Verslag van de 80e  Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap
op 4 september 2016 om 14.00 uur in De Koningshof in Veldhoven
Aanwezige (kandidaat)bestuursleden: Meerten Welleman (voorzitter), Aat Hendrikson en
Margreet de Kloe (verslag)
Aanwezige overige leden: Theo van Anraad, Anne Breel, Rob van Eijck, Ton van Lier,
Reinier Malasch, Martin van Meenen, Ine van Meenen, Arco van Os, Rik Sanders,
Ton Schuringa en Evert van der Spek.
De leden Alex Odijk (die de Stripschapstand bemant tijdens de vergadering) en
Willem Naber hebben de voorzitter een volmacht gegeven ook namens hen een stem uit te
brengen bij ter vergadering te houden stemmingen.
Afmeldingen: Kees van den Bos, Wim Braam, Erwin Brakels, Chris van Brenk,
Bert de Gilder, Anke Hamel, Dilia van der Heem, Jan den Houter, Rob den Houter,
Wim de Jong, Cok Jouvenaar, Reinder Kruit, Caroline van der Lee,
Rik Mooren, Willem Naber, Frans Noort, Bonne Pander, Kees Plaisir, Will Ross,
Raimond Schrijnemakers, Thecla Smit, Wilbert van der Steen, John Vermaas,
Ruud Vonk, Peter J. de Vries, René Wanders en Jos van Waterschoot

1. Opening
Meerten opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Blijkbaar kunnen er maar weinig leden aanwezig zijn bij deze ALV in verband met
de locatie en de combinatie met het festival.
Toch is er voor gekozen de vergadering op deze dag door te laten gaan in verband met
twee agendapunten, waarover met spoed een besluit moet worden genomen, te weten
de continuïteit van De Stripdagen en de verkiezing van een nieuw bestuur.
Voor de volgende ALV zal worden gezocht naar een betere locatie. Dan wordt uiteraard
gedacht aan het nieuwe stripmuseum in Rotterdam.

2. Vaststellen van de agenda
Op verzoek van Arco worden de agendapunten 6 en 7 omgedraaid.

3. Ingekomen stukken
Meerten deelt mede, dat een ingekomen stuk van Chris van Brenk, met zijn reactie op de
afgelopen Stripdagen, is ontvangen. Dit stuk is een vervolg op de presentatie die Chris op
de vorige ALV heeft gehouden. Aangezien het stuk echter tal van onjuistheden bevat, is
ervoor gekozen het niet naar iedereen te sturen. Wel heeft Meerten Chris uitgenodigd
om zijn opmerkingen tijdens de ALV te maken, maar helaas is hij niet aanwezig.
Martin herinnert het bestuur er aan dat een eerder stuk van Chris van Brenk en hemzelf,
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met aanbevelingen naar aanleiding van een enquête onder (oud)bestuursleden en
medewerkers van Het Stripschap (zie punt 2 van het ALV verslag van de 79e ALV) niet op
de agenda staat van deze ALV, terwijl dat toch is toegezegd.
Meerten verklaart hierop dat, zoals in de vorige vergadering al is opgemerkt, de
aanbevelingen, voor zover van toepassing, al in de praktijk worden gebracht. Na enige
discussie tussen Martin en Meerten wordt het stuk over de enquête hierna voor
kennisgeving aangenomen.

4. Mededelingen
1 - Intensivering samenwerkingsverband van Het Stripschap met
a) BKStrips en b) Museum Strips! in Rotterdam
a)
 eerten deelt mee, dat er al enige tijd contact is met BKStrips over samenwerking.
M
BKStrips heeft daarbij tevens de wens uitgesproken om de stripwereld en Het Stripschap
te ondersteunen. Het was in eerste instantie de wens van het Stripschapsbestuur
om het blad BKStrips voortaan mee te sturen met het ledenblad StripNieuws.
De uitgever en de redactie van BKStrips kwamen toen zelf met het plan om StripNieuws
te vervangen door BKStrips met als argument dat BKStrips, in tegenstelling tot
StripNieuws, landelijk wordt verspreid in een oplage van 10.000 exemplaren en dat
daarmee Het Stripschap en De Stripdagen beter zouden worden gepromoot.
Meerten heeft een gesprek gehad met Jos van Waterschoot, de hoofdredacteur van
StripNieuws, die heeft benadrukt dat er grote verschillen zijn tussen de twee bladen,
waardoor een samenwerking niet mogelijk lijkt, laat staan een overname van StripNieuws
door BKStrips. Jos en Meerten willen wel allebei de dialoog tussen Het Stripschap en de
redactie van StripNieuws intensiveren.
De argumenten van Martin en Reinier dat de vervanging van StripNieuws door BKStrips
tijd en geld zouden schelen, vinden geen weerklank bij Arco, die vindt dat het ledenblad
StripNieuws zich niet moet binden aan een commerciële partij. Daarnaast is het maar de
vraag of die promotie daadwerkelijk een feit zou zijn. Het Stripschap heeft in StripNieuws
sowieso de beschikking over minimaal drie pagina’s.
Arco merkt, ondersteund door andere leden, vervolgens op dat, in tegenspraak met wat
er in het verslag van de secretaris staat, StripNieuws geen onafhankelijke status heeft
(zoals Stripschrift, bijvoorbeeld), want het is het ledenblad van Het Stripschap.
Meerten erkent dat er sprake is van een scheve verhouding tussen bestuur en redactie,
maar ziet geen andere oplossing op het moment, los van de kwaliteit die de redactie aan
het blad heeft gegeven.
Martin zou er voorstander van zijn om het blad BKStrips mee te sturen met StripNieuws
als dat mogelijk is en geen extra geld kost.
Aat merkt op dat de onderhandelingen met BKstrips nog gaande zijn. De resultaten van
het overleg komen aan de orde op de volgende ALV.
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b)
 eerten stelt dat bij de intensivering van de samenwerking tussen Het Stripschap en het
M
museum Strips! in Rotterdam een soortgelijk probleem speelt.

Het oorspronkelijke plan om de materialen uit de voormalige opslagruimte in Beverwijk
te verhuizen naar het museum is afgeketst, de materialen zijn nu naar een andere locatie
verhuisd. De besprekingen met het museum om tot een (betere) samenwerking te
komen gaan wel door.
Naar aanleiding van een vraag van Rob deelt Meerten verder mee dat de aangeboden
opslagruimte in het museum weliswaar ongeveer even duur was als de nu gehuurde
ruimte, maar dat de aangeboden ruimte in het museum in de loop van de besprekingen
steeds kleiner werd en ook qua logistiek minder aantrekkelijk.
Desgevraagd verduidelijkt Meerten dat het enerzijds gaat om archiefmateriaal en
anderzijds om materialen ten behoeve van De Stripdagen, andere evenementen en
exposities. Er is in een eerdere ALV en in de wandelgangen de indruk gewekt dat de
stripcollectie van de Bijzondere Collecties dreigt te worden afgestoten en daarom
eventueel zou overgaan naar het nieuwe museum, maar daar is geen sprake van. Het
Stripschap heeft er belang bij dat de collectie wordt beheerd door een belangrijk instituut
zoals de Bijzondere Collecties. Het heeft wellicht niet de allure van een museum maar het
is mogelijk om daar de stripcollectie te bestuderen.
Er is nu momenteel geen overleg meer tussen de Bijzondere Collecties en het nieuwe
museum, maar als het museum t.z.t. aan alle eisen voldoet dan kan wel weer overleg
plaatsvinden.
Op een vraag van Rik antwoordt Meerten, dat het materiaal bij de Bijzondere Collecties
vooral documentatiemateriaal betreft en daardoor niet geschikt is voor verkoop.
Naar aanleiding van een vraag van Arco antwoordt Meerten dat Het Stripschap bij
het museum Strips! nog wel zal aandringen op een korting op de toegangsprijs voor
leden van Het Stripschap.
2 – Afscheid van Richard Reiman en Erwin Brakels als bestuurder en
Rik Mooren en Wim de Jong als kandidaat-bestuurders
Meerten geeft een uitgebreide toelichting op de uiteenlopende redenen, waarom
Het Stripschap afscheid heeft moeten nemen van Richard, Erwin, Rik en Wim, die geen
van allen ter vergadering aanwezig zijn.
Na enige discussie nemen alle aanwezigen deze toelichting voor kennisgeving aan en
wensen alle betrokkenen het beste voor de toekomst. Meerten dankt hen namens het
bestuur voor hun bijdragen in de loop der jaren.
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3 – Nieuwe medewerkers/bestuursleden: Aat Hendrikson, Angelo Melis en Wim Braam
Meerten deelt mee, dat Aat zich op de Haarlemse Stripdagen heeft aangemeld als
kandidaat-bestuurder. Angelo en Wim Braam hebben zich aangemeld als medewerker.
Margreet is al enige jaren medewerker en heeft recent aangegeven bestuurslid
te willen worden (zie agendapunt 9).
Desondanks zijn er nog steeds nieuwe bestuurders en medewerkers nodig.
Als er leden zijn die zich willen aanmelden, kunnen zij dat doen via info@stripschap.nl.

5. Verslag van de 79e  ALV
Naar aanleiding van de tekst:
Pagina 1, bij “Aanwezige leden”:
“E.J.M. van der Spek, C.V. van der Spek” wijzigen in “Evert van der Spek”
Pagina 1, bij “Afmeldingen”:
“Peter Blauwbrug” wijzigen in “Peter J. de Vries”
Pagina 3, laatste zin:
“Arco vindt dat in de begroting 2016 ook een aflossing van de schuld van 4000 euro
moet worden opgenomen aan De Stripdagen.” wijzigen in:
“Arco vindt dat in de begroting 2016 niet een aflossing van de schuld van 4000 euro
moet worden opgenomen aan De Stripdagen.”
Pagina 5, 16e regel van onderen:
“….deze bijdrage is wel afhankelijk van het aantal bezoekers), …” wijzigen in:
“….deze bijdrage is niet afhankelijk van het aantal bezoekers), ….”
Pagina 6, na de 16e regel toevoegen:
“Arco wijst er daarbij op dat dit niet klopt en verwijst naar de door hem
aangeleverde stukken.”
Hierna wordt de tekst van het verslag goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag:
Arco wijst er op dat niet-leden – anders dan uit hoofde van hun functie als bijvoorbeeld
fotograaf of als medewerker bij powerpointpresentaties - niet aanwezig mogen zijn bij de
algemene ledenvergaderingen.
Bij de aanwezigen staat één naam en bij de afmeldingen staan twee namen vermeld van
mensen, die (nog) geen contributie hebben betaald en dus geen lid zijn.
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Meerten zegt toe, dat daar voortaan op zal worden gelet.
Verder zullen vanaf nu de in een ALV besproken punten, die nog niet zijn afgehandeld,
voor de volgende ALV op de agenda worden gezet.
Om die reden zal de wijziging van het Huishoudelijk Reglement (aan de orde gekomen
bij punt 6 van de vorige ALV) voor de volgende ALV alsnog worden geagendeerd.

7. Stand van zaken financiën
a. Update van de financiële zaken 2013 tot en met 2015
Meerten deelt mede, dat het tot nu toe helaas niet is gelukt om helderheid te verschaffen
in de financiële stand van zaken over de jaren 2013 t/m 2015. Wat Het Stripschap betreft
zijn de financiële stukken over die jaren wel globaal bekeken en daar zijn geen
bijzonderheden uit naar voren gekomen. Alle gegevens moeten nog wel in de computer
worden ingevoerd.
Arco licht het verschil toe tussen de Vereniging Het Stripschap en Stichting De Stripdagen.
In de jaren 2013 tot en met 2015 zijn de financiën van beide organisaties helaas niet
bijgehouden door de toenmalige penningmeester, die alle financiële stukken over die
jaren in 2015 inleverde bij Meerten. Daarna is voorrang gegeven aan het bijhouden van
de financiële administratie van De Nieuwe Stripdagen 2016.
Daar kwam bij dat we sinds het voorjaar van 2016 moesten overgaan op een ander
boekhoudpakket, dat sinds maart/april is geïnstalleerd.
(Rob van Eijck verlaat de vergadering om ongeveer 15.20 uur.)
Aat vindt het voor het bestuur belangrijk de vinger aan de pols te houden;
bij het maken van kwartaaloverzichten kunnen we direct ingrijpen als er iets niet klopt.
Voor de jaren 2013 t/m 2015 stelt hij voor één meerjarenoverzicht te maken.
Op een vraag van Martin over De Stripdagen 2015 antwoordt Ton Schuringa, dat hij daar
bij de behandeling van punt 6 op terugkomt.
b. Aangepaste begroting van Het Stripschap 2016 en begroting van Het Stripschap 2017
Arco deelt de door hem opgestelde (aangepaste) begrotingscijfers voor 2016 en 2017
ter vergadering uit.
(Ine van Meenen komt binnen, om ongeveer 15.35 uur.)
Hij licht toe, dat de huisvestingskosten in 2016 zijn gestegen tot 7000 euro en in 2017
ongeveer 9000 euro zullen bedragen, omdat Het Stripschap de gratis ter beschikking
gestelde opslagruimte voor het archief in Beverwijk heeft moeten verlaten en in plaats
daarvan een opslagruimte elders heeft moeten huren. De kosten in 2017 zijn hoger
dan die in 2016 omdat de opslag tot 15 juli 2016 nog gratis was.
De verhuizing van de materialen heeft ongeveer 3000 euro gekost.
In verband met deze twee kostenposten is 4400 euro uit de reserve gehaald.
Onder bestuurs- en medewerkerskosten vallen de reis- en verblijfkosten, een deel van
de communicatie- en internetkosten en de kosten van de kascontrole.
Pagina 5 van 10

 at zegt toe een overzicht te zullen maken van de bestuurskosten nadat de financiële
A
bevoegdheden aan hem zijn overgedragen.
(Ton van Lier verlaat de vergadering om ongeveer 15.45 uur.)
Arco vervolgt zijn toelichting op de begrotingen.
Er is een extra kostenpost van 5000 euro toegevoegd in 2017 voor een presentje aan
de leden in verband met het 50-jarig jubileum van Het Stripschap.
De begroting is opgesteld op basis van een voorgestelde contributieverhoging van
3 euro per jaar vanaf 1 januari 2017. Als De Stripdagen doorgaan, wordt daaraan per lid
4 euro bijgedragen.
Op basis van deze begrotingen zal het gereserveerde vermogen van Het Stripschap
eind 2017 geslonken zijn tot ongeveer 0.
Op een vraag van Reinier antwoordt Arco dat er weliswaar afgesproken is dat er geen
geld meer naar De Stripdagen zou gaan, maar dat het niet gelukt is in 2016 een deel van
de ontstane schuld af te lossen.
Er zijn de volgende bezuinigingsmogelijkheden:
- de begroting voor de Stripdagen 2017 lager laten uitvallen
- afzien van de uitgave van een jubileumboek in 2017
- contributieverhoging van 3 euro per lid per jaar; de contributie is nu 26,95 per jaar
en zal dan vanaf 2017 29,95 per jaar bedragen
- minder luxe uitvoering van het ledenblad StripNieuws
c . Voorstel contributieverhoging met 3 euro per jaar
Bij een stemming over de voorgestelde contributieverhoging worden inclusief twee
bij volmacht uitgebrachte stemmen 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel
uitgebracht. Eén lid onthoudt zich van stemming. Het voorstel wordt derhalve
aangenomen. Over de overige door Arco bij punt 7.b. voorgestelde
bezuinigingsmogelijkheden kan op dit moment nog geen beslissing worden genomen.
 . De kascommissie
d
Dit punt zal in de volgende ALV weer aan de orde komen.

6. De Stripdagen 2016 en De Stripdagen 2017
 eerten geeft Ton schuringa hierover het woord.
M
Ton herinnert er aan, dat hij op de ALV van bijna een jaar geleden een plan
indiende voor de organisatie van De Stripdagen 2016.
De forse budgetoverschrijding bij de organisatie van De Stripdagen 2015 mocht niet
worden herhaald. Het evenement moest kostenneutraal worden gerealiseerd.
Dit is grotendeels gelukt en de meeste mensen waren tevreden over het festival.
Pagina 6 van 10

Er was wel een relatief klein tekort van ongeveer 1700 euro, waardoor het ook niet is
gelukt om een bijdrage te leveren aan de reserve.
Het bleek Ton al gauw dat er bij de opzet van het festival grote behoefte is aan een
landelijk, breed opgezet stripevenement. De Stripdagen zijn het enige evenement dat
daaraan voldoet en op basis daarvan werd hem veel medewerking gegeven.
Hoewel het festival door de beperkte voorbereidingstijd niet helemaal kostenneutraal
was, is daarom toch sprake van een geslaagd evenement.
Op de vraag van Martin  waarom leden gratis toegang tot De Stripdagen hebben,
antwoordt Ton dat in de begroting al rekening was gehouden met de ledenbijdrage van
4000 euro aan De Stripdagen. Bovendien is de gratis toegang tot De Stripdagen een
belangrijke reden om lid te worden en te blijven.
Bij de organisatie van De Stripdagen 2016 was sprake van een paar kleine tegenvallers,
die vermeden kunnen worden bij de organisatie van De Stripdagen 2017, zoals schade
aan een paar panelen (400 euro), een niet nagekomen afspraak (750 euro) en het
onverwachte succes van bijna 1000 kaartjes in de voorverkoop voor een lager bedrag
dan de kaartjes bij de kassa. Op een vraag van Evert antwoordt Ton dan ook dat voor de
volgende editie van De Stripdagen de voorverkoop van kaartjes opnieuw wordt bekeken.
De toegangsprijs kan misschien ook wel wat worden verhoogd.
Bij dit alles moet niet worden vergeten, dat voor de organisatie van De Stripdagen 2016
maar vijf maanden beschikbaar waren en het festival voor het eerst in De Broodfabriek
werd gehouden. Als de ALV toestemming geeft voor organisatie van De Stripdagen in
2017 zal de organisatie een stuk soepeler verlopen. Meerten voegt daar aan toe dat er
ook al in het (oude en nieuwe) bestuur uitvoerig over is gepraat. Gemaakte fouten bij
De Stripdagen 2016 kunnen in 2017 worden vermeden. Uitgaven zullen beter worden
bewaakt en daarnaast zal worden gestreefd naar meer inkomsten. Als de nood hoog
wordt, zullen noodmaatregelen moeten worden genomen, maar zover is het nog niet.
Al met al vindt Ton toch dat De Stripdagen 2016 een succes zijn geweest.
Het lijkt Martin wel een onmogelijke opdracht om op de ledenbijdrage van 4000 euro te
bezuinigen door deze aan de reserve toe te voegen.
Margreet suggereert dat door een verhoging van de reguliere toegangsprijs voor
De Stripdagen misschien wel meer mensen lid worden van Het Stripschap om gratis
toegang tot De Stripdagen te krijgen. Aan (een deel van) die bezuinigingsopdracht
zou op die manier misschien toch kunnen worden voldaan.
Meerten is ervan overtuigd, dat De Stripdagen 2017 nog beter zullen verlopen dan
De Stripdagen 2016 en wil daar nu een besluit over nemen, anders is er weer
te weinig tijd om alles voor te bereiden. Er moet ondersteuning van Ton komen
bij de organisatie en het bestuur moet zelf ook beter de vinger aan de pols houden.
Met Ton als festivaldirecteur hebben we iemand in wie we veel vertrouwen
hebben.
Op voorstel van Reinier wordt er hierna gestemd over het al dan niet doorgaan van
De Stripdagen 2017, waarbij Rik zijn tegenstem toelicht met de mededeling dat hij
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vindt dat De Stripdagen 2017 niet door moeten gaan als er niet eerst 5000 euro wordt
bezuinigd.
Bij stemming zijn elf leden vóór en drie leden tégen het doorgaan van De Stripdagen in
2017, zodat De Stripdagen 2017 zullen doorgaan op 4 en 5 maart 2017 in De Broodfabriek
te Rijswijk.

8. Verenigingsverslag van de secretaris voor 2015/2016
Het verenigingsverslag is een aangepaste versie van het verslag, dat enkele maanden
geleden door de toenmalig kandidaatsecretaris Wim de Jong is gemaakt.
Arco merkt op dat op bladzijde 1, ongeveer in het midden, in de 18e regel van onderen
Angelo Melis niet genoemd had mogen worden, omdat Angelo in juni jl. nog geen lid was.
Verder vindt hij dat op bladzijde 2 onder “Samenwerking met de partners in de
stripwereld” Brabant Strip niet zou moeten worden vermeld, omdat er te weinig contact
met deze organisatie is. Hierna wordt het verslag voor kennisgeving aangenomen.

9. Bestuursverkiezing: Margreet de Kloe als secretaris en Aat Hendrikson als
de nieuwe penningmeester
Op verzoek van diverse aanwezigen wordt de kandidaatstelling van Margreet de Kloe
als “secretaris ad interim” veranderd in “secretaris”. Margreet stemt hiermee in.
Op verzoek van Meerten stelt Margreet zich als volgt voor:
“De meeste mensen kennen me inmiddels, maar in verband met mijn kandidaatstelling
als bestuurslid zal ik mij toch nog even kort voorstellen. Ik ben Margreet de Kloe en al
heel lang lid van Het Stripschap en een groot liefhebber van strips, vooral van de
tekststrips van Marten Toonder. Sinds 2012 ben ik gepensioneerd. Vanaf 2012 ben ik
medewerker van Het Stripschap en geniet enige bekendheid in Amsterdam Zuidoost als
postbezorger. De laatste elf jaar voor mijn pensionering werkte ik bij de Stichting Ideële
Reclame (SIRE) en verrichtte daar bijna alle voorkomende werkzaamheden. In een ver
verleden was ik o.a. juridisch medewerker bij de gemeente Amsterdam.”
Hierna verlaat Margreet de vergadering, zodat overleg over haar kandidaatstelling
kan plaatsvinden. Bij terugkomst wordt zij bij acclamatie verkozen tot secretaris van de
Vereniging Het Stripschap en Stichting De Stripdagen.
 at stelt zich vervolgens als volgt voor:
A
“Beste Stripschapsleden,
Een aantal van jullie zullen mij kennen als de persoon die altijd afdingt op beurzen,
anderen weer in een andere hoedanigheid. Nu ik na een druk zakelijk leven helaas
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gedwongen ben te stoppen met werken (ik was in laatste instantie werkzaam voor een
organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, die helaas wegbezuinigd
wordt), leek het mij leuk om Het Stripschap te omarmen in een bestuursfunctie,
vooral omdat mij erop gewezen is dat bestuursleden hard nodig zijn en zeker mensen
die uit de financiële wereld komen. Dat trof gelijk goed, want ik ben al jaren manager
bedrijfsvoering, directeur financiën, c.s. geweest.
In mijn vrije tijd houd ik me bezig met o.a.
- stripboeken verzamelen, lezen en weer verkopen
- atletiek, ik ben bevoegd atletiektrainer en geef zo’n vier trainingen per week en
daarnaast draai ik nog verschillende clinics en ben penningmeester van onze
atletiekvereniging
- belastingen: vanaf 1 januari 2017 ben ik belastingcoördinator van de gemeente
Woerden, binnen de belastingservice van de FNV
- vervoer van kinderen met een beperking naar en van school in mijn taxi
- fietsen door Frankrijk en Nederland met mijn vrouw en soms mijn zoon.”
Ook Aat verlaat de vergadering voor korte tijd en wordt na terugkomst in de vergadering
bij acclamatie verkozen tot penningmeester van de Vereniging Het Stripschap en Stichting
De Stripdagen.
Felicitaties en applaus!

10. 50 jaar Het Stripschap
De behandeling van dit punt en de bijbehorende onderdelen wordt in verband met het
late tijdstip uitgesteld tot de volgende ALV.

11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Arco heeft de gratis striptas op De Stripdagen 2016 node gemist.
Meerten geeft toe dat verstrekking van een striptas leuk zou zijn geweest, maar er
werd wel een gratis prent aan de leden gegeven. De samenstelling van een gratis
striptas kost veel tijd en energie en helaas is dat dit jaar niet gelukt.
(Aat verlaat de vergadering om ongeveer 17.30 uur)
Arco vindt verder dat, nu de Bulletje en Boonestaak Schaal is gehandhaafd, de prijs
ten onrechte is uitgereikt aan een uitgever, die (bijna) niemand kent.
Die prijs zou naar een tekenaar moeten gaan.
Meerten is echter van mening, dat de uitreiking van die prijs aan deze uitgever
past binnen het concept van De Stripdagen (superhelden) en binnen de doelstelling
van de schaal, die bedoeld is voor stripmakers in de meest brede zin van het woord.
Hierna dankt Meerten alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om
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ongeveer 17.35 uur.
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