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Verslag 
 

Betreft : Online Algemene Ledenvergadering NVSM 

Datum  : 24 november 2021 

Tijd  : 16:00 uur - 17:30 uur 

Locatie : Via Microsoft Teams 

Referentie : 503V211125amb 

 

 
 
Deelnemers:  
Namens het bestuur: 
Marcel Fabrie (secretaris), Peter Leenhouts (penningmeester), Ferry Heijdelberger, Erik Vermaas en 
Rimco van Dijk 

Namens de leden:  
Anjo Ennen (Multi Instruments Analytical BV, Ronald Heemels (van Aarsen Machinefabriek BV), Ed 
Schobben (Service Support), Martijn Schreurs (Tecnilab-BMI) 
 
Namens het NVSM-secretariaat/MOS: 
Anne-Marie Borkens (notulen) en Raimond Fifis 
 
 

1. Opening en mededelingen 

Marcel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij stelt zich kort voor en 
geeft aan dat hij als woordvoerder namens het bestuur deze vergadering zal voorzitten. 
NVSM houdt twee keer per jaar een ALV en in deze ALV zal heel nadrukkelijk worden 
gesproken over de toekomstscenario’s van de vereniging. In de afgelopen jaren is gebleken 
dat er genoeg aanleiding bestaat om dit onderwerp ter sprake te brengen. Ook in de ALV van 
27 mei 2021 zijn deze scenario’s besproken met de aanwezige leden. Gezien het geringe 
aantal deelnemers aan die ALV is besloten dit onderwerp nu nogmaals op de agenda te 
zetten. Helaas is ook nu de opkomst erg beperkt. Marcel spreekt zijn waardering uit voor de 
leden die wel aan deze vergadering deelnemen maar hij had dit onderwerp graag in een zo 
breed mogelijk verband willen delen. 
 
Marcel geeft aan dat Peter een dringend telefoontje verwacht en wellicht even de 
vergadering moet verlaten.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 

Er worden geen ingekomen stukken en mededelingen gemeld. 

 

3. Verslag van de ALV d.d. 27 mei 2021 

Het verslag wordt door de vergadering definitief vastgesteld en zal op het besloten deel van 

de website worden geplaatst. 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

 
Terugblik congres 
Marcel meldt dat het NVSM congres van 17 november jl. tot nader order is uitgesteld in 
verband met de maatregelen inzake Covid-19. Dit is begrijpelijk maar heel teleurstellend. Het 
congres zal, wanneer de omstandigheden het toelaten, in het  voorjaar van 2022 opnieuw 
worden georganiseerd. 
 
Marcel merkt op dat Integron, als een van de sprekers op het congres, inzichten met NVSM 
wilde delen over hoe het is gesteld met de klant- en werkbeleving in Nederland.  
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Integron doet hier jaarlijks onderzoek naar en rapporteert de resultaten in een aantal 
handzame verslagen. Om NVSM-leden toch een inzage te geven in hun bevindingen, stelt 
Integron haar rapporten beschikbaar aan de ingeschreven congresdeelnemers. De mail met 
de rapporten ‘Customer Experience in Nederland 2021’ en ‘Employee experience in 
Nederland 2021’ is inmiddels aan alle deelnemers verzonden. 

 
Erik merkt op dat wij trots waren op het congresprogramma. In overleg met de diverse 
sprekers is besloten het programma tijdelijk te parkeren en in het voorjaar van 2022 weer te 
gebruiken. Sprekers en sponsoren hebben al aangegeven dan weer mee te willen werken.   

 
Peter merkt op dat we Gaby bedanken voor al het werk dat zij hier heeft ingestoken. Voor 
haar was het de grootste teleurstelling om het congres te cancelen. Zij heeft de nodige actie 
en communicatie richting sprekers, locatie, sponsoren, etc. ondernomen. Iedereen was vol 
lof over de manier waarop zij dit heeft gedaan.  

 
Toekomstscenario’s NVSM 
Marcel merkt op dat het volgende punt op de agenda een wezenlijk punt is om met elkaar 
over in gesprek te gaan. In de ALV van mei 2021 zijn deze toekomstscenario’s ook 
besproken. Hij informeert of de scenario’s stuk voor stuk doorgenomen moeten worden of dat 
iedereen hier kennis van heeft kunnen nemen.  

 
Ronald geeft aan dat hij als nieuw lid de voorgeschiedenis niet kent en daarom geen mening 
heeft.  

 
Marcel stelt voor om toch kort in te gaan op de scenario’s. 
Het ledenaantal staat al geruime tijd onder druk; het saldo van ledenaanwas en opzeggingen 
is negatief geweest. Dus meer opzeggingen dan aanmeldingen en derhalve een teruglopend 
ledenaantal. Ook andere verenigingen ervaren een dergelijke teruglopend ledenaantal. Het 
kostenniveau dat jaarlijks nodig is om de vereniging staande te houden is niet evenredig 
gedaald met de opbrengsten. Minder leden betekent minder contributie en dus een 
scheefgroei tussen kosten en baten. NVSM staat er nog steeds gezond voor en Peter zal dit 
straks nader toelichten. Marcel geeft aan dat deze situatie wel aangepakt moet worden.  

 
Ledenwervingsacties, promotievideo’s ,etc. hebben niet geleid tot nieuwe leden. De vraag is 
nu hoe we hier mee verder gaan. Gaat deze trend verder door dan roept dit vragen op hoe 
de vereniging verder kan/moet en in welke vorm. De scenario’s zijn denkrichtingen en nog 
niet geheel financieel doorgerekend. Het bestuur wil graag hierover met de aanwezige leden 
het gesprek aangaan. Marcel stelt voor de scenario’s één voor één door te nemen. 

 
Scenario 1. As is: 
Terugkeer naar NVSM van drie of vier jaar jaar geleden, een gezonde vereniging met 120-
130 leden. Een actieve vereniging met een regelmatig verschijnend magazine. Het bestuur 
denkt dat dit haalbaar is maar er zijn wel randvoorwaarden. Zoals het er nu naar uitziet moet 
het organiseren van activiteiten vooral vanuit het bestuur  komen. Dit betekent veel tijd en 
inzet van de bestuursleden buiten hun normale werkzaamheden om. Wanneer dit scenario 
wordt gekozen zal een beroep moeten worden gedaan op leden om een actieve inzet te 
leveren en mee te helpen. Meer leden, meer contributie, meer bijeenkomsten, etc. 

 
Scenario 2. Light: 
Dit scenario is waar NVSM vanzelf op termijn op uitkomt wanneer er nu niets gedaan wordt. 
Dit kan een prima vorm zijn; ook een kleine vereniging kan gremium hebben.  
Dit betekent een andere bezetting, een kleiner budget, minder ondersteuning en de  
kostenstructuur opnieuw in balans brengen. Dit kan nog steeds waardevol zijn met de nadruk 
op netwerken en kleine bijeenkomsten en elkaar naar behoefte een paar keer per jaar 
spreken. Dit heeft wel consequenties voor de kosten, met name van de  ondersteuning. 
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Scenario 3. Actief: 
Ambitieniveau om als vereniging substantieel te groeien (ambitie opleggen) hier moet dan 
iemand (community manager) voor worden aangetrokken. Deze persoon moet reuring 
maken binnen de vereniging, intensieve contacten houden met bestaande leden, maar ook 
zich actief inzetten voor ledenwerking, het organiseren van bijeenkomsten, etc. Dit heeft 
echter wel financiële consequenties. 

 
Scenario 4. Platform 
Marcel geeft aan dat dit het meest disruptieve scenario is. Dit scenario is een community die 
vergeleken kan worden met social networks. Er is een lage drempel om toe te treden maar 
vanaf het moment dat diensten worden afgenomen, dient betaald te worden voor b.v. events, 
trainingen, etc. Het ‘pay per use’ concept. 
Ook hier zal sprake zijn van een community manager maar vooral van een digitaal platform. 
Dit platform moet nog ontwikkeld worden of er kan aangehaakt worden bij een bestaand 
platform. Dit is wel risicovol maar het bereik wordt substantieel vergroot. 

 
Scenario 5. Sectie: 
Dit scenario is een soort van parapluimodel en zullen wij toenadering of samenwerking 
zoeken met soortgelijke en/of grotere vereniging. NVSM zal dan als  chapter onder deze 
vereniging min of meer zelfstandig kunnen voortbestaan. De signatuur van de vereniging zal 
dan zeer waarschijnlijk wel veranderen. De vraag is of NVSM zaken waar zij belang aan 
wordt gehecht, als onderdeel van een dergelijk chapter mogelijk kan maken.  
 
Marcel geeft aan dat het bestuur nog geen kandidaten op het oog heeft. Er kan wel worden 
gestart met het voeren van verkennende gesprekken met mogelijke kandidaten. 

 
Marcel geeft aan dat het bestuur wel bepaalde denkbeelden over dit onderwerp heeft maar 
het bestuur staat ten dienste van de leden dus het gaat om de mening van de leden. Hij is 
benieuwd naar de reacties op deze scenario’s en informeert of er al een bepaalde voorkeur 
te benoemen is 

 
Martijn dankt Marcel voor deze toelichting. Hij vindt het vooral belangrijk te kijken naar wat 
leden willen maar is dat niet mogelijk gezien het beperkte aantal aanwezige leden. Hij is 
daarom van mening dat dit breder neer moet worden gelegd bij de leden.   

 
Erik merkt op dat in de afgelopen jaren vaker aan leden is gevraagd naar de reden van het 
lidmaatschap, waar de meeste waarde aan wordt gehecht, etc. De reactie is altijd netwerken 
(ontmoeten van leden) en het kennis uitwisselen/opdoen, dus met name het NVSM congres 
en in mindere mate de Master Classes en de OWNH-bijeenkomsten. In deze Covid-19 tijd 
zijn uiteraard veel online webinars georganiseerd. Deze werden redelijk bezocht maar 
iedereen vindt evenementen waar men elkaar kan ontmoeten een absoluut pluspunt. 

 
Hij merkt op dat het aantal betalende leden langzaam afneemt en de vraag wordt dan welke 
bijeenkomsten nog georganiseerd kunnen worden. Ook richting sponsoren is een laag 
ledenaantal moeilijk te verkopen. Zelfs bij de organisatie van het laatste congres was er een 
kritiek punt inzake het aantal deelnemers. Op een bepaald moment wordt een punt waarop 
dit niet meer te verantwoorden is. 

 
Martijn geeft aan dat hij lid is gevonden voor het netwerken en het bijwonen van de kleine 
seminars. Daarom vindt hij scenario nr. 2 het beste.  

 
Anjo sluit zich aan bij de eerder gemaakte opmerkingen. Het geeft aan dat zijn voorkeur nr. 1 
en nr. 5. Zijn. Scenario 3. komt nu veel voor aangezien leden het belangrijk vinden om elkaar 
te zien en te spreken en kennis uit te wisselen.  

 
Hij geeft aan dat de jongere aanwas ontbreekt en hij vraagt zich af wat de gemiddelde leeftijd 
van de deelnemers aan het congres was. Hij heeft geen passend antwoord maar hij bespeurt 
wel overal hetzelfde probleem. 
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Marcel vraagt Raimond een reactie te geven op de opmerking van Anjo dat meerdere 
vereniging last hebben van een dalend ledenaantal.  

 
Raimond geeft aan dat NVSM in het gezelschap van diverse verenigingen met dezelfde 
problemen verkeert. Dit is een bekend verschijnsel. Voor NVSM is het houden van 
bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en kennis te delen altijd al een duidelijk kenmerk. Dat 
is in deze tijd alleen maar sterker geworden. Een andere trend is dat leden wel interesse 
hebben in en iets willen doen voor de vereniging maar dit wordt uitgesteld. Leden willen niet 
meer zitting nemen in b.v. commissies en willen niet meer verenigingetje spelen. Er is 
behoefte aan meer los-vaste verbintenissen met de mogelijkheid om zo uit de vereniging te 
kunnen stappen. Bij NVSM blijft de harde kern bestaan met daarom heen leden die een 
relatie willen hebben met de vereniging en een bijdrage willen leveren aan deze vereniging.  

 
Marcel merkt op dat het bestuur dit regelmatig heeft besproken. Hij komt terug op de 
opmerking om dit nog een keer breder bij de leden neer te leggen. Hij is benieuwd wat we 
terugkrijgen wanneer b.v. een enquête wordt uitgezet.  
Wetende dat in de laatste jaren het bestuur heeft geconstateerd dat leden willen 
consumeren, verwacht hij niet dat een enquête tot veel nieuwe inzichten zal leiden.   

 
Ferry stelt voor te overwegen een digitale ledenraadpleging te houden met stemknoppen en 
kijken welk scenario de meeste stemmen krijgt. Het is realistisch  om naar aanleiding van 
deze vergadering een digitale ledenraadpleging uit te zetten waar een definitieve keuze uit 
voort komt. 

 
Peter merkt op dit onderwerp al langer wordt besproken bijvoorbeeld tijdens congressen, 
nieuwjaarsborrels, etc. Hij onderschrijft het voorstel van Ferry maar stelt voor dit dan een 
stemming te noemen en niet een ledenraadpleging.  

 
Anjo onderschrijft het voorstel van Peter. Hij geeft aan dat zijn voorkeur de actieve variant nr. 
3 is. Hij stelt voor uit de vijf scenario’s er twee of drie te kiezen en de leden hier dan uit te 
laten kiezen, aangezien anders leden geen keuze zullen maken. Bij de mogelijkheid uit twee 
of drie opties te kunnen kiezen, zijn de leden wellicht meer geneigd om een keuze te maken. 

 
Marcel informeert welke van de scenario’s de meest realistische scenario’s zijn om voor te 
leggen aan de leden.  

 
Ronald merkt op dat hij lid is geworden om persoonlijke redenen. Hij wil zich ontwikkelen in 
het servicevak, kennis delen en informatie ophalen.  

 
Anjo merkt op dat de meeste leden lid zijn geworden om kennis te delen en informatie op te 
halen. Hij vindt scenario 4 dan beter voor de jongere aanwas. Hij geeft aan dat de actieve 
variant zijn voorkeur heeft met iemand van buiten het bestuur om zich hier helemaal mee 
bezig te gaan houden. Zijn tweede keuze is scenario 1. As is. Bij scenario 5. Zal NVSM 
moeten waken om te eigen identiteit te behouden. De vereniging waarin de NVSM op zal 
gaan dient dan ongeveer dezelfde visie en basis te hebben. Dit scenario heeft niet zijn 
voorkeur. 

 
Marcel merkt op dat ook bij scenario 4. Met behulp van sponsoren een dergelijk platform 
gemaakt kan worden. De sponsoren leveren dan de content aan. Wanneer een sponsor een 
forse bedrag bijdraagt zal deze sponsor waarschijnlijk ook meer invloed willen uitoefenen. 
Hier is dan sprake van identiteitsverlies en/of vertroebeling. 

 
Roland merkt op dat bij scenario 4. je naar een heel andere opzet gaat. Dit gaat gepaard met 
verlies van identiteit. Hij vraagt zich af of NVSM de genoemde 1000 of meer leden gaat 
halen. Het risico dat dit niet gaat lukken is groot. Hij informeert of er voorbeelden zijn van 
andere verenigingen die een dergelijke stap hebben gezet.  
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Raimond merkt op dat hij het bestuur heeft voorgesteld te kiezen voor een platform maar hij 
heeft alle begrip voor de gemaakte opmerkingen. Voor de goede orde merkt hij op dat het 
kiezen voor een platform niet wil zeggen dat alles digitaal is. In de echte wereld zullen 
uiteraard ook bijeenkomsten worden georganiseerd en  netwerken worden opgezet. Hij geeft 
aan dat hij NVSM al erg lang kent en dat hij het  erg jammer vindt dat de vereniging al jaren 
een tanend bestaan leidt. Hij noemt als voorbeeld de HR community, dit is een  bruisend 
platform. Informatieprofessionals hebben ook een dergelijk platform tot stand gebracht; deze 
is nog in ontwikkeling.  

 
Peter merkt op dat bij alle scenario’s financiële doorberekeningen zijn gemaakt. Bij nr. 4 ziet 
hij een heel groot bezwaar. Het eigen vermogen van de vereniging kan niet worden 
ondergeschoven in een platform. Een platform kan wel bestaan naast het ‘old boys netwerk. 
“Dit scenario valt volgens hem dus af. Hij heeft ook moeite met scenario 1. mede gezien de 
huidige stand van zaken. Het ledenaantal blijft dalen en het aantal opzegging voor dit jaar is 
ook groot. De negatieve lijn gaat harder dan we bij het bedenken van deze scenario’s 
hadden gedacht. Hij merkt op dat de tijd gaat dringen. Hij neigt naar scenario’s 3 of 5 omdat 
daar misschien meer mensen kunnen worden aangetrokken door andere contacten. Hij vindt 
scenario 4. Niet kunnen en nr. 1 is twijfelachtig. Wanneer gekozen wordt voor scenario 3. 
zullen zeker 50 nieuwe leden gevonden moeten worden om NVSM weer een gezonde 
vereniging te maken. Dit hoeft niet in één jaar te worden gerealiseerd maar het dient wel te 
gebeuren. 

 
Erik merkt op dat bij nr. 3 het bestuur de aan te trekken community manager zal moeten 
vinden. Deze keuze heeft een flink prijskaartje en kan niet tot in de eeuwigheid worden 
voortgezet wanneer niet snel succes wordt geboekt. Nr. 3 klinkt erg positief maar dit valt of 
staat met iemand die wij moeten vinden en die dan ook nog moet slagen. En de druk ligt dan 
weer bij het bestuur. 
 
Het bestuur spreekt de hoop uit dat leden zullen aangeven mee te willen helpen zoeken in 
het netwerk of er op andere manieren meer energie in willen steken. Door het vertrek van 
Roeland Staal merkt het bestuur hoe enorm veel tijd Roeland altijd in de vereniging heeft 
gestoken.  

 
Marcel geeft aan dat wanneer voor scenario 3. wordt gekozen, dit absoluut binnen zes 
maanden opgepakt dient te worden. Wanneer NVSM bij scenario 2. 50 leden heeft, die het 
leuk vinden elkaar te ontmoeten en kennis op te halen, dan is dat ook prima. Dit kan 
financieel ook prima uit. Hij wilde dit nog wel even benoemen. 

 
Ed Schobben merkt op dat scenario 2. herkenbaar is van een andere vereniging. Er wordt 
twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd met een goede spreker en er wordt 
informatie uitgewisseld. Bij scenario 4. vraagt hij zich af of er niet al dergelijke platforms zijn. 
Hij vraagt zich af of het bestuur bij scenario 3. heeft gedacht aan het gericht vragen om hulp 
aan leden, oud-leden en oud-bestuursleden.  

 
Erik merkt op dat dit volgens het bestuur aan de orde wordt gesteld bij het verlengen van 
cruciale posities binnen het bestuur. Maar rondom deze discussie hebben wij deze vraag niet 
gesteld.  

 
Ed meldt dat hij iemand kent die te kennen heeft gegeven mee te willen helpen. Hij zal 
contact opnemen met de betreffende persoon om na te gaan of dit aanbod nog geldt. 
Misschien kan dan gestart worden met onbezoldigde community manager en dan later een 
bezoldigde manager zoeken.  Actie: Ed Schobben 
 
Ed informeert of het nodig is de contributie zo hoog te houden. Wellicht zou een lager 
contributiebedrag meer leden aantrekken. 
 
Peter merkt op dat bij het model van 50-75 leden de kosten voor het draaiende houden van 
de vereniging niet meer opgebracht kunnen worden. Een verlaging van de contributie 
betekent dat veel zaken niet meer mogelijk zullen zijn. Hij merkt op dat elk jaar met Raimond 
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wordt bekeken waar bespaard kan worden. Maar helaas houdt dat ook op een gegeven 
moment op. Hij geeft aan niet de indruk te hebben dat de hoogte van de contributie de reden 
is om het lidmaatschap op te zeggen. Er is vaker sprake van ‘geen aansluiting meer hebben’, 
‘geen gevoel meer hebben bij de vereniging’, etc.  

 
Ed informeert of leden van het bestuur de bedrijven die hebben opgezegd nabellen.   
Peter antwoordt dat Roeland Staal dit in het verleden heel consequent deed, maar het 
huidige bestuur doet dit alleen wanneer zij de contactpersoon bij een bedrijf kennen.   
 
Marcel merkt op dat de verschillende meningen zijn gehoord. Hij bedankt de aanwezigen 
voor hun medewerking, dit wordt zeer gewaardeerd. 
Zoals opgemerkt zal toch een bredere ledenraadpleging georganiseerd moeten worden. Het 
bestuur zal dit punt verder oppakken. Actie: bestuur 
 
Anjo biedt aan te helpen bij het organiseren van deze ledenraadpleging.  
Marcel bedankt Anjo voor zijn aanbod en geeft aan dat wij hier zeker op terugkomen. 

 
Planning / activiteiten 2022 
Marcel merkt op dat het congres al is besproken. Er moet nu gekeken worden naar de 
Nieuwjaarsbijeenkomst maar de persconferentie van vrijdag a.s. wordt afgewacht. Uiteraard 
willen wij als NVSM voor volgend jaar weer een aantrekkelijk aanbod van bijeenkomsten aan 
onze leden kunnen aanbieden. 

 

Het Jaarverslag 2020 wordt door de vergadering vastgesteld en zal worden gepubliceerd. 

 

5. Financiën 

Peter licht ter vergadering kort de cijfers nader toe. Hij geeft aan dat de begroting was 
opgesteld inclusief het congres opgesteld. Het annuleren van het congres zal nog wel kosten 
met zich meebrengen. Er is nu een negatief resultaat van circa  
€ 8.000,-, misschien iets lager. De ledenaantallen zijn lager dus ook de contributie is lager. 
Hij meldt dit jaar een verlies te verwachten van € 5.000,- tot € 7.000,-. Dit bedrag zal begin 
2022 duidelijk zijn.  
 
Balans-technisch heeft dit niet veel effect; de vereniging heeft behoorlijke eigen reserves. 
Voor 2022 is nog geen concept begroting opgesteld. Het bestuur wil wachten tot er meer 
duidelijkheid is welke kant de vereniging op gaat en vervolgens een begroting opstellen die 
daarop aansluit. 

 
Marcel merkt op dat Peter via de e-mail eventuele vragen uiteraard zal beantwoorden.  
 
Vaststelling contributie 2022 
Dit punt is niet besproken. 
 
Benoeming leden kascontrolecommissie 
Dit punt is niet besproken. 
 

6. Zittingstermijn bestuur  

 
Bestuurssamenstelling: 
 
Herbenoeming Erik Vermaas:  
Marcel geeft aan dat de zittingstermijn van Erik Vermaas is afgelopen. Erik heeft 
aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen. 
Na stemming blijkt dat de ALV Erik unaniem heeft herkozen als bestuurslid.  
 
Herbenoeming Rimco van Dijk: 
Marcel geeft aan dat de zittingstermijn van Rimco van Dijk is afgelopen. Hij meldt dat Rimco 
heeft laten weten dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Hij zal daarom per 1 februari  2022 zijn 
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bestuursfunctie neerleggen.  
 
Rimco merkt op dat hij het bestuur heeft gemeld dat hij wegens zakelijke en privé redenen 
heeft moeten besluiten om zich niet herkiesbaar te stellen. Hij hoopt dat er uit het 
ledenbestand leden opstaan die zich aanmelden voor een bestuursfunctie.  
Marcel bedankt Rimco voor zijn inzet tijdens zijn bestuurstermijn.  
 
Opvolging penningmeester Peter: 
Peter meldt dat hij wegens zakelijke redenen het bestuurslidmaatschap neer zal leggen. Hij 
heeft vorige jaar een grote carriereswitch gemaakt en is niet meer werkzaam in het service 
management vak. Daarom en ook vanwege drukke werkzaamheden heeft hij besloten te 
stoppen. Er zal dus een nieuw bestuurslid/  penningmeester gevonden moeten worden.  
Marcel bedankt Peter voor zijn inzet. Hij meldt dat Peter heeft aangegeven tot  medio 2022 
aan te blijven in zijn functie als penningmeester. 
 
Herbenoeming secretaris Marcel voor bovenreguliere termijn: 
Marcel merkt op dat hij al één termijn bovenreglementair actief is in het bestuur. Het is aan 
de leden om te bepalen of hij zijn zittingstermijn met nog één termijn voort kan zetten.   
Hij geeft aan dat hij wegens drukke werkzaamheden heeft besloten voor de periode van één 
jaar aan zal blijven als bestuurslid/secretaris. 
 
De ALV geeft Marcel toestemming om zijn zittingstermijn met een jaar te verlengen. 
 

7. Rondvraag en sluiting 

Ed Schobben merkt op dat hij de bijlage bij agendapunt 5. niet heeft ontvangen. 
Peter meldt dat deze bijlage is nagezonden aan alle deelnemers. 
 
Ed bedankt het bestuur voor hun inzet in deze moeilijke periode. 
 

8. 

 

Sluiting 

Marcel sluit de vergadering om 17.35 uur met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

 


