag 21 mei in Koningshof van 10 tot 17 uur een feestelijke 

slotdrive gepland met een lunch, lekkere hapjes, prijzen en een borrel na afloop. Door 

het plotselinge overlijden van onze voorzitter Ben Dolphijn vlak voor de drive kon dit 

evenement geen doorgang vinden. Er wordt nu een datum gezocht in het komende 

najaar.   

Gerbrand Mulder  

Voorzitter Evenementencommissie 
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Welkom aan de nieuwe leden seizoen 2021-2022 

Jan Lesschen 
Paul Boer 
Hetty Meerman 

John Hanswijk 
Dirk van der Harst 
 
 

Vertrekkende leden van 1 augustus 2021 t/m 1 juli 2022 

José de Bont     Gijs de Jong     

Bart van Eijk     Wim van Eersel 
Ank de Klerk     Willy Korbee 
Maria Molenaar    Tiny de Grunt 
Ida van Noort     Rob de Raad 
Nel Rijnsburger    Yvonne Berg-Simons    
Familie Vijverberg    Maarten ‘t Hart 
Gerard van der Put    Familie van der Hoeven 
Christa Stoop     Familie Sijstermans 

       Familie Boer 
 

 

Kascommissie 

Benoeming voor 2022 
1e lid: Leny Wesenhagen 
2e lid: Paul Kunst 
1e reservelid: Peggy Vleeskens 
2e reservelid: Diny van Schendel 
 
Benoeming voor 2023 
1e lid: Paul Kunst 

2e lid: Peggy Vleeskens 
1e reservelid: te benoemen 
2e reservelid: te benoemen 

 

 

 

 

 

 

 

 


