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Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63

Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2017
Secretariaat:

Boomgaardlaan 20
2351 CR Leiderdorp

Leiderdorp, 27 maart 2018

Geachte collega,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering die wordt
gehouden op dinsdag 17 april 2018 in ons clubhuis aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp.
De vergadering begint om 20.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de COVS groep Leiden e.o.

Ronald Vermeulen
secretaris
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Postadres + Clubgebouw
IBAN
Internet

Boomgaardlaan 20, 2351 CR Leiderdorp
NL84 INGB 0000 1997 83 t.n.v. C.O.V.S. groep Leiden en omstreken
http://www.covsleiden.nl

Ereleden
C. Cozijn
Th. W. van der Klugt †
P.W.M. van der Meer

P.N.A. van der Geer †
A. Ladan †
A. van der Velden †

P.Ch. Kadiks
G.J.P. van der Meer - van Goozen
A. Verhoeff †

Leden van verdienste
W.J.C. Akerboom
K.G. Kadiks †
G. Thomasse

C. van Britsum
K.E. Meeuwenberg †

H. Dijkers
M. Slierings

Voorzitter (2019)
J.Q. de Jong

 voorzitter@covsleiden.nl

 (0252) 374 328

Secretaris (2018)
R.G.A. Vermeulen

 secretaris@covsleiden.nl

 (071) 889 69 11

Penningmeester & Ledenadministratie (2018)
L.W.M. Apperloo
 penningmeester@covsleiden.nl

 (071) 888 47 09

Ondersteuning clubarbitrage, Werving, Behoud & Molestaties (2018)
J. Waleveld
 werving@covsleiden.nl

 (06) 42 95 86 65

Coördinator onderhoud van het clubgebouw (2019)
R.C.H. van der Ploeg
 remco@covsleiden.nl

 (071) 589 98 60

Evenementen (2019)
vacature

 evenementen@covsleiden.nl

Beheer accommodatie
P.W.M. van der Meer

 beheer@covsleiden.nl

 (071) 589 52 58

Trainer Alphen aan den Rijn
W. Schreuder

 trainer@covsleiden.nl

 (0172) 444 533

Trainer Leiderdorp
E. van der Perk
R.C.H. van der Ploeg
C.J.J. van der Werf
P.W.M. van der Meer

 trainer@covsleiden.nl
 trainer@covsleiden.nl
 trainer@covsleiden.nl
 trainer@covsleiden.nl

 (071) 531 57 11
 (071) 589 98 60
 (071) 561 26 30
 (071) 589 52 58
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Toelichting bij de agenda
Punt 5 (Financieel jaarverslag 2017 van het bestuur door de penningmeester)
De post “Reis- en vergaderkosten” is hoger dan begroot. Dit komt door extra bestuursvergaderingen, diverse keren
overleg met onze buren en twee keer een overleg met de zondag voetballers.
De post “Evenementen” is hoger dan begroot. Dit komt door de aankoop van 2 spelden voor de ereleden en de
loterij een stuk minder heeft opgebracht door een terug loop van het aantal leden.
De exploitatiewinst van de kantine is gestegen mede doordat er meer verhuur is geweest in het afgelopen jaar.
Punt 8 (Vaststellen contributie 2019)
Het bestuur stelt voor de contributie- en donatiebedragen ongewijzigd te laten.
Dit betekent dat ook in 2019 de volgende bedragen gelden:
Contributie voor leden
€ 57,50
Contributie voor juniorleden t/m 18 jaar
€ 10,00
(Leeftijd per 1 januari 2019)
Contributie voor juniorleden 19 t/m 21 jaar
€ 32,50
(Leeftijd per 1 januari 2019)
Contributie voor gezinsleden
€ 32,50
Minimaal donatiebedrag
€ 30,00
De vergadering heeft het recht om van bovengenoemd voorstel af te wijken.
Punt 9 (Uitsluiting wegens contributieschuld)
Het bestuur stelt voor om de volgende personen wegens contributieschuld uit te sluiten:
V.A. Nugteren
J.P. van den Oever
P. van Rossum
Punt 11 (Bestuursverkiezing)
De heer R.G.A. Vermeulen is aftredend en stelt zich herkiesbaar als secretaris.
De heer L.W.M. Apperloo is aftredend en stelt zich herkiesbaar als penningmeester.
De heer J. Waleveld is aftredend en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid.
Kandidaatstelling door de leden moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering per aangetekend schrijven bij de
secretaris zijn ingediend. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een door de kandidaat getekende
bereidverklaring, gesteund door ten minste 5 stemgerechtigde leden, hetgeen uit handtekeningen en de namen in
blokletters, zal moeten blijken.
N.B. het bestuur is nog steeds op zoek naar een bestuurslid voor de Evenementen commissie.
Punt 12 (Benoeming commissies)
Het bestuur stelt voor om de commissies te (her-)benoemen:
Kascontrole commissie
De heren H. Dijkers, W.C.J. Akerboom en R. Wielinga
Er worden nog twee reserveleden gezocht.
Evenementen commissie
De heer P. Masmeyer.
Communicatie commissie
De heren B.R. Annegarn, S. de Groot en J. Waleveld.
Beheer accommodatie
Mevrouw G. van der Meer en de heer P.W.M. van der Meer.
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2017
Concept-notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de COVS groep Leiden en omstreken,
gehouden op 25 april 2017

1.
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20:10u.
“Covs-ers,
Allemaal van harte welkom op onze jaarvergadering. Een speciaal welkom aan onze ereleden Piet van der
Meer en Peter Kadiks en onze leden van verdienste Wim Akerboom, Hans Dijkers, Gerda van der Meer
en Chiel Slierings.
Ik heb het wel vaker gemeld aan het begin van een jaarvergadering, speechen en toespraken zijn voor de
nieuwjaarsreceptie.
Wel wil ik op deze plaats enkele actuele zaken benoemen.
Vorig jaar meldde ik u dat er een nieuwe Leiderdorpse sportnota in de pen zat. Ik ken de status van deze
nota op dit moment niet, maar enkele van de voor óns belangrijkste punten uit die nota zijn inmiddels in
werking. Zo onderhouden wij ons veld nu helemaal zelf en is dat ook officieel zo. In ruil daarvoor krijgen
wij een interessante korting op de pacht. Wel blijkt het zo te zijn dat de besparing van de gemeente
aanzienlijk groter is dan de genoemde korting en we gaan toch nog eens buurten bij de gemeente of er
nog iets meer van hun besparing naar ons toe kan komen.
Ook onderdeel van deze deal is het nog één keer uit laten voeren van groot onderhoud van het veld op
kosten van de gemeente. Het op orde brengen van de drainage is daar onderdeel van. En dat gaat op korte
termijn plaatsvinden. We zullen daar enige overlast van hebben, maar dat is dus voor de goede zaak.
Ook aardig om te vermelden zijn de afspraken die we hebben gemaakt met een groep zondagochtend
voetballers die gebruik maken van ons veld. Dit veld is in principe openbaar dus dit voetballen verbieden
is een lastige. Wel is het een behoorlijke belasting van het veld. Sinds wij ook officieel het onderhoud
daarvan hebben is die openbare status anders geworden en hebben we de voetballers aangesproken op hun
medeverantwoording voor de staat van het veld. Met de voetballers is afgesproken dat zij niet ballen
wanneer de omstandigheden dit niet toelaten en zij dragen jaarlijks financieel bij aan het onderhoud. Zij
beschikken inmiddels over een sleutel van het toegangshek.
En dat is dan een bruggetje naar de laatste actualiteit waarover ik het wil hebben; de ‘hekproblematiek’.
Zoals u weet is er rondom de accommodaties van de VIJL en de COVS van gemeentewege een hek
geplaatst om hondenuitlaters, de gevolgen daarvan en ander ongewenst bezoek en gedrag te voorkomen.
Dat lukt heel aardig. Wat niet lukt met zo’n hek is het (eigenlijk bijna altijd onschuldig) betreden van de
VIJL accommodatie door onze huurders. Zoals u weet is deze verhuur noodzakelijk om onze begroting
meer sluitend te krijgen. Door dat betreden van met name de grasperken rondom de baan en soms de baan
zelf gebeurde het wel eens dat er sprake was van enige vervuiling en niet meer dan dat, die door Piet altijd
de andere ochtend werd opgeruimd. Tenminste, als hij daar de kans voor kreeg. De baandirecteur van de
VIJL was vaak extreem vroeg aanwezig om wanneer er een kleinigheidje werd gevonden, wat ook nog
eens lang niet altijd van onze gasten afkomstig was, hiermee onze beheerder op een uitermate
onplezierige wijze mee te confronteren.
Uw bestuur heeft zich intensief met dit gedoe bezig gehouden. Na diverse overleggen en nog meer
pogingen tot overleg van onze kant met het VIJL bestuur zonder reactie of actie van hun kant en na de
voortdurende treiterijtjes en onaardigheden door de baandirecteur heeft uw bestuur de knoop doorgehakt
en besloten om ons terras te behekken met cameratoezicht om af te zijn van het gedoe. Het resultaat kunt
u aanschouwen… en het lijkt te werken!
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
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Dat de baandirecteur van plan is om ook het houten hekje tussen onze velden te vervangen door een hoger
hek is aan hem. Zolang dit op de grens gebeurt en ter vervanging van bemoeien wij ons er niet mee.
Waarschijnlijk komt één en ander nog wel ter sprake in het verloop van de vergadering
Aan het begin van de vergadering wil ik memoreren aan het overlijden van ons Lid van Verdienste Karel
Meeuwenberg. Ik verzoek u met mij staande Karel te herdenken.
Hierbij verklaar ik deze vergadering voor geopend.”

2.
Ingekomen stukken en mededelingen:
-Verslag van de kascontrolecommissie, te behandelen bij agendapunt 6
-Afzeggingen: Ernstjan v.d. Perk, Peter Korst, Cor Beij, Henry van Belkum, Lucas Zirkzee, Cor Cozijn,
Cees de Haas, Piet Masmeyer, Willem Schreuder, Jan v.d. Linde en Rob Braun
-Brief van Gerard Vermeulen welke door de secretaris wordt voorgelezen
“Problematiek afscheidingen (hekken-deur )tussen beide verenigingen.
Ik maak mij ernstig zorgen over de huidige manier van omgang met onze directe buren en in het
bijzonder met Gerard v.d. Klauw.
De hr. v.d. Klauw handelt steeds weer zonder overleg en plaatst hekken op plekken die niet van te
voren met ons overeen gekomen zijn.
Dit leidt tot grote irritatie bij diverse leden van onze vereniging. Met als resultaat dat de
onderlinge sfeer totaal verziekt wordt.
Mijn vraag aan het bestuur is dan ook of men contact met de hr. v.d. Klauw kan opnemen om deze
ergerlijke affaire tot een goed einde te brengen zodat wij in de toekomst weer als goede buren
verder kunnen gaan.
Dit zal ook de onderlinge sfeer in onze vereniging ten goede komen.
Want mijn idee is dat v.d. Klauw onze vereniging probeert kapot te maken”
De voorzitter vraagt of Gerard Vermeulen er behoefte heeft deze brief verder toe te lichten. De voorzitter
legt uit hoe op dit moment het overleg met het bestuur van VIJL is. Er is regelmatig overleg met het
bestuur van VIJL en we zijn in overleg over het plaatsen van de hekken. Maar het is bekend dat Gerard
v.d. Klauw regelmatig voor het overleg uit al activiteiten ontplooid.
Door het plaatsen van de hekken wordt de overlast van onze huurder (voor zover er bewezen kan worden
of überhaupt door onze huurders overlast is geweest) beperkt. Het hek aan de voorkant is niet door ons
geplaatst, maar wij hebben er geen probleem mee. Hierdoor is, naar mijn mening, nog minder reden voor
negatief contact door v.d. Klauw met ons.
-De voorzitter deelt mede dat Jan van der Linde er niet is omdat hij ernstig ziek is.
-De voorzitter deelt mede dat het voetbal team van COVS groep Leiden heeft deelgenomen aan het 7x7
districtsvoetbaltoernooi bij RSV te Rotterdam. We zijn 7e van de 8 teams geworden.

3.
Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2016.
Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Met dankzegging aan de notulist, secretaris Ronald
Vermeulen.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
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4.
Jaarverslag 2016.
Piet van der Meer is blij met het nieuwe plaatje met de leeftijdsopbouw bij paragraaf “2.1
Ledenadministratie”. Hij maakt zich zorgen over de relatieve hoeveelheid ‘oudere’ leden. De voorzitter
deelt die zorg, het is helaas een landelijke trend.
Er zijn verder geen opmerkingen. Het Jaarverslag 2016 wordt vastgesteld met dank aan de secretaris en
een ieder die daaraan een bijdrage heeft geleverd.
5.
Financieel Jaarverslag.
De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag 2016.
Ben Bras: Vraagt waarom de “Lening gemeente” is opgelopen, terwijl er afgelost wordt. De
penningmeester reageert dat er niet is afgelost vanwege de overdracht van de penningmeester. En later is
aflossing aangehouden wegens de te verwachten investeringen in het veld en hekken. Inmiddels is er wel
extra afgelost. Er is dit jaar al € 2.207,25 afgelost zodat het saldo € 20.000 is geworden.
Hans Dijkers: vraagt naar de post “Inventaris nieuwe accommodatie”. De penningmeester antwoordt dat
het woord “nieuwe” kan vervallen. Het gaat om de huidige accommodatie, maar de tekst is nog niet
bijgewerkt.
Piet van der Meer: vindt de bijdrage voor de alarminstallatie schrikbarend hoog maar weet dat we er niet
onderuit kunnen. De voorzitter bevestigt dat de alarminstallatie nodig is als eis van de verzekering. Het
bestuur heeft net onderzoek gedaan naar vervanging en een nieuwe leverancier. Maar dan blijven de totale
kosten vergelijkbaar.
De voorzitter bedankt het beheerders echtpaar voor de positieve exploitatiepost “Verhuur clubgebouw”
van € 4.100.
6.
Verslag Kascommissie.
Namens de kascommissie leest Ton van de Haak het verslag van de kascommissie voor. Er zijn geen
onregelmatigheden in de boekhouding geconstateerd en stelt namens de kascommissie aan de
ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen ten aanzien van de financiële administratie over
het boekjaar 2016.
De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.
7.
Begroting 2017
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
8.
Vaststellen contributie 2018
De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld.
Per 1 januari 2018
Leden
Junioren
t/m 18 jaar
Junioren 19 t/m 21
Gezinsleden
Minimale donatie

57,50 euro
10,00
32,50
35,00
30,00

leeftijd per 1 januari 2018
leeftijd per 1 januari 2018

De pauze wordt overgeslagen.
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Pagina 7

C.O.V.S. GROEP LEIDEN EN OMSTREKEN
opgericht 29 april 1929
Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters
Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63

Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2017

9.
Uitsluiting wegens contributieschuld.
De voorzitter meldt tot zijn grote tevredenheid dat er dit jaar geen leden zijn met contributieschuld. Er
zijn dus geen uitsluitingen wegens contributieschuld nodig.
10.
Bestuursbeleid.
De voorzitter vraagt de vergadering wat zij van het beleid vindt zoals het bestuur dit momenteel voert?
Piet van der Meer: Heeft begrepen dat COVS Gouda een enquête gehouden heeft met de vraag wat de
leden van de COVS vinden en wat zij willen. Bijvoorbeeld over evenementen, training en sprekers en
hoopt dat we hiermee aantrekkelijker kunnen worden voor onze leden en nieuwe leden. De voorzitter zal
contact opnemen met Rene Kiebert, voorzitter van COVS Gouda, om te proberen inzage te krijgen in de
enquête.
Ben Bras: Is benieuwd wat het landelijke COVS bestuur (VCN) hiermee doet. De voorzitter meldt dat het
COVS hoofdbestuur steeds meer structureel overleg heeft. KNVB bijeenkomsten met scheidsrechters
worden steeds vaker bij COVS groepen (en ook in onze kantine) gehouden.
De top scheidsrechters komen regelmatig in Zeist samen, maar voor de lagere niveaus is de COVS
belangrijk.
Ben Bras: Memoreert dat vroeger bij de KNVB iedere dag op het belang van de COVS werd gehamerd.
Terwijl nu de COVS niet meer genoemd mag worden. Volgens de voorzitter gaat dat gelukkig weer beter.
En wordt nu landelijk bij alle cursussen de COVS promotiefilm gedraaid.
Remco van der Ploeg geeft aan dat de huidige scheidsrechters op jongere leeftijd gaan fluiten. Als ze niet
snel bij de top komen, dan stoppen ze al na 3 jaar.
Ben Bras: Vraagt wat de toekomst van de COVS is. De voorzitter geeft aan dat hij namens het COVS
hoofdbestuur in de werkcommissie “Toekomstverkenning” gezeten heeft.
Wellicht kunnen voetbalverenigingen lid worden plus een andere manier van begeleiding.
Ben Bras: Heeft vernomen dat er een commercieel circuit is die scheidsrechters levert. De voorzitter
bevestigd dat de KNVB al jaren geleden geopperd heeft dat er ooit nog maar 300 bondsscheidsrechters
zullen zijn en de rest clubscheidsrechter zal zijn.
Gerard Vermeulen bevestigt dat ook RCL via een bureau scheidsrechters huurt. De secretaris weet dat de
RSV (COVS Rotterdam) samenwerkt met “Scheidsrechter op Maat”.
11.
Bestuursverkiezing
De heer J.Q. de Jong wordt bij acclamatie met applaus herkozen als voorzitter.
De heer R.C.H. van der Ploeg wordt bij acclamatie met applaus herkozen als bestuurslid.
De heer P.Ch. Kadiks is niet aftredend, maar zal op zijn verzoek tussentijds aftreden.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
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12.
Benoeming Commissies
De vergadering benoemt een nieuwe kascommissie gevormd door Ton van der Haak, Hans Dijkers en
Wim Akerboom.
Reserveleden zijn Rob Wielinga en Henk Ravensbergen.
Beheer accommodatie wordt gevormd door Piet en Gerda van der Meer.
De evenementencommissie wordt gevormd door Piet Masmeyer.
De commissie communicatie wordt gevormd door Bas Annegarn, Stefan de Groot, JP Colenbrander en
Joey Waleveld.
Het gebruikelijke cadeau voor de beheerders en trainers ontbreekt dit jaar niet en wordt door de
penningmeester uitgereikt. Ook Leo Apperloo en Lucas Zirkzee ontvangen deze voor hun wekelijkse
inzet in het onderhoud van het veld en kantine. Er zijn bloemen voor Annie Akerboom.
13.
Rondvraag
Ben Bras: Vraagt of op de website door de webmaster iets sneller het oude nieuws opgeschoond kan
worden. Dat wordt door Peter Kadiks toegezegd.
Piet van der Meer: Feliciteert voorzitter Jan de Jong en Remco van der Ploeg met hun herbenoeming. Hij
is het bestuur dankbaar dat ze telkens weer zijn gezeur aan willen horen. Maar verheugd dat ze daar
telkens adequaat op reageren.
De voorzitter dankt Piet voor zijn mooie woorden.
Aan het einde van de vergadering bedankt de voorzitter Peter Kadiks voor zijn 26 jarige bestuurslidmaatschap. Vorig jaar is hij benoemd als erelid, inmiddels is de bijbehorende speld geleverd. Deze
wordt door de voorzitter opgespeld en de secretaris overhandigd bloemen.
De voorzitter verzoekt Annie Akerboom om met Gerda van der Meer de vergadering te verlaten.
De voorzitter stelt voor om Gerda van der Meer te bevorderen en te benoemen als erelid van COVS groep
Leiden en omstreken. De vergadering applaudisseert en bij acclamatie gaat de vergadering akkoord.
Gerda van der Meer betreedt de vergadering weer. De voorzitter neemt het woord en richt zich tot Gerda:
“Beste Gerda, (en van dat beste is niets overdreven)
Mijn verontschuldiging voor het bijna brute wegzenden uit de vergadering. Niet dat je heel actief deelnam
aan de vergadering vanachter de bar, maar toch.
Inmiddels zal je een donkerbruin vermoeden hebben van de reden.
Ik zal mijn toespraakje niet al te lang maken; ik weet dat je je hier niet gemakkelijk bij voelt.
Volgens de archieven ben je in 1999 benoemd tot Lid van Verdienste. Jij had die eretitel dus al toen ik
een half jaar later lid werd van deze mooie club.
En dat het een mooie club is, komt voor een belangrijk deel door jou, door jouw niet aflatende inzet, door
jouw rust, door jouw aanwezigheid, door het zorgen van ons natje en droogje, door het limonade brengen
in een emmer bij warm trainingsweer op het Samsomveldje, nogmaals door jouw rust, door jouw goede
zorgen, door al die broodjes ei, door jouw opgeruimdheid, door jouw glimlach, door….
Ja, waardoor eigenlijk niet? En dat alles terwijl het met jouw gezondheid niet altijd makkelijk was. Maar
daar liet je eigenlijk nooit iets van blijken, je was er gewoon, bijna altijd.
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De titel “Moeder van de Leidse COVS club” zou een heel toepasselijke zijn en eigenlijk heb je die al.
Maar…. die hebben we officieel niet. Wat we wel hebben (en volgens mij ook een hele mooie!) is de titel
“ERELID”.
Als er iemand is die dit verdient, dan ben jij dit en dat meen ik uit de grond van mijn hart!
GERDA van der Meer- van Goozen, het is mij een eer en genoegen jou te mogen verkondigen dat op
voordracht van het bestuur de leden van de COVS groep Leiden en Omstreken, in vergadering bijeen
heden op 25 april 2017, jou hebben benoemd tot ERELID.”
14.
Sluiting
Om 21.55u sluit voorzitter Jan de Jong de vergadering en nodigt een ieder uit Gerda te feliciteren.
Notulist: Ronald Vermeulen
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Jaarverslag van de COVS groep Leiden e.o. over 2017
1.
Bestuurssamenstelling
Formeel was de taakverdeling binnen het bestuur als volgt:
Jan de Jong
Ronald Vermeulen
Leo Apperloo
Joey Waleveld
Remco van der Ploeg
vacature

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Clubarbitrage, werving en behoud, molestatie begeleiding, Commissie
Communicatie
Onderhoud clubgebouw
Evenementen

2.
Secretariaat en ledenadministratie
Tot grote vreugde van het bestuur (en vooral van secretaris Ronald Vermeulen) blijft Peter Kadiks ook na zijn
terugtreden als bestuurslid/penningmeester de ledenadministratie verzorgen. Ook blijft hij de webmaster van de
website.
De website heeft een technische update gekregen. Daar merkt u waarschijnlijk niets van, maar dit kostte de nodige
moeite en inzet.
Door het afschaffen van de COVS districten komt de informatie van COVS Nederland (VCN) nu nog sneller bij het
bestuur binnen. In de nieuwbrieven die wij bijna maandelijks versturen kunnen we dit nu ook sneller aan onze
leden doorgeven.
2.1

Ledenadministratie

Het ledenbestand was op 31 december 2017 als volgt opgebouwd:

Ereleden
Leden van verdienste
Leden
Juniorleden (0 t/m 18 jaar)
Juniorleden (19 t/m 21 jaar)
Donateurs
Gezinsleden
Gezinsleden (0 t/m 18 jaar)
Gezinsleden (19 t/m 21 jaar)
Subtotaal
Te royeren op jaarvergadering
Totaal

31-12-2017
4
5
73
2
3
12
2
0
2
103
3
100

31-12-2016
3
6
79
0
3
11
3
2
1
108
0
108

31-12-2015
2
8
84
2
3
11
4
2
0
116
0
116

31-12-2014
2
8
89
5
2
7
4
1
0
118
2
116

31-12-2013
2
8
100
3
1
7
2
1
1
125
8
117

In 2017 moesten we helaas afscheid nemen van ons lid Gerard van der Meer. Hij overleed net voor kerst op 77
jarige leeftijd.
Afgelopen jaar hebben wij 6 nieuwe leden kunnen inschrijven. Twee van hen beëindigden hun lidmaatschap nog
voordat ze een jaar lid waren. Daarnaast ontvingen wij nog 7 opzeggingen. Eén lid heeft steun door middel van
donatie beëindigd en twee leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en zijn donateur geworden.
Op de afgelopen jaarvergadering werd ons Lid van verdienste Gerda van der Meer benoemd tot erelid.
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2.2
Jubilea en onderscheidingen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Martin van Heesch (COVS West 2) een aantal leden gehuldigd.
C. (Cees) van Britsum
M.L. (Theo) Frankhuizen
R.C.H. (Remco) v/d Ploeg

60 jaar lidmaatschap COVS
50 jaar lidmaatschap COVS
25 jaar lidmaatschap COVS

H. (Hans) Alblas werd alsnog gehuldigd voor zijn 50 jaar lidmaatschap COVS.
G.D. (Gerard) van der Meer zou ook onderscheiden worden voor zijn 50 jaar lidmaatschap COVS. Helaas hebben
wij pas tijdens onze nieuwjaarsreceptie het droevige bericht ontvangen dat Gerard kort voor kerst is overleden.
Cees van Britsum kon helaas niet bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn. De plaquette welke hoort bij het 60 jaar
lidmaatschap COVS is naderhand door voorzitter Jan de Jong, erelid en contactpersoon lief en leed Piet van der
Meer en oud-districtsvoorzitter West 2 Martin van Heesch op huisbezoek bij Cees overhandigd.
2.3
Werving en behoud, begeleiding van molestaties.
Het blijft lastig om nieuwe, startende scheidsrechters te werven. Sinds een aantal jaren zijn de cursussen bij de
KNVB veranderd. Zo is er een verenigingsscheidsrechters cursus welke eerst gevolgd moet worden om deel te
nemen aan de SOIII om KNVB scheidsrechter te kunnen worden. Hierdoor zijn er minder cursussen in onze regio
waardoor wij ons ook lastig kunnen promoten. Zo zijn verenigingsscheidsrechters nagenoeg niet geïnteresseerd in
de COVS. Wij zijn dit jaar naar elk mogelijke cursus gegaan om onze vereniging te promoten. Er is ruimte
gecreëerd in het lesprogramma hiervoor. Dit heeft ons een aantal (jonge) leden opgeleverd.
De kracht van social media maakt het lastig om nieuwe leden aan te trekken. Op dit media kunnen scheidsrechters
praten over het scheidsrechters vak en denken dat hierdoor de COVS overbodig is. Samen met de commissie
communicatie proberen wij te laten merken dat wij veel meer te bieden hebben dan alleen praten over het vak en
dat het belangrijk is en blijft om lid te zijn van de COVS. Wij roepen ook de leden op om de COVS blijven te
promoten.
Vertrekkende leden zijn veelal scheidsrechters die stoppen met fluiten of geen tijd meer hebben om te komen
trainen. Het lukt ons beter om deze leden te behouden als donateur. De COVS biedt veel meer dan alleen
trainingsfaciliteiten en we moeten het ook hebben van onderlinge solidariteit. Niet iedereen kan actief aan het
clubleven meedoen, maar door een lidmaatschap maak je het wel mogelijk, dat regionale
scheidsrechtersverenigingen kunnen blijven bestaan en hun dienstenpakket kunnen aanbieden. En bovendien: in
feite betaalt de KNVB de COVS contributie, want in de wedstrijdvergoeding zit een bedrag opgenomen voor de
kosten van het lidmaatschap van een belangenvereniging als de COVS.
Op het gebied van molestatie hebben wij helaas een aantal incidenten gehad. Wij en de COVS landelijk proberen
hier bovenop te zitten en met succes. Bij ons zie je een duidelijke afname. Het lijkt erop dat het onmogelijk is om
helemaal geen molestaties meer te hebben op het veld en zaal. Steun van elkaar en de KNVB is belangrijk en wij
zien dat dit ook gebeurd. Wij blijven erbij dat we elke vorm van geweld tegen onze leden en niet leden
verafschuwen.
2.4
Commissie Communicatie
Een aantal jaar geleden is deze commissie opgericht op alle communicatie via deze commissie te laten verlopen. Zo
zorgen wij ervoor dat de nieuwsbrief gepubliceerd wordt en alle overige media up-to-date is. Zo is Facebook het
meest populair bij onze leden en niet leden. Dit is toegankelijk voor iedereen welke ook de aanstellingen kan zien
van onze leden. Deze staan overigens ook op onze website. Wel roepen wij iedereen op die ook zijn aanstelling op
de website en Facebook wilt hebben staan om Bas, Stefan of een bestuurslid aan te spreken.
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3.
Contacten met bestuur KNVB, zusterverenigingen etc.
Na het verhuizen van het KNVB kantoor in Rotterdam naar Zeist is geen formeel contact meer mogelijk met uw
bestuur. Wel heeft het landelijke bestuur van de COVS (VCN) steeds meer en beter contact.
Gelukkig hebben we door het wegvallen van de COVS districten kortere lijnen naar het landelijk COVS bestuur
(VCN).
Wij worden sneller geïnformeerd door het VCN over bijvoorbeeld hun contacten met de KNVB.
Onze kantine wordt regelmatig gebruikt door de KNVB voor thema- en/of maatwerkbijeenkomsten.
Door het vervallen van de COVS districten is er minder contact met de zuster verenigingen.
Er zijn geen formele districtsvergaderingen meer. Er is 2017 nog een afrondende districtsvergadering geweest
welke door Leo Apperloo en Remco van der Ploeg is bezocht.
Er zal een Districtsplatform West 2 opgericht worden zodat de zustervereniging binnen het voormalige West 2
gebied contact zullen hebben over onderwerpen als Werving en Behoud, SO3 cursussen, Spelregelwedstrijden,
voetbaltoernooien en Technische Dagen.
Ronald Vermeulen en Peter Kadiks hebben de jaarvergadering van de landelijk COVS organisatie VCN in De Bilt
bezocht.
4.

Clubactiviteiten

4.1
Trainingen
Het afgelopen seizoen hebben we 41 keer op de donderdag en 39 keer op de dinsdag getraind.
Op de donderdag waren er gemiddeld 16 personen aanwezig, dit is weer een kleine teruggang. Op de donderdag
waren er 32 leden die een of meerderen keren aanwezig waren.
Op de dinsdag waren er gemiddeld 7 deelnemers die de training bezochten; een kleine stijging.
Niet een keer is ons veld afgekeurd, dit hebben we te danken aan het goede onderhoud van ons trainingsveld door
Lucas Zirkzee en Leo Apperloo, daarvoor onze dank.
Dit jaar werden de trainingen op donderdag 19 keer gegeven door Kees v.d. Werf, 13 keer door Ernstjan v.d. Perk,
4 keer door Remco v.d. Ploeg en 4 keer door Piet v.d. Meer.
Piet is midden in het seizoen gestopt met training geven op de donderdag.
De dinsdag trainingen zijn bijna alle keren door Piet gegeven, soms viel Kees wel eens in.
De zomer trainingen werden het afgelopen jaar redelijk tot goed bezocht. Op de donderdag op eigen trainingsveld
gemiddeld 9 deelnemers met nog wat leden die even langs kwamen voor een praatje en een drankje.
De dinsdag training in de duinen; daar waren er gemiddeld 6 die heerlijk in de duinen hun training afwerkten.
De laatste training was weer eens iets anders nu Boot-camp training die verzorgd werd door 2 trainers van Pro Fit.
De meeste deelnemers konden dit de andere dag wel merken; een klein beetje,of meer spierpijn.
De trainingen op de donderdag zijn door Henk Ravensbergen en Henry van Belkum 40 keer bezocht.
Rob Wielenga 39 keer. Het lot besliste dat Henk de beker in ontvangst mocht nemen.
Ook dit jaar werd de SUPER REF beker weer uitgereikt. Een combinatie klassement voor het aantal bezochte
trainingen en de goed beantwoorde spelregel vragen.
De super ref wisselbeker ging dit jaar naar Henry van Belkum met 73 punten (40 trainingen en 33 goede spelregel
vragen). Als tweede Henk Ravensbergen 72 punten en derde Hennie Nieuwenhuizen.
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4.2
Lezingen
In januari heeft Willem Schuitemaker een workshop “Softskills” gegeven. Als geen ander weet Willem wat er bij
komt kijken om de top te halen, daar te blijven maar ook om te gaan met teleurstellingen en factoren waar je zelf
geen invloed op hebt.
Het was een goede workshop over wat er gevraagd wordt op het gebied van leiderschap en communicatie, zowel
verbaal als non-verbaal.
In september kwam Richard van Iterson voor een lezing naar onze kantine. Richard is verslaggever/commentator
bij Fox Sport sinds 2010 voor de Jupiler League, Sport1 en Ziggo Sport. Hij vertelde over de inhoud van zijn werk,
ervaringen met scheidsrechters en hoe hij aankijkt tegen de diverse arbiters die fluiten in het betaalde voetbal.
4.3
Interne spelregelcompetitie
De interne spelregelcompetitie van het seizoen 2016-2017 besloeg in het jaar 2017 nog 3 speelrondes. Er waren
twee rondes met beeldvragen en één met schriftelijke (multiplechoicevragen) vragen.
Winnaar van het seizoen 2016-2017 werd Hennie Nieuwenhuizen. Peter Korst eindigde op de tweede plaats, op de
voet gevolgd door Ton van den Haak, die op de derde plaats eindigde.
In totaal hebben 23 leden één of meerdere rondes meegespeeld. Dat zijn er vier minder dan in het seizoen ervoor.
Stefan de Groot en Bas Annegarn stellen de vragen samen. Stefan stelt de schriftelijke vragen en Bas en Stefan
samen de beeldvragen. Ernstjan van der Perk organiseert de bijeenkomsten. Het bespreken van de juiste
antwoorden is een coproductie van deze drie heren.
In het najaar van 2017 zijn de eerste 3 rondes van het seizoen 2017-2018 gespeeld. Door omstandigheden zijn er
eerst twee schriftelijke ronden geweest en daarna één met beeldvragen.
Er moet me nog iets van het hart. Deze heren stoppen er veel tijd en energie in. Daarom is het jammer te moeten
constateren dat de belangstelling steeds verder afneemt. Ik wil alle leden oproepen om (ook als je geblesseerd bent
of niet op tijd voor de training) naar de spelregelavonden te komen. Vooral een oproep aan onze jonge leden. Voor
de ouderen blijft het ook leerzaam, maar vooral jonge/nieuwe scheidsrechters kunnen veel leren van deze avonden.
Komt allen!
4.4
Internet en nieuwsbrief
Om actief alle leden te bereiken zijn wij met zeer handige leden in zee gegaan en de commissie communicatie
opgericht. Deze commissie heeft alles wat betreft de nieuwsbrief en internet onder hun hoede.
Het is leuk om te zien dat jongere maar ook oudere leden actief bezig hierin zijn.
De nieuwsbrief versturen wij elke maand per email. Geen internet? Dan kunnen wij zorgen voor een alternatief.
4.5
Klaverjassen
Het Paas- en Kerstklaverjassen is niet weg te denken. Het bestuur is verheugd dat er inmiddels een gezellige
constante groep kaarters is. Super georganiseerd door Piet Masmeyer en Cees de Haas en goed verzorgd door Piet
en Gerda.
Er waren weer meer dan genoeg eieren met Pasen en natuurlijk een verloting; met kerst waren er heerlijke rollades
wat voor de winnaars weer leuk thuiskomen was.
4.6
Barbecue
De barbecue is voor het eerst in september gehouden. En als vanouds erg gezellig en het weer werkte perfect mee.
De kantinebeheerders willen wij bedanken voor uitstekend verzorgde barbecue compleet met salades en gezellig
aankleding. En ook voor de kinderen was er genoeg lekkers.
Piet Masmeyer en Cees de Haas hebben ook weer namens de Evenementencommissie de loterij verzorgd met leuke
prijzen.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Pagina 14

C.O.V.S. GROEP LEIDEN EN OMSTREKEN
opgericht 29 april 1929
Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters
Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63

Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2017
4.7
Zaal– en Veldvoetbal
Helaas lukt het niet om een team bij elkaar te krijgen.
4.8
Snerttraining
In februari was er een snerttraining. Piet en Gerda hebben weer gezorgd voor een heerlijke kop erwtensoep met
diverse soorten brood na de training. Langs deze weg bedanken wij Piet en Gerda voor hun inzet deze avond.
4.9
Loterij
Dit jaar zorgde Piet Masmeyer en Cees de Haas weer voor verrassende prijzen tijdens de maandelijkse loterij.
Altijd weer gezellig en regelmatig hilarisch.
Zij doen dit al jaren met inzet in hun vrije tijd, en spekken hiermee de kas van de vereniging. Waarvoor onze dank.
4.10
Lief en Leed
Dit jaar hebben Piet en Gerda van der Meer namens het bestuur en leden aandacht gegeven aan de leden die ziek
waren, een operatie ondergaan of blessure leed hadden.
Of via een kaartje, een bezoekje of telefoontje. Ook hebben ze rond het nieuwjaar de ereleden en leden van
verdienste bezocht die niet meer in staat zijn om aanwezig te zijn op de nieuwreceptie en hun een kleine attentie
overhandigd. Dit werd door deze leden zeer op prijs gesteld.
Het is wel belangrijk dat het bestuur weet wanneer iemand ziek is of een blessure heeft opgelopen. Geef dat a.u.b.
door aan Piet of Gerda van der Meer.
5
Beheer accommodatie
Het beheer van onze accommodatie heeft het afgelopen jaar veel aandacht gehad. Dit omdat wij niet zonder
verhuur aan derden het financiële plaatje rond kunnen krijgen.
Wel gaf dit weer klachten van onze buren dit hebben we proberen op te lossen met het plaatsen van een mooi hek.
Deze werd door de onderhoudsploeg geplaatst met hulp van Cees v.d. Werf en Aad Reyneveld, maar ook dat was
volgens hen nog niet voldoende.
Het trainingsveld is door de gemeente onderhanden genomen. Ze hebben de drainering angepast. En daarna het
veld bezand en geprikt. Onze onderhoudsploeg (Lucas Zirkzee en Leo Apperloo) heeft veel werk moeten verrichten
om het veld weer in goede staat te krijgen wat uit eindelijk uitstekend is gelukt.
Wekelijks wordt het veld gemaaid (soms twee keer), het onkruid gewied en de heg gesnoeid.
Regelmatig krijgen wij van voorbijgangers complimenten dat ons complex er zo verzorgd uitziet. Remco v.d.
Ploeg, Leo Apperloo en Ronald Vermeulen moesten weer op de ladder om een lamp te vervangen.
Het clubhuis is dit jaar weer netjes in de verf gezet. En een TV aansluiting aangelegd. Er zijn diverse
onderhoudsklusjes gedaan zodat alles er weer piek fijn uitziet.
Ook dit jaar mochten we weer gastheer zijn van de KNVB voor de thema-avonden en spelregeltoetsen, daarvoor
onze dank. Op deze avonden konden we altijd een beroep doen op onze aanwezigen leden om te assisteren bij het
serveren van een drankje.
Ook dit jaar verzorgde Gerda v.d. Meer op de donderdag dat de deelnemers aan de training weer werden voorzien
van een drankje en hapje. Ook verzorgde ze de snert-training en de hapjes op de laatste trainingsavond.
Op de dinsdag zorgen de deelnemers aan de training zelf voor hun drankje en hapje.
Wekelijks worden de kleedkamers schoongehouden het clubhuis en regelmatig met hulp van Greet en Hans Dijkers
krijgt het clubhuis een extra beurt.
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Na het verhuren van ons clubhuis wordt er een extra controle uitgevoerd om de overlast bij de buren tot een
minimum te beperken.
Zonder hulp van onze leden is het voor de kantine commissie onmogelijk om het clubhuis te beheren. Allen die
daaraan hebben mee gewerkt onze Hartelijke DANK.
6
Nawoord
In het jaar 2017 is het clubgebouw geschilderd en het veld heeft nieuwe drainage gekregen. Via Annie Akerboom
hebben we een zo goed als nieuwe beamer mogen overnemen.
Om het terras is een mooi hek geplaatst. Nou ja mooi, vooral zeer functioneel.
Bedoeld om overlast naar onze buren te voorkomen.
Wij zijn klaar voor de toekomst.
Langs deze weg wil ik namens het bestuur de beheerder(s), trainers en alle vrijwilligers bedanken voor hun
geweldige inzet.
Steller,
Ronald Vermeulen

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Pagina 16

C.O.V.S. GROEP LEIDEN EN OMSTREKEN
opgericht 29 april 1929
Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters
Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63

Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2017
Balans 1 januari 2017 - 31 december 2017
Baten
31-12-2016
Kas
207,20
Giro
2.294,64
Spaarrekening
14.000,00
Nog te ontvangen kantine
67,50
Nog te ontvangen contributie
10,00
Nog te ontvangen rente
30,67
Voorraad kantine
246,62
Voorraad representatie
17,50
Inventaris accommodatie
10.300,00
Accommodatie
232.500,00
259.674,13
Lasten
Lening gemeente
Nog te betalen hoofdbestuur
Nog te betalen accommodatie
Nog te betalen administratie
Nog te betalen evenementen
Obligaties
Gereserveerd onderhoud clubhuis
Voorziening jubileum
Kapitaal

31-12-2016
22.207,25
0,00
125,00
50,31
300,00
2.825,00
5.600,00
1.000,00
227.566,57
259.674,13

31-12-2017
176,30
2.533,05
13.530,67
0,00
320,00
13,69
590,50
17,50
10.200,00
230.000,00
257.381,71
31-12-2017
20.731,22
436,50
125,00
34,98
0,00
2.175,00
6.000,00
1.250,00
226.629,01
257.381,71

Kapitaalvergelijking
Kapitaal per 31-12-2016
Verminderd kapitaal
Kapitaal per 31-12-2017

227.566,57
937,56
226.629,01

Lening gemeente
Schuld gemeente per 31-12-2016
Rente over 2017
Subtotaal
Aflossing
Schuld gemeente per 31-12-2017

22.207,25
731,22
22.938,47
2.207,25
20.731,22

Obligaties
Saldo per 31-12-2016
Uitgeloot/vrijgevallen
Saldo per 31-12-2017
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Exploitatie overzicht 1 januari 2017 - 31 december 2017

Lasten
Niet te innen contributie
Afdracht hoofdbestuur COVS
Representatie
Administratie
Accommodatie
Reis- en vergaderkosten
Evenementen
Rente (lening gemeente)
Reservering 90-jarig jubileum
Reservering onderhoud clubhuis
Afschrijving clubhuis
Afschrijving inventaris

Begroot
2017
0,00
1.800,00
1.000,00
400,00
7.000,00
200,00
750,00
750,00
250,00
400,00
2.500,00
100,00
15.150,00

Rekening
2017
0,00
1.746,00
971,37
257,10
5.341,47
266,25
945,58
761,89
250,00
400,00
2.500,00
100,00
13.539,66

Begroot
2018
0,00
1.800,00
1.000,00
400,00
6.500,00
300,00
700,00
800,00
250,00
400,00
2.500,00
100,00
14.750,00

Baten
Contributie
Donaties
Exploitatiewinst kantine
Rente (spaarrekening)
Geschonken obligaties
Verminderd kapitaal

Begroot
2017
4.800,00
1.000,00
5.500,00
50,00
0,00
3.800,00
15.150,00

Rekening
2017
5.340,25
540,15
6.027,34
44,36
650,00
937,56
13.539,66

Begroot
2018
5.000,00
1.000,00
5.500,00
50,00
0,00
3.200,00
14.750,00
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Toelichting op de exploitatie rekening
Representatie
Voorraad
Voorraad
Gratis verstrekte consumpties
Attenties ziekenbezoek, kraamvisite, huwelijken
Kerstattenties Erelid + Leden van Verdienste
Nieuwjaarsreceptie
Nadelig saldo
Totaal
Administratie
Nog te betalen
Nog te betalen
Kosten betalingsverkeer (tlv 2016)
Kosten betalingsverkeer
Hosting website
Postzegels
Printer toner / printer inkt
Nadelig saldo
Totaal

(31-12-2016)
(31-12-2017)

(31-12-2016)
(31-12-2017)

Reis- en Vergaderkosten
Bestuursvergaderingen
Overleg trainers
Kascontrole
Nadelig saldo
Totaal
Evenementen
Nog te betalen
Nog te betalen
Jaarvergadering: Attenties
Jaarvergadering: Consumpties
Jaarvergadering: Uitnodigingen
Barbecue
Laatste trainingsavond van het seizoen
Lezingen + gasttrainingen (consumpties + attenties)
Consumpties (oefen)wedstrijden
Spelden ereleden
Verlotingen
Paasklaverjassen (incl. verloting)
Kerstklaverjassen (incl. verloting)
Nadelig saldo
Totaal

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

(31-12-2016)
(31-12-2017)

Baten
0,00
17,50
0,00
0,00
0,00
0,00
971,37
988,87

Lasten
17,50
0,00
450,65
5,95
35,82
478,95
0,00
988,87

Baten
50,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257,10
307,41

Lasten
0,00
34,98
32,81
107,74
58,08
7,80
66,00
0,00
307,41

Baten
0,00
0,00
0,00
266,25
266,25

Lasten
230,00
20,00
16,25
0,00
266,25

Baten
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275,00
69,00
0,00
0,00
0,00
415,50
190,00
199,50
945,58
2.394,58

Lasten
0,00
0,00
425,50
142,50
7,80
320,29
100,39
78,65
46,30
544,45
389,30
101,00
238,40
0,00
2.394,58
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2017
Toelichting op de exploitatie rekening (vervolg)
Accommodatie
Nog te betalen
Nog te betalen
Verhuur clubgebouw
Consumpties schoonmaak/klussen
Etentje Piet en Gerda
Erfpacht 2017
OZB 2017
Hoogheemraadschap Rijnland (BSGR)
Verzekering
Energie betaald aan SSCW
NUON gas
Oasen Water
Telefoon
Wifi: abonnement
Alarminstallatie (meldkamer)
Alarminstallatie (keyholding)
Alarminstallatie (opvolging)
Onderhoudscontract alarminstallatie
Onderhoudscontract noodverlichting
Onderhoudscontract rookmelders
Nieuwe batterijen rookmelders
Aansluiten elektriciteitsnet
Onderhoudsabonnement CV installatie
Onderhoud brandblussers
Regulier onderhoud (lampen/verven e.d.)
Aanschaf hekwerk
Aanschaf vlag
Overname grasstreamer
Aanschaf buitenlamp trainingsveld
Maaimachine: Benzine
Maaimachine: Onderhoud
Prikken en inzaaien grasveld
Aankoop Fiskars onkruidsteker
Picknick tafels
Nadelig saldo
Totaal
Rente
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen rente
Ontvangen rente over 2016
Ontvangen rente over 2017
Rente lening gemeente
Totaal

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

(31-12-2016)
(31-12-2017)

(31-12-2016)
(31-12-2017)

Baten
125,00
0,00
4.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343,11
394,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.341,47
10.808,68

Lasten
0,00
125,00
0,00
82,25
113,05
1,00
1.130,96
54,96
1.032,31
1.008,60
1.124,00
350,29
67,68
306,00
326,70
172,35
141,20
157,75
119,89
90,75
51,87
1.130,93
111,00
55,96
125,25
1.294,70
72,55
68,14
153,37
162,06
780,81
152,41
44,99
199,90
0,00
10.808,68

Baten
0,00
13,69
30,67
0,00
0,00
44,36

Lasten
30,67
0,00
0,00
0,00
731,22
761,89
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2017

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
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