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De inhoud van deze nieuwsbrief bestaat uit: 
 

1 Inleiding  
2 Zadenbibliotheek 
3 Faceboekpagina moestuin@delden 

 
Bijlage 1: Notulen ALV 24 februari 2021 
Bijlage 2 Huishoudelijk reglement 

1 Inleiding 
Nu de dagen weer langer worden en de zon aan kracht wint, zijn weinig dingen leuker dan lekker wat 
in de moestuin rommelen. De eerste groenteplanten zijn alweer gezaaid en kiemen zelfs al en ook 
vaste planten komen op.  
De meest fanatieke tuinders zullen thuis al het één en ander voorgezaaid hebben dat direct na de 
ijsheiligen de moestuin ingaat. Rabarber kan al geoogst worden en het fruit staat vol in bloesem en 
de frisgroene blaadjes ontluiken. Kortom we hebben weer zin in een nieuw moestuinseizoen. Aan de 
kop van deze nieuwsbrief is het nieuwe logo van de vereniging afgebeeld, een directe verwijzing naar 
onze website www.volkstuindelden.nl. 

In de moestuin hoef je niet alles te oogsten. Sommige gewassen kun je laten doorschieten zodat ze in 
bloei komen, zodat je ook weer zaden kunt oogsten voor het volgende jaar of de Zadenbibliotheek. 
Zet daarom ook eens bloemen tussen groente zoals goudsbloemen en afrikaantjes. Deze trekken niet 
alleen bestuivers aan, maar schrikken ook onder meer mieren af. Mooie bloemen vind je ook in 

http://www.volkstuindelden.nl/


bloemenmengsels voor bijen die nu veel aangeboden worden. Verderop in deze nieuwsbrief een 
stukje over de voortgang van de Zadenbibliotheek.  

Daarna is een stukje lezen over de facebookpagina moestuinen Delden, een site voor en door 
tuinders uit Delden en omstreken.  

Als bijlage 1 zijn de notulen weergeven van de algemene ledenvergadering die 24 februari 2021 via 
Zoom is gehouden.  

Als bijlage 2 is het huishoudelijk reglement opgenomen. Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd 
tijdens de algemene ledenvergadering. In het huishoudelijke reglement zijn enkele wijzigingen 
opgenomen op verzoek van de ledenvergadering in februari jl. Belangrijkste wijzigingen zijn 
doorgevoerd in artikel 3: gedoogbeleid. Op de complexen Sportlaan en Veldbloemen mogen onder 
bepaalde voorwaarden bouwwerken hoger dan 1 m boven het maaiveld gerealiseerd worden en op 
alle complexen mogen onder bepaalde voorwaarden opbergkisten geplaatst worden. 

2 Zadenbiliotheek 

In de zadenbieb kan ieder groente- en bloemzaden ‘lenen’. Dit met het verzoek om na de oogst weer 
zaad bij de bieb in te leveren. Zaad winnen gebeurt door een paar planten te laten bloeien, het zaad 
te verzamelen en weer terug te brengen naar de bieb.  

De zadenbieb is het jubileumcadeau van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. aan de samenleving. 
Dit jaar bestaat de Natuur- en MilieuRaad 50 jaar. 

In februari is een oproep gedaan om zaden in te leveren voor de startcollectie. Tuinliefhebbers 
hebben een grote hoeveelheid zaden in enveloppen in de brievenbus van de bibliotheken in 
Hengelo-stad, Delden en Goor gedaan. Heel veel dank daarvoor. 

 

Vrijwilligers van de bieb hebben hiermee al meer dan 1200 zakjes voor de ‘uitleen’ gevuld. Als de 
zadenbieb open gaat kunnen meer dan 2500 zakjes ‘geleend’ worden.  

Helaas is door de coronamaatregelen de bieb nog gesloten, behalve voor het ophalen van bestelde 
boeken. Daardoor is de eind april geplande opening uitgesteld tot ieder weer zelf in de bieb boeken 
en andere media kan uitzoeken. En langs de boekenkast kan lopen waar de zakjes met zaden staan 



opgesteld. We hopen dat eind mei-begin juni de doorstroomlocaties zoals de bibliotheek weer open 
mogen.  

 
Het opstarten van een zadenbieb in Hengelo en Goor wordt voorbereid met een kerngroep vanuit: 

• Bibliotheek Hengelo e.o. 

• Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. 

• Groei&Bloei Hengelo 

• Vereniging van Volkstuinders Delden 

• De Groene Loper Hof van Twente  

In het startjaar 2021 zijn de zaden alleen te ‘lenen’ in de bibliotheken Hengelo-stad en Goor. Voor 
2022 is het de bedoeling om uit te breiden naar Borne, Delden en Oldenzaal.  
De Kerngroep Zadenbieb hoopt dat door de zadenbieb veel mensen enthousiast worden voor het zelf 
telen van groente en bloemen. Daardoor kan ieder een kleine bijdrage leveren aan het toegankelijk 
houden van de bodem voor water en het behoud van de biodiversiteit. Voor veel groentesoorten en 
voor bloemen is bestuiving nodig en daarvoor zijn bijen en andere insecten nodig.     

3 Facebookpagina moestuin Delden 
Sinds januari is de nieuwe facebook pagina moestuin Delden online. Deze pagina is bedoeld voor: 

• Informatie van de Vereniging voor Volkstuinders Delden 
• De rubriek van tuin tot bord 
• Input van mede-tuinders 
• Eventuele advertenties 

Tevens is een besloten groep aangemaakt. Deze groep is bedoeld om leuke ervaringen, tips, foto’s en 
verhalen met elkaar te delen. Deze groep is alleen zichtbaar voor de mensen die zich daarvoor 
aanmelden. De besloten groep heet moestuin@delden. 

Heb je zelf leuke ideeën, verhalen of foto’s? En je hebt geen Facebook? Dan willen wij deze voor jou 
op Facebook zetten. Stuur dan een e-mail naar de beheerder van de Facebookpagina Helen 
Lemmens: Helen Lemmens helenlemmens@gmail.com.  

De afgelopen vier maanden zijn foto’s geplaatst van het moestuinseizoen 2020, werd een tip 
gegeven hoe je zelf steeketiketten kunt maken, kwam er een mooie oude foto van Delden voorbij. 
Natuurlijk zijn ook leuke recepten uit de rubriek van tuin tot bord uit het Hofweekblad in deze groep 
te vinden. Dus kom gauw onze pagina bezoeken en doe gezellig mee in onze besloten groep. 

mailto:helenlemmens@gmail.com


Momenteel hebben we 78 leden. En we hopen op leuke en mooie foto s van het aanstaande seizoen 
2021 die je zelf kunt plaatsen.  

ADVERTENTIE 

 



Jaarvergadering 2021 Vereniging van Volkstuinders Delden 

24 feb 2021 
 

1  Opening en mededelingen 

 Engelbert Workel opent de vergadering. Aanwezig 16 leden. Afmelding Rick van Geenen, Piet 

 Straathof en Simone ter Kulve. Dit is een ledenvergadering via Zoom. Iedere aanwezige is akkoord 

 met het opnemen van deze vergadering.  

a. We gedenken tijdens een minuut stilte het overlijden van onze leden : Albert Poorthuis 

(Sportlaan II), Jan Scholten (Veldbloemen) en Johan Heuker of Hoek (Rondweg 

Watertoren) 

2 Jaarverslag 2020 
 Het verslag van de ledenvergadering van 2020 is kort na de vergadering naar alle leden 
 gestuurd. Er zijn geen op-of aanmerkingen bij het bestuur ontvangen. Hiermee is dit verslag 
 vastgesteld.  
 Het bestuur heeft in 2020 drie keer vergaderd en tussentijdse zaken per telefoon/mail of 
 veldoverleg ter plaatse afgehandeld. 
 Projecten 2020: 

• Achterstallig onderhoud tuin complexen Rondweg  en Sportlaan II (deze tuinen zijn vrijwel 
meteen weer verhuurd) 

• Water voorziening complex Rondweg, nog niet afgerond, wordt in 2021 verder uitgevoerd 

• Nummerbordjes en anti-poepborden, nog niet afgerond, wordt in 2021 verder uitgevoerd. 
 In de ppt presentatie, die als pdf wordt bijgevoegd, zijn deze projecten met foto’s toegelicht.  
   
3 Samenstelling bestuur 2021 
 

2020 2021 

Engelbert Workel (voorzitter) Engelbert Workel (voorzitter) 

Heleen Driessen (secretaris) Heleen Driessen (secretaris) 

Tonnie Vossebeld (tot 1 mrt) 
Heleen Driessen (penningmeester 
a.i. vanaf 1 mrt) 

Heleen Driessen (penningmeester a.i.) 

Walter Bergman 
(website/nieuwsbrieven) 

Walter Bergman (website/nieuwsbrieven) 

Vacature 1 Helen Lemmens (Facebook) 

Vacature 2 Rik van Geenen (algemeen) 

 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Helen Lemmens en Rick van Geenen als 
bestuurslid. Omdat het bestuur het wenselijk vindt dat een nieuwe penningmeester eerst enige tijd 
in het bestuur meedraait is Heleen Driessen voorlopig nog penningmeester a.i. 
Verenigingszaken worden zoals voorheen via nieuwsbrieven aan de leden gecommuniceerd.  
De besloten Facebookgroep Moestuin@Delden is erbij gekomen om het tuinplezier te promoten en 
een aanvulling met foto’s en leuke moestuindingen. Is belangrijk om nieuwe leden enthousiast te 
maken. Ieder lid kan zich aanmelden door Moestuin@Delden in te tikken in het zoekvenster van een 
Facebook pagina en toestemming te vragen. We maken de afspraak dat er geen foto’s van personen 
worden geplaatst (tenzij deze personen vooraf toestemming hebben gegeven). 



4 Financieel overzicht 2020 en begroting 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.  De kascommissie: Albert Kaspers en Marijke Leussink heeft de financiele stukken 
gecontroleerd en is akkoord met het financieel jaarverslag 2020.  

b. In verband met het beperkte aantal aanwezige leden stelt het bestuur voor om hen voor 
te dragen voor de kascommissie 2022. De vergadering is hiermee akkoord. Albert Kaspers 
in na 2022 aftredend.  

c. Heleen Driessen licht het financieel jaarverslag en de balans 2020  toe. De Vergadering is 
hiermee akkoord. Er zijn hierover geen vragen. 

d. Heleen Driessen licht de begroting 2021 toe. De vergadering is akkoord met deze 
begroting. 

5 Huishoudelijk reglement 
a. Ieder heeft het concept huishoudelijk reglement bij de uitnodiging voor de 

ledenvergadering ontvangen. .Er zijn per e-mail enkele vragen ontvangen. 
b. In de statuten staat niets vermeld over de stemverhouding van een huishoudelijk 

reglement. Dus volgt de stemming de gebruikelijke stemverhouding: gewone 
meerderheid van stemmen. 

c. aanvullende punten 

• pompen die een huurder zelf heeft aangebracht blijven eigendom van de 
verhuurder. Bij einde huur mogen pomp en filter worden meegenomen. Als dat 
niet gebeurt vervalt de pomp en het filter aan de vereniging. 

• Als een huurder op een complex van de gemeente een tuinhuisje wil plaatsen 
moet aan de omringende huurders om instemming worden gevraagd. Dus 1: 
overleg met bestuur, 2: overleg met medehuurders, 3: aanvraag 
omgevingsvergunning bij gemeente Hof van Twente. 

• Misschien moet nog eens gekeken worden naar het punt over de tijdelijke 
tomatenkasjes voor de teelt van tomaten. Misschien een bepaling over de 
maximale hoogte. Het bestuur overlegt met Gert-Jan Roelofs, Twickel, over het 
gebruik van plastic voor deze kassen op Twickelcomplexen. 

• opzeggen uiterlijk per 31 december, dit staat in de statuten. Het bestuur stelt het 
op prijs dat vertrekkende leden tijdig het bestuur informeren , liefst al aan het 
einde van de zomer. 

d. Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen. Het bestuur past de besproken punten 
aan en stuurt de leden een definitieve versie. Deze komt ook op de website te staan. 
 

 
6 Rondvraag 

• J. Herink: te weinig watervoorziening op complex Noorderhagen. (bedoelde ze Rondweg 
Watertoren?). Er kan daar geen pomp worden geslagen, is in 2019 geprobeerd. Wel water 
d.m.v. een dompelpomp in de sloot. Is een project in 2021. 

• G Banis. Op Rentmeesterlaantje kan wel een pomp geboord worden, project 2021. De 
secretaris geeft antwoord op de vraag hoeveel leden we exact hebben. 

• G v.d. Kolk, wil een tuinhuisje op zijn tuin aan Sportlaan II plaatsen. H Driessen zegt toe hem 
bij de aanvraag bij de gemeente te helpen. 

Verhuursituatie per 1 januari 2021 

complex aantal m3 in gebruik leegstand 

Veldbloemen 2000 m3 geen 

Sportlaan I 2760 m3 geen 

Sportlaan II 5201 m3 1 tuin 

Rondweg 7168 m3 2 tuinen 

Cramersweide 4620 m3 geen 



• H Driessen: Door het weghalen van de groenstrook met struiken valt op dat de voormalige 
achterkant van sommige tuinen aan de heringerichte Sportlaan een rommeltje is 
geworden. Dit valt nu voor de vele bezoekers van de sporthal in het oog.  

• H Driessen: verzoek aan de leden om zaad, dat niet meer gebruikt wordt in te leveren bij de 
bieb (Delden, Goor of Hengelo-Stad) voor de opstart van de zadenbieb. Zie ook Interview 
over de ZadenBieb op 1Twente – NMRH (nmr-hengelo.nl) 

• E. Workel: In 2019 hebben Arie Bakker en Tonnie Vossebeld veel werk gedaan voor het 
opschonen van tunen met achterstallig onderhoud. Ze ontvangen twee tegoedbonnen 
van De Burgemeester in Delden.  

 
7  Sluiting  

Om 21.03 sluit de voorzitter de ledenvergadering. 

https://www.nmr-hengelo.nl/interview-over-de-zadenbieb-op-1twente/
https://www.nmr-hengelo.nl/interview-over-de-zadenbieb-op-1twente/


 



 
 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
VERENIGING VAN VOLKSTUINDERS - DELDEN 
 
In de statuten van de vereniging staan bepalingen over het bestuur en de leden.  
In het huishoudelijk reglement staan deze bepalingen nader uitgewerkt: 
1 de rechten en plichten van de leden; 
2 de plichten en bevoegdheden van het bestuur;  
3 de geldmiddelen van de vereniging. 
 
Het bestuur van de Volkstuin Vereniging Delden gaat ervan uit, dat elk lid zijn/haar tuin op orde 
houdt. Ook rekent het bestuur erop dat elk lid ervoor zorgt dat medeleden op het complex daarvan 
geen overlast ondervinden. Verder rekent het bestuur erop dat ervaren leden de nieuwe leden waar 
nodig advies geven.     
 

1 Leden 
artikel 1: rechten leden 
Een lid heeft het recht: 
a een volkstuin te huren en daarin te tuinieren;  
b  de volkstuin te gebruiken samen met een medegebruiker, mits deze lid is van de vereniging; 
c bij het opzeggen van de huur de medegebruiker als volgende huurder voor te dragen.  
d een onopvallende gereedschapskist op het perceel te plaatsen met een maximale hoogte van 1 

m en deze op verzoek van het bestuur af te schermen met beplanting;  
e een onopvallende watertank te plaatsen en deze op verzoek van het bestuur af te schermen 

met beplanting;  
f  een broeikas lager dan 1 m te plaatsen; 
g gebruik te maken van de op het complex aanwezige waterpompen 
h  pompen die een huurder zelf heeft aangebracht blijven eigendom van de huurder. Bij einde huur 
 mogen pomp en filter worden meegenomen. Als dat niet gebeurt vervalt de pomp en het filter 
 aan de vereniging. 
 
artikel 2: plichten leden 
Een lid heeft de plicht: 
a de ondertekende huurovereenkomst aan het bestuur terug te sturen en het lidmaatschapsgeld 

en de huur te betalen binnen 3 weken na ontvangst van de jaarlijkse nota; 
b tijdig een adreswijziging aan de secretaris door te geven; 
c voorgenomen medegebruik voor goedkeuring voor te leggen aan het bestuur;  
d de gehuurde volkstuin te gebruiken voor het kweken van groente, fruit en/of bloemen zonder 

winstoogmerk en met de volgende aandachtspunten: 
 1 alleen gewassen telen en fruitbomen planten, die niet buiten de perceelsgrenzen groeien;  
 2 alleen bloemen, groente en fruit te telen, dus geen invasieve exoten of geestverruimende 

middelen; 
 3 in verband met uitspoeling van nitraten niet meer dan 3 m3 stalmest voor de eigen tuin 

opslaan; 
 4 alleen laagstam fruitbomen planten en deze zo snoeien dat ze niet hoger dan 3,5 m worden; 
 5 alleen in Nederland toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebruiken volgens de 

instructie op de verpakking; 
 6 het aangebrachte kavelnummer zichtbaar te houden; 
 7 alleen materiaal in de tuin op te slaan dat voor het tuinieren wordt gebruikt. 



 

 
e het lidmaatschap en de huur voor het volgende jaar tijdig op te zeggen, uiterlijk 30 november 
 van het lopende jaar; 
f na opzegging de tuin schoon en leeg op te leveren: 
 1 binnen 14 dagen na einde van de huurperiode of volgens nadere afspraak met het bestuur; 
 2 nog aanwezige gewassen of aanplanten worden na oplevering van de tuin eigendom van 
  de vereniging;  
 3 een broeikas of gereedschapskist kan in overleg aan de volgende huurder worden  
  overgedragen. 
g de kosten voor het opschonen te betalen in het geval dat de tuin in niet-verhuurbare  
 staat wordt opgeleverd. 
  
artikel 3: gedoogbeleid 
a Fruitbomen in de tuin, die geen laagstam zijn en/of hoger zijn dan 3,5 m mogen blijven staan, 

mits deze door snoei niet groter worden en niet over de perceelsgrenzen groeien. 
b Tuinhuisjes en kasjes, die bij aanvang huur zijn overgenomen, mogen blijven staan en vervangen 

worden onder de voorwaarde dat het oppervlak en de hoogte van het bouwwerk niet groter 
wordt. 

c Alleen in tuinen van de complexen Sportlaan en Veldbloemen mag een nieuw tuinhuisje of kas 
geplaatst worden onder de volgende voorwaarden: 

 1 na voorafgaand overleg met het bestuur 
 2  na voorafgaand overleg met huurders van aangrenzende tuinen; 
 3 met een zelf aangevraagde omgevingsvergunning, waarin de gemeente de bouw gedoogt, 

 waarna een afschrift aan het bestuur wordt verstrekt; 
 4 na opzegging van de huur wordt het bouwwerk verwijderd, tenzij de volgende huurder dit 

 overneemt.  
d Op de overige percelen wordt het plaatsen van een opbergkist gedoogd die niet hoger is dan de 

hoogte van de omheining, mits deze qua kleur en materiaal niet opvalt en/of door groen is 
omringd. Dit geldt ook voor overige materialen in de tuin. 

e Gedurende het seizoen mogen tijdelijke tomatenkasjes geplaatst worden, die hoger zijn dan 1 
m, mits deze elke herfst afgebroken worden.  

   

Bestuur 
artikel 4: plichten bestuursleden  
Het bestuur is verplicht: 
a de belangen van de leden te behartigen: 
b te waarborgen dat leden de volkstuin gebruiken: 
 1 volgens de bepalingen in de huurovereenkomst met de grondeigenaar; 
 2 zonder afbreuk aan het omringende landschap. 
c een huishoudelijk reglement op te stellen: 
 1 wijzigingsvoorstellen worden vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt aan de leden; 
 2 wijzigingsvoorstellen worden in de ledenvergadering aangenomen bij meerderheid van  
  stemmen; 
 3 de ingangsdatum van de aangenomen wijziging vast te stellen.   
c een regeling op te stellen voor de administratie van aspirant-leden, de wachtlijst, de mutaties van 
 gehuurde tuinen en de ondertekende huurovereenkomsten. 
d bij niet-tijdige betaling van de contributie of huur het lid schriftelijk aan te manen de betalingen te 
 voldoen. 
e een exemplaar van het huishoudelijk reglement en de statuten te verstrekken bij de 
 huurovereenkomst. 



 

 
f  minimaal éénmaal per jaar een ledenvergadering uit te schrijven: 

1 ter goedkeuring van o.a. het jaarverslag van het afgelopen jaar, de begroting van het komende 
jaar en de mutaties in het bestuur;  

2 na tijdige verzending van de agenda en de bijbehorende stukken aan de leden; 
3 stemming over zaken gebeurt mondeling, stemming over personen schriftelijk. 

 
artikel 5: bevoegdheden bestuursleden 
Het bestuur is bevoegd: 
a bij mutaties volkstuinen toe te wijzen volgens het verzoek van de betreffende leden;  
b een wachtlijst op te stellen voor een tuin op een bepaald complex; 
c volkstuinen op volgorde van datum van aanmelding toe te wijzen aan aspirant-leden; 
d handhavend op te treden als een lid de plichten niet nakomt; 
e een in niet-verhuurbare staat opgeleverde tuin op te laten schonen en de kosten daarvoor op het 
 in gebreke blijvend lid af te wentelen; 
f een voorstel te doen om een lid te royeren;  
g een huurovereenkomst met een grondeigenaar te wijzigen in verband met uitbreiding/inkrimping  
 van het volkstuinencomplex zonder voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering; 
h na het horen van partijen een bindende uitspraak te doen bij een geschil tussen de leden;   
i een beslissing te nemen in zaken, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en/of besluiten 
 van de ledenvergadering niet voorzien; 
k zich bij het beheer van de complexen te laten bijstaan door contactpersonen met de volgende 
 taken: 
 1 het aanspreekpunt voor leden bij problemen bij het op orde houden van tuinen en overige 
  problemen op het complex; 
 2 het adviseren van leden bij vragen over gewassen, onkruidbestrijding en het voorkomen of
  bestrijden van plantenziekten; 
 3 het signaleren van problemen bij de algemene technische voorzieningen en bij niet- 
  verhuurde tuinen. 
 
artikel 6: royement leden 
Het bestuur is bevoegd een voorstel te doen om een lid te royeren om de volgende redenen: 
a het benadelen van de belangen van de vereniging en/of het niet nakomen van de statuten of het 
 huishoudelijk reglement; 

b een contributie- en/of huurschuld van meer dan 6 maanden. 

 

Een lid wordt geroyeerd: 

1 nadat het bestuur het lid schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het royementsvoorstel; 

2 na een meerderheid van stemmen van de ledenvergadering waarbij de stemmen schriftelijk 
worden uitgebracht.  

Een geroyeerd lid dient binnen 14 dagen na het ingaan van het royement de tuin schoon en leeg op 
te leveren. 

Een geroyeerd lid kan opnieuw lid worden: 

 1 als de bij het royement achterstallige betalingen alsnog zijn voldaan; 

 2 op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden en na goedkeuring van het bestuur. 

 

  



 

 
Geldmiddelen 
artikel 7: contributie 
a De contributie van de leden en aspirant-leden op de wachtlijst dekt de kosten voor: 

1 vergaderingen en secretariaat; 
2 interne en externe communicatie; 
3 de wettelijke aansprakelijkheid van de vereniging. 

b De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. 
 
artikel 8: huurkosten 
De huur wordt jaarlijks als volgt vastgesteld: 

1 op grond van het benutbare oppervlak van het perceel met een opslag voor de algemene 
voorzieningen, het huurtekort van niet-verhuurde tuinen en niet-verhaalbare 
verenigingskosten voor het in orde maken van opgezegde tuinen;  

2 op grond van de af te dragen huur aan de grondeigenaren; 
3 huurbevriezing of huurverhoging na goedkeuring van de ledenvergadering. 

   
artikel 9: aansprakelijkheid 
a  De vereniging is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan eigendommen door 

diefstal of vernieling. 
b Elk lid is aansprakelijk voor alles wat hij/zij op het complex verricht inclusief de bij het lid 

aanwezige bezoekers en dieren.  
 
Aldus vastgesteld  
Tijdens de op 24 februari 2021 te Delden gehouden ledenvergadering.  
 


