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Voorwoord  

 

Ouderkerk aan de Amstel, 3 december 2019. 

 

Beste leden en vrienden, 

 

Vanwege de verlate ALV van vorig seizoen lezen jullie nu het tweede jaarverslag van dit 

kalenderjaar. We trappen meteen maar af met het slechte nieuws. Gezien de gemiddelde 

leeftijd van onze club maken we het niet vaak mee, maar afgelopen jaar hebben we afscheid 

moeten nemen van een clublid vanwege een sterfgeval. Na een kort maar hevig ziekbed is de 

teruggekeerde kanker Rick Schouw in april helaas fataal geworden. Rick was in de jaren 1990, 

tezamen met zijn enkele jaren geleden overleden vrouw Corrie Goes, al een trouw lid van 

SchoppenUil. Het afgelopen seizoen speelde hij nog de viertallenencompetitie in het tweede 

team van US Uil, en twee jaar geleden was hij van de partij toen we voor het eerst in de 

geschiedenis de Hoofdklassebeker wonnen. We gaan je missen Rick! 

 Bestuurlijk gezien stond het afgelopen jaar in het teken van het innen van achterstallige 

contributies. Hoewel dit goed gelukt is, heeft het ook een opschoning van de ledenlijst tot 

gevolg gehad. Vandaar dat we voor het eerst in jaren flink gedaald zijn in het ledental, ondanks 

dat we behoorlijk wat nieuwe leden en vrienden mochten verwelkomen. Ook de opkomst op de 

clubavond is ietwat afgenomen, maar we hebben goede hoop dat de weg omhoog alweer is 

ingezet. 

 Sportief gezien was het een jaar van “net geen goud.” De Hoofdklassebeker hebben we net 

niet gewonnen (maar wel een mooie tweede plaats). Wist Joris zijn titel in het Witte Huis 

Topcircuit net niet te prolongeren (maar wel een mooie tweede plaats), op het Open EK won 

hij met het Nederlandse Blue Team ook net geen goud (maar wel een mooie tweede plaats). De 

dames deden het ook goed; met een belangrijke rol voor Laura en Merel pakte het Nederlandse 

Red Team net geen tweede plaats (maar wel een mooie derde!). 

 Sinds twee jaar geleden de MeToo beweging op gang kwam, heb ik al enige malen een 

enquête mogen invullen met betrekking tot (mogelijke) seksuele intimidatie binnen 

sportverenigingen. Normaal gesproken was ik daar snel mee klaar (“dit speelt niet op onze 

vereniging; prins Andrew hoeft niet te getuigen”). Na de afgelopen Nieuwjaarsdrive, waar 

vrouwen opeens een vrijbrief kregen om heren te dekken, is dit echter in een heel ander licht 

komen te staan. Vanavond hebben direct na de ALV de Sinterklaasdrive; hopelijk houden we 

het een beetje netjes…  

 

We wensen iedereen weer een mooi bridgeseizoen!  

  

Met de hartelijke groet namens het hele bestuur van US Uil, 

 

Richard Casius (secretaris) 
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1. Bestuurszaken 

 

 

1.1 Bestuurssamenstelling 

 

Op de laatste ALV heeft Stefan het stokje overgedragen aan Mascha en is Eddo gestopt als 

bestuurslid, waarmee we tot de volgende bestuurssamenstelling komen: 

 

Yke Smit, voorzitter 

Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter 

Mascha Honsbeek, penningmeester 

Roland Verdonk, wedstrijdleider 

Merel Bruijnsteen, algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider 

 

 

1.2 Ledenvergaderingen 

 

Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad. De notulen van 

deze ALV zijn na te lezen op de website (www.usuil.nl, onder het kopje bestuur). 

 

 

1.3 Verloop ledenbestand 

 

Na een jarenlange lichte stijging van het ledental, wat resulteerde in een respectabel aantal 

betalende leden van rond de 80 de afgelopen twee jaar, hebben we dit jaar helaas flink 

ingeleverd. Ondanks twee beginnerscursussen die enkele leden hebben opgeleverd, zaten we 

aan het begin van dit seizoen met 68 betalende leden toch wel op een kritische grens. In de 

loop van het seizoen zijn er nog wat opzeggingen geweest, maar gelukkig ook wat 

aanmeldingen; op het moment dat dit jaarverslag verschijnt, zullen we rond de 70 zitten. 

Heel spijtig is dat we een lid hebben verloren als gevolg van overlijden. Bij Rick Schouw 

is vorig jaar de kanker plotseling teruggekomen, en helaas was er deze keer geen kruid tegen 

gewassen. Na een kort maar hevig ziekbed, is Rick op 22 maart 2019 veel te jong overleden. 

 

 

1.4 Begroting 

 

Dankzij het binnenhalen van achterstallige contributie is het vermogen van de vereniging flink 

toegenomen, maar de begroting voor volgend jaar is alleen sluitend als het lukt om de 

jeugdsubsidie van de NBB binnen te halen. Gegeven het huidige vermogen is een eenmalig 

klein verlies echter geen probleem, zodat we hebben besloten de contributie nog een jaartje 

gelijk te houden. Een gedetailleerd financieel verslag wordt zoals gebruikelijk op de ALV 

aangeboden en van commentaar voorzien door de penningmeester.  

http://www.usuil.nl/


 

 5 

 

1.5 Communicatie en website 

 

De oplettende website-gebruiker heeft misschien al gemerkt dat er sinds kort https (of een 

slotje) voor onze naam (www.usuil.nl) staat. De site is nu SSL-compliant, of anders gezegd, 

veiliger om te bezoeken en informatie te delen. 

 

Voor vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen in personele gegevens blijft 

info@usuil.nl het aangewezen adres. Naast dit algemene e-mailadres zijn ook de volgende, 

meer specifieke, e-mailadressen beschikbaar: 

 

cursus@usuil.nl  

voorzitter@usuil.nl  

secretaris@usuil.nl  

penningmeester@usuil.nl 

wedstrijdleider@usuil.nl 

webmaster@usuil.nl 

 

mailto:info@usuil.nl
mailto:cursus@usuil.nl
mailto:voorzitter@usuil.nl
mailto:secretaris@usuil.nl
mailto:penningmeester@usuil.nl
mailto:wedstrijdleider@usuil.nl
mailto:webmaster@usuil.nl


 

 6 

 

2. Clubactiviteiten 

 

 

2.1 Clubavonden 

 

De opkomst op de dinsdagavond is opnieuw wat teruggelopen. De statistieken laten zien dat 

49 mensen één of meer meesterpunten behaald hebben (vorig seizoen was dit 56 en twee 

seizoenen geleden 59). Het totaal aantal behaalde meesterpunten in het clublijntje was 10837, 

waar het vorig seizoen nog 12119 was. Bovenaan was het lang spannend. De voorlaatste 

dinsdag voerde Doris de lijst aan, met Stef en Laura als voornaamste bedreigers. Aangezien 

Stef puntloos bleef de laatste dinsdag en Doris en Laura samenspeelden, behield Doris haar 

voorsprong en werd met 663 punten eerste. Laura (644), Stef (642) en Betty (634) eindigden 

in de buurt, daarna was er een groot gat. 

Net als vorig jaar en aankomend jaar is het op dinsdag tijdens de viertallencompetitie nog 

wel redelijk druk vanwege een aantal Ruit- en Himbuv-teams dat zijn thuiswedstrijden (tegen 

een vergoeding) bij ons speelt.  

 

 

2.2 Parencompetitie 

 

Over het interne parenkampioenschap kunnen we kort zijn, dit is er dit seizoen bij 

ingeschoten. 

 

 

2.3 Zomerdrives 

 

Gedurende de maanden juni, juli en augustus hebben we 10 zomerdrives gespeeld. De 

inschrijving was voor leden gratis en de speelvorm goeddeels butler. De opkomst was 

beduidend beter dan vorig jaar; de slechtst bezochte drive (traditioneel de 1e dinsdag van 

augustus) trok 11 paren, de drukst bezochte 23 paren. De winnende paren plaatsten zich voor 

de finale, tenzij een paar zich in dezelfde samenstelling al eerder had geplaatst (zodat er elke 

week een paar was dat zich plaatste). Dinsdag 3 september streden er acht paren mee in de 

finale. Na 7 ronden van 4 spellen bleken Merel & Ineke de sterkste, gevold door Pieter en 

Vincent en Peter & Eddo: 

 

 1. Merel Bruijnsteem & Ineke Debets  49 

 2. Pieter van Boven & Vincent Koelemij  33 

 3. Peter van der Gaast & Eddo van den Boom  19   

  
 

 

 

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/USS_2_Page10.do?event=setCurrentRowWithKey&Arg0=000100000005C417453718000005DE000001508FF28C90&event=goPage11&verid=756&breadCrumbId=USS_2_Page10.do
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2.4 Speciale drives 

 

Nieuwjaarsdrive 

 

In plaats van de Sinterklaasdrive was er afgelopen seizoen een Nieuwjaarsdrive met 

afwijkende spelregels. Op de helft van de tafels werd er normaal gebridged, of in ieder geval 

een poging daartoe. Op de andere helft werden drie varianten gespeeld: dummy calls, 

reservetroeven en omgedraaide kaartvolgorde. Met name de laatste variant bleek lastiger dan 

verwacht. Blijkbaar gaat het geheel tegen de intuïtie in om met de boer over de tien te snijden, 

maar het werd natuurlijk hoog tijd dat de dames nu eens de heren konden dekken! De 

gecombineerde uitslag (normale spellen en bijzondere spelvarianten tezamen) leverde het 

volgende illustere rijtje op: 

 
 1. Laura Dekkers & Stef Meijer 52  (24 spellen) 

 2. Betty Speelman &  Doris van Delft  41  (20 spellen) 

 3. Peter van der Gaast & Roland Verdonk 23  (20 spellen) 

 

Pinkster Patton 

Op de dinsdag na Pinsteren traden 11 viertallen aan voor de jaarlijkse Pattonwedstrijd, één 

meer dan vorig jaar. Aangezien Roland ziek was, moest de organisatie op het laatste moment 

ietwat gewijzigd worden. Zo vielen we o.a. terug op de good old days van handmatige scores. 

Hoewel de tijdsduur tussen de rondes van het Zwitsers systeem iets langer duurde dan 

gebruikelijk, verliep de avond aan de hand van nauwkeurig aangeleverde instructies van de 

zieke redelijk voortvarend. Zelfs het driehoekje (vanwege het oneven aantal viertallen) liep 

aanvankelijk soepel; klein smetje was dat de laatste ronde enkele paren in het driehoekje tegen 

elkaar streden die elkaar al eerder aan tafel waren tegengekomen, maar daar viel mee te leven. 

Ook de plaats van de zieke in team Romariyo was snel opgevuld, omdat Joost toevallig 

partnerloos was.  

 Iets later dan gebruikelijk gingen we van start. Team Oeps, vanavond al! (Jan, Sjoerd, 

Vincent en Pieter) mocht dan niet heel vlotjes zijn met inschrijven, het ging we als een komeet 

van start tegen de Pinkster Patton Prutsers (Maria, Marjo, Gerrit en Dana), die hun naam de 

eerste ronde alle eer aandeden (22-2). Ook de twee rondes daarna passeerde het de grens van 

20, zodat na drie rondes de zege eigenlijk al binnen was. 

Het op papier sterke Pinksterpinguins (Betty, Laura, Joris en Doris) was de eerste ronde 

nog nuchter, en dat bleek een vergissing. Tegen Romariyo (Roland=Joost, Mascha, Richard, 

Yvon) werd een 10-14 nederlaag geleden. Vervolgens zat er een welhaast lineair verband 

tussen de drankinname en de prestatie, want door vervolgens met 14-10, 20-10, en 24-0 te 

winnen, werden ze uiteindelijk toch nog tweede. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de 

laatste wedstrijd tegen de Prutsers was, dus die telt eigenlijk niet mee. Daarbij moet dan weer 

worden aangetekend dat de Prutsers de twee en derde ronde hun naam even vergeten waren 

en twee maal dik wonnen, maar de laatste ronde waren ze dus weer bij de les. Hoewel 

“slechts” tweede in de eindrangschikking, zouden de Pinksterpinguins de prijs voor de beste 

https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:4230:7114466330628::::P0_PAR_ID,P0_LPZ_ID,P0_PAR_NAMEN,P0_RANG:2255690,566131,Jeroen%20Bos%20%26%20Juliet%20Berwald,1
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:4230:7114466330628::::P0_PAR_ID,P0_LPZ_ID,P0_PAR_NAMEN,P0_RANG:2255688,566131,%3Cspan%20class%3D%27geenLid%27%3EChris%20Westerbeek%3C%2Fspan%3E%20%26%20%3Cspan%20class%3D%27geenLid%27%3ELuc%20Severeijns%3C%2Fspan%3E,2
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:4230:7114466330628::::P0_PAR_ID,P0_LPZ_ID,P0_PAR_NAMEN,P0_RANG:2255695,566131,Laura%20Dekkers%20%26%20Betty%20Speelman,3
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uitdossing met vlag en wimpel hebben gewonnen, ware het niet dat deze prijst niet bestaat. 

 Titelverdediger Peter van der Gaast had weer een uitstekend team op de been gebracht, 

genaamd Esprit (Aarnout Helmich, Peter van der Gaast, Emile Schols, en Niels van 

Bijsterveldt). Ook deze verzameling nationale toppers ging onderuit tegen team Romariyo (in 

ronde twee), zodat zelfs een kleine overwinning op de uiteindelijk winnaars in de laatste ronde 

ze niet verder bracht dan de derde plek. 

 Na twee maal winst op topteams, ging Romariyo in de derde ronde zelf zwaar onderuit 

tegen nota bene de Prutsers. Een comeback in de laatste ronde mocht niet meer baten, 

waardoor het uiteindelijke vijfde werd. Team Klaveren Koning (Eddo, Stef, Sicco, ??) volgde 

hetzelfde patroon als Romariyo door de 1e, 2e en 4e ronde te winnen en de 3e ronde zwaar 

onderuit te gaan, maar kwam op een iets beter doelsaldo uit en werd 4e. 

 Al met al was het spannend in de zin dat geen enkel team alle wedstrijden won (de vijf 

genoemde teams verloren allemaal één keer), maar toch was het verschil in de top drie vrij 

groot: 

 

1. Oeps, vanavond al! 76 

2. Pinksterpinguins  68 

3. Esprit    58 

   

 

2.5 Ruitenboer 

 

De voorronde op de club werd gewonnen door Yke en (wederom) Laura (66.9%), maar 

uiteraard deden zij buiten mededingen mee. Mascha en Dana (5e bij de voorronde op de club 

met 55.3%) deden namens US Uil mee aan de halve finale in Waarland (het weekend in 

Amstelveen kwam niet goed uit), maar helaas werd dit een achterhoedegevecht. 
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3. Bekerwedstrijden en externe competities / kampioenschappen 

 

3.1 Bekerwedstrijden 

 

Omdat het vaak lastig blijkt om een team voor de Elffersbeker op de been te krijgen (vorig 

jaar hebben we ons terug moeten trekken) hebben we afgelopen seizoen alleen meegedaan aan 

de Hoofdklassebeker. De voorrondes verliepen erg soepel. Werd de 1e ronde nog nipt 

gewonnen van BC Star in Utrecht, de tweede ronde tegen Ruit eindigden alle US Uil paren in 

de plus voor een verschil van bijna 100 imp, en ook BC Goirle werd met bijna 100 imp 

verslagen in de 3e ronde. Met slechts een thuiswedstrijd tegen het Twentse Ros uit Hengelo in 

het verschiet, lonkte de finale. De afstand naar A’dam was wel wat ver op een doordeweekse 

avond, vandaar dat de wedstrijd bij BC de Vriendenkring in Amersfoort werd gespeeld. Ook 

in Amersfoort werd het nimmer echt spannend, zodat de tweede finaleplaats in drie jaar tijd 

een feit was! 

 In deze finale moesten we het opnemen tegen Dombo, De Vriendenkring en 

Leidschenhage. We waren in dit geval: Judith – Martijn, Hans – Jan Willem, Jan – Vincent, 

Jaap – Annelies, Jeroen – Joost, en Mascha – Richard. De eerste wedstrijd tegen Dombo werd 

gewonnen, waardoor we tijdens de lunch bovenaan stonden. De tweede wedstrijd tegen de 

Vriendenkring werd zelfs heel ruim gewonnen, zodat we vol goede moed als koploper de 

laatste wedstrijd ingingen tegen Leidschenhage. Deze verliep bij enkelen echter desastreus. 

Joost & Jeroen wonnen nog wel de butler met meer dan 100 (!) imps, en omdat ook nevenpaar 

Mascha en Richard hoog scoorden in de butler (4e), werd team US Uil 3 met een straatlengte 

voorsprong 1e in de viertallenstand, maar helaas was het niet genoeg om de beker met de grote 

oren voor de tweede keer in drie jaar mee naar huis te nemen. We moesten deze keer 

genoegen nemen met het zilver, maar uiteraard is dat ook een prima prestatie! 

 

  

3.2 Externe competities / kampioenschappen 

 

Paren 

 

In de meesterklasse paren is Yke Smit (met Mark Thiele), vorig jaar in dezelfde combinatie 

nog goed voor het zilver, gedegradeerd (48.2%). Meike Wortel (met Jacco Hop) en Edwin de 

Ruiter (met Herman Neufeglise) wisten zicht met 50.3% resp. 49.7% wel te handhaven. Last 

but not least, Wubbo de Boer (met Rob van den Bergh) pakte dit jaar het brons met 52.6%! 

  

In de 1e divisie paren hebben Roland en Merel zich met 49.3% net gehandhaafd, terwijl Betty 

(met Koen Gijsman) met 48.9% helaas net onder de streep eindigden. 

  

Bij de damesparen (Bondsklasse A) heeft Merel haar titel geprolongeerd. Werd ze vorig jaar 

nog kampioen met Laura, dit jaar was ze met Doris goed voor het goud (60.7%). Betty 

nestelde de zich (met Els Witteveen) in de middenmoot. 
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Aan de NK gemengde paren deden Yke & Merel, Emma & Roland, Doris (met Aarnout 

Helmich), René Stienen (met Elly Schippers), Betty (met Tim Heeres) en Juliet (met Oscar 

Nijssen) mee. Allen eindigden boven het midden en mochten door naar de finale. Behalve 

Juliet eindigde iedereen ook daar boven het midden. De best geklasseerde US Uiler werd 

Doris (9e met 54.8%). 

 

Bij de gemengde paren van het district kwam helaas geen enkel US Uil paar in actie. 

 

Na het goud van vorig jaar, pakte Joris (met Berend van de Bos) ditmaal het zilver in de finale 

van het Witte Huis Topcircuit. 

 

Viertallen 

 

In de viertallencompetitie waren vier teams actief. Het nieuwe Team 1 (Roland, Doris, Laura, 

Merel, Emma en Stef) begon matig in de landelijke 2e divisie, maar werkte zich daarna 

omhoog tot de vierde plaats. Team 2 (Jan, Sjoerd, Vincent, Pieter, Rick, Mark) stond lange 

tijd op een kansloze positie in de Hoofdklasse van het district, maar met een formidabele 

eindsprint wist het zich uiteindelijk toch te handhaven. Team 3 (Hans, Paul, Judith, Martijn, 

Jan Willem) maakte zijn wild card in de Hoofdklasse volledig waar door keurig boven het 

midden te eindigen. Team 4 (André, Dick, Jaap en Annelies) handhaafde zich in de 1e klasse 

van het district met een 4e plaats.  

 

Verder zijn er nog heel wat mensen binnen US Uil die voor een andere club viertallen spelen. 

We kijken hier alleen even naar de landelijke (sub-)top. In de meesterklasse is Joris met team 

BC ’t Onstein 3 gedegradeerd. Yke (BC de Lombard 1) en Wubbo & Agnes (BC Oog in Al 1) 

wisten zich wel te handhaven. Meike reikte met het Witte Huis 2 tot de halve finale. 

 

In de 1e divisie eindigde Coen met HOK 3 op een keurige 8e plaats. Ook Edwin handhaafde 

zich met HOK 2. 

 

In de 2e divisie groep hebben René Stienen (Pegasus Amstelland 2) en Betty Speelman (HOK 

6) zich gehandhaafd. 

 

Bij het NK gemengde viertallen heeft Laura (team Cocktail) het zilver in de wacht gesleept in 

de A-finale, net voor René Stienen, die het brons won met zijn team. Team van Eijk, met 

Emma in de gelederen, werd 4e.  

  

Jeugd 

 

Bij het NK Jeugdviertallen wisten Juliet Berwald & Tobias Westerveld zich met team Niet 

bekend helaas niet te kwalificeren voor de finaleronde. Bij het NK jeugdparen was Tobias 

(met Dieter Goudzwaard) goed voor zilver. 
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Internationale successen 

 

Bij het open EK in Turkije heeft Joris met team Netherlands Blue het zilver gewonnen. 

Laure en Merel wonnen bij de dames met het team Netherlands Red het brons. 

 

3.3 Overige prestaties 

 

Voor de overige prestaties van onze leden in den lande verwijzen we naar de diverse websites. 

De portal van het district, met o.a. de uitslagen in de diverse districtcompetities, vind je op 

http://www.nbbclubsites.nl/district/1/uitslagen. Op de portal van het Witte Huis 

(http://www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen) staan de uitslagen van o.a. het White House 

Juniors Toernooi. De meeste overige landelijke uitslagen (zoals het Witte Huis Topcircuit 

waar Joris zilver won en de finale van de Hoofdklassebeker waar US Uil zilver won) vind je 

op https://www.bridge.nl/uitslagen-bridgebond (wel even het goed seizoen kiezen!). 

 

 

3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen  

 

Dit seizoen doen we met twee teams mee aan de viertallencompetitie van het district en eentje 

aan de landelijke competitie. Team US Uil 1 gaat in ietwat gewijzigde vorm door in de 2e 

divisie (Stef en Emma gaan voor resp. HOK en De Lombard spelen). Na het wegvallen van 

het paar Rick-Mark als gevolg van het overlijden van Rick, gaat Doris gaat met nieuwkomer 

Sicco team 2 versterken, maar zal za vermoedelijk ook nog geregeld in team 1 spelen. Team 3 

gaat verder zonder Paul, maar met Jan Willem. Team 4 stopt een jaartje met de competitie 

vanwege vele verplichtingen in o.a. het buitenland. Dit leidt tot de volgende 

teamsamenstelling: 

 

US Uil 1 (2e Divisie)   Roland Verdonk, Gerrit de Benis, Laura Dekkers, 

Merel Bruijnsteen. 

US Uil 2 (Hoofdklasse)   Pieter van Boven, Vincent Koelemij, Jan de Kleijn,  

Sjoerd Schreuder, Doris van Delft, Sicco Kooiker. 

US Uil 3 (Hoofdklasse)   Judith Breteler, Martijn Oppers, Hans van der Weide, 

       Jan Willem van Spijker. 

 

Ook gaan we ons weer inschrijven voor de HK-beker; hopelijk kunnen we de sterke lijn van 

het afgelopen jaar voortzetten. Verder zal onze clubavond komend seizoen weer door een 

aantal teams van Ruit en Himbuv als thuisbasis gebruikt gaan worden.

http://www.nbbclubsites.nl/district/1/uitslagen
http://www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen
https://www.bridge.nl/uitslagen-bridgebond
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4. Cursus en opleiding 

 

 

4.1 Beginnerscursus 

 

Het is afgelopen seizoen gelukt om twee beginnerscursussen te organiseren. Van de eerste 

cursus zijn zes mensen lid geworden, en enkele daarvan zien we nog regelmatig op de 

clubavond. De tweede cursus heeft helaas geen nieuwe leden opgeleverd. Ook dit jaar is het 

streven om zowel een najaarscursus als een voorjaarscursus te organiseren. Eerstgenoemde is 

inmiddels afgerond, dus hopelijk zien we binnenkort wat nieuwe gezichten op de club. 

 

4.2 Vervolgcursus 

 

Voor de ex-cursisten en andere geïnteresseerden wordt er voorafgaand aan de clubavond heel 

regelmatig een (zeer gewaardeerd) “bijspijkerhalfuurtje” gegeven door (met name) Yke. Voor 

de deelnemers zijn ook beknopte aantekeningen beschikbaar. 

 

 

5. Financieel jaarverslag 

 

Het financiële jaarverslag wordt 3 december uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester 

tijdens de jaarlijkse ALV.  

 

 


