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NOTULEN  VASTGESTELD   
 

 LEDENRAADSVERGADERING 
                          
 
 
Datum/tijd:  Zaterdag 15 juni 2019  - aanvang 10.00 uur 
Locatie:  HC Den Bosch ‘s-Hertogenbosch 
  

Aanwezig: 
Ledenraad: 
Adriaan van Assem (Utrecht), Erna Balk (Friesland), Dennis Bank (Noord-Holland Noord), Pieter van den 
Bosch (Groningen/Drenthe), Geert-Jan van Dijken (Utrecht), Klaas-Jan Doeven (Leiden), Corine van Dun 
(Utrecht), Chris van Gennip (Oost-Brabant), Joost van Hilten (Rotterdam), Dirk de Jong (Rotterdam), 
Berry Kempenaers (Centraal Brabant), Johan Klootwijk (Oost-Brabant), Loek Kuijpers (Gelderland), Fon 
Linders (Den Haag), Arend-Jan van Lint (Limburg), Roeland Mees (IJmond), Onno Noordegraaf (Noord-
Holland Noord), Leen Plokkaar (Noord-Holland Noord), Henk Schuurman (Overijssel), Peter van Steen 
(Centraal Brabant), Arno van Trigt (Zeeland), Matthijs Verdam (IJmond), Hélène van der Veur (Overijssel), 
Hanneke Wijdeveld (Oost-Brabant), Wim van Wijk (Utrecht) en John Wirken (West-Brabant). 
Tevens aanwezig leden van de recentelijk verkozen Ledenraad (zie hiervoor agendapunt 7). 
Bondsbestuur: 
Roger Davids (Voorzitter), Peter Hendriks (Secretaris), Wolfgang Born (Penningmeester), Steven Bannink 
(Bestuurslid Wedstrijdtennis), Marchien van Doorn (Bestuurslid Verenigingstennis), Eric Wilborts 
(Bestuurslid Toptennis) en Mariette Verbruggen (kandidaat-bestuurslid Algemene Zaken).  
Beroepsorganisatie: 
Erik Poel (Algemeen Directeur), Robert Jan Schumacher (Directeur Dienstverlening), Rosalie Tamminga 
(Manager Bestuurlijke Zaken & Compliance) en Lous Elshof (notulist).  
 
Afwezig:  
Ledenraad: 
Cor Bavinck (Utrecht), Gerard Booij (Centraal Brabant), Nico van Buggenum (Limburg), Martin van Gils 
(Den Haag), Rob Greve (Leiden), Jan van Helvert (Overijssel), André Romp (Groningen/ Drenthe), Luuk 
van Schijndel (Oost-Brabant), Gerrit de Voer (Gelderland), Ferd Vrijmoed (Gelderland), Herke van der Weij 
(Utrecht) en Mark Zuidhof (Noord-Holland Noord).  
Beroepsorganisatie: 
Jacco Eltingh (Technisch Directeur). 
 
1. Opening en mededelingen 

Om 10.00 uur opent Roger Davids, Voorzitter, de vergadering. Roger heet alle aanwezigen van 
harte welkom.  HC Den Bosch wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de accommodatie; 
Ledenraadslid en lid sponsorcommissie HC Den Bosch Gerard Booij is vandaag helaas afwezig. Er 
is een speciaal welkom voor de oud-Bondsbestuursleden Rolf Thung en Dorien Everaars, de nieuw 
verkozen Ledenraadsleden die - op een enkeling na - allen deze vergadering bijwonen en het 
kandidaat-Bondsbestuurslid Mariette Verbruggen.  
Na de trieste mededeling dat Rob Menko, drager van de Gouden Bondsspeld, op 7 juni jl. overleden 
is, wordt een moment van stilte in acht genomen. Terugkijkend op de afgelopen maanden: Roger 
informeert de vergadering over de stappen die gezet zijn op het gebied van de Bestuurlijke en 
Organisatorische Vernieuwing waarvoor veel vertrouwen vanuit de Ledenraad nodig is geweest. 
Er is veel werk verricht op het gebied van competitie en er is volop aandacht voor de jeugd. Mogelijk 
is er nu ook sprake van een trendbreuk bij de jeugd daar er sprake is van een groei van 31% naar 
38%, met een kleine 70% als uiteindelijk doel. Tenslotte benoemt Roger de fraaie resultaten die 
toptennissers Diede de Groot en Kiki Bertens (laatste is nummer 4 van de wereld) hebben behaald. 
Tot slot spreekt Roger de wens uit dat hij veel van de aanwezigen vanmiddag ziet op Libéma Open, 
het grastoernooi dat een belangrijke rol vervult voor de KNLTB.  Het technisch voorzitterschap wordt 
hierna aan Peter Hendriks, Secretaris, overgedragen. 
Alle Ledenraadsleden worden ook namens Peter welkom geheten. De huidige Ledenraad bestaat 
momenteel uit 38 leden waarvan er 12 vandaag absent zijn. Er zijn 5 machtigingen afgegeven 
waardoor het aantal stemgerechtigden 31 bedraagt. De verleende machtigingen (afwezig - 
gemachtigde) zijn niet als zodanig genoemd tijdens de vergadering: Adriaan van Assem (UTR) - Cor 
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Bavinck (UTR), Gerard Booij (CBR) - Berry Kempenaers (CBR), Martin van Gils (DHG) - Fon Linders 
(DHG), Rob Greve (LEI) - Klaas Jan Doeven (LEI), Mark Zuidhof (NHN) - Onno Noordegraaf (NHN).  
Tijdens deze vergadering zal de onlangs door verenigingen verkozen Ledenraad geïnstalleerd 
worden; de zittende Ledenraad zal echter tot het einde van de vergadering in functie blijven. 
Het stembureau bestaat uit de leden Chris van Gennip, Loek Kuijpers en Onno Noordegraaf. 
De vergadering stemt in met de volgende wijze van stemmen: agendapunt 4 Jaarrekening – bij 
acclamatie; agendapunt 5 Algemeen Reglement - opsteken van de gekleurde kaart (groen, rood, 
wit);  agendapunt 6 Benoemingen - anoniem met stembriefje waarop vermelding 2 kandidaten.  
De intentie is om uiterlijk 12.30 uur de vergadering af te ronden. 
 

2. Notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 20 maart 2019 
Met dank aan de notulist worden de notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 
20 maart 2019 ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Jaarrekening 2018 
Het woord wordt gegeven aan de penningmeester voor een beknopte toelichting op de Jaarrekening 
2018. Wolfgang informeert met name de verkozen Ledenraad over de jaarcyclus op gebied van 
financiën. Wolfgang staat vandaag met gemengde gevoelens voor de Ledenraad. Hij heeft altijd 
prettig samengewerkt met de huidige leden en er is een mooi resultaat bereikt m.b.t. de bestuurlijke 
vernieuwing; hij verheugt zich ook op de samenwerking met de verkozen ledenraadsleden, het 
afscheid van de huidige Ledenraadsleden doet hem pijn. Voordat hij overgaat tot het toelichten van 
de belangrijkste factoren in 2018, dankt hij de financiële afdeling - en met name Martin van Werven 
en Karel Karsten - voor het verrichte werk. Wolfgang duidt aan de hand van zijn presentatie de 
verschillende kostenposten. De juridische kosten hebben te maken met het door Autoriteit Persoons-
gegevens ingestelde onderzoek naar aanleiding van een AVG melding waarvan de definitieve 
uitspraak later verwacht wordt. Vervolgens worden kosten informatisering en padel toegelicht. 
Desgevraagd wordt aangegeven dat de padel-investering ter ondersteuning aan verenigingen is en 
nog geen opbrengsten genereert (geen bijdrage door padelleden). Pieter van den Bosch haakt 
hierop aan; hij ziet dat verenigingen nu extra inspanningen verrichten om padelleden aan te trekken 
om investering padel eruit te krijgen. Dit gaat zijns inziens ten koste van energie die gestoken zou 
moeten worden in het aantrekken van tennisleden en is daarom van mening dat in de toekomst de 
KNLTB minder mankracht moet inzetten op padel en extra op tennis. Erik Poel wordt gevraagd hier 
later op terug te komen bij de updates. Vervolgens loopt Wolfgang zijn presentatie door en 
verduidelijkt de staat van baten en lasten. Hij gaat extra in op Informatisering en met name KNLTB 
Club App als een bijzonder fraai product waarin geïnvesteerd is. De aanwezigen attendeert hij op het 
artikel in Sport en Strategie “over hoe de KNLTB verenigingen beter kan adviseren met ledendata”. 
Bij interesse kan het artikel alsook een data-analyse over de eigen club (ook voor AllUnited 
gebruikers) aangevraagd worden via bestuurlijke zaken. Er volgt een korte discussie over 
Automatisering welke wordt afgesloten met de conclusie dat de KNLTB over een kundige project-
planner heeft beschikt doch dat helaas ServIT geen goed product was (zie ook het Evaluatierapport 
van destijds van Toine van Es).  
Het boekjaar is afgesloten met een klein negatief resultaat waarmee we licht tevreden kunnen zijn; 
benadrukt wordt dat we steeds kritisch moeten blijven op de kosten. De oorzaken van het negatieve 
resultaat zijn met name gelegen in allocatie subsidie NOC*NSF naar 2019 en hogere personeels-
kosten (afscheid van enkele medewerkers).  De huidige verhouding Verenigingstennis-Toptennis is 
62-38% (was 55-45%). Desgevraagd licht Wolfgang toe dat deze kleine verschuiving niet het gevolg 
is van personeel en dat met de verkozen Ledenraad gekeken zal worden hoe deze verdeling zich in 
de toekomst zal moeten verhouden. De algemene reserve is binnen de, met de Ledenraad, 
afgesproken bandbreedte aldus Wolfgang. Op vraag of rijke bonden de ‘kleinere’ bonden moeten 
ondersteunen wordt door Erik vermeld dat de KNLTB uit een soort van solidariteitsprincipe Human 
Resources- en financiële werkzaamheden voor de Squashbond verricht tegen een kleine vergoeding 
(Squashbond houdt kantoor bij de KNLTB). Mogelijk kan dit op termijn ook van toepassing worden 
voor andere racketsporten. Daar de continuïteitsparagraaf nu ontbreekt in de jaarrekening wordt 
door Wolfgang toegezegd dat hij bij een volgende accountantscontrole eventuele opname hiervan 
met de accountants zal bespreken.  
Wolfgang vraagt de leden om vaststelling van de Jaarrekening en het verlenen van décharge aan 
het Bondsbestuur. De Jaarrekening 2018 wordt bij acclamatie door de Ledenraad vastgesteld en 
aan het Bondsbestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2018. 
Wolfgang zal vanmiddag afscheid nemen van de oude leden en heet de verkozen leden nogmaals 
welkom. Peter dankt de huidige Ledenraadsleden voor hun goede inbreng en het genomen besluit.  

  

https://www.sportenstrategie.nl/bonden/het-lichtknopje-van-de-knltb-geeft-tennisclubs-meer-inzicht-in-ledenbestand/
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5. Reglementen 

Vaststellen Algemeen Reglement   
Toegelicht wordt hoe het huidige consistente document tot stand gekomen is. Naar aanleiding van 
een vraag over benoeming van (permanente) commissies -  met name Integriteitscommissie - wordt 
de benoemingsprocedure toegelicht (welke overigens niet afwijkt van de huidige praktijk). Ook wordt 
uiteengezet wat de functie van de Integriteitscommissie behelst t.w. het controleren van het werk van 
de Compliance Officer. 
Het Algemeen Reglement wordt door de Ledenraad vastgesteld met 30 stemmen vóór en 1 blanco. 
Genoemd wordt dat met elkaar veel werk verricht is; de Ledenraad en de beroepsorganisatie worden 
bedankt voor hun inzet en bijdrage.   

 
6. Benoemingen 

Door het Bondsbestuur worden voorgedragen: Mariette Verbruggen ter benoeming als Bonds-
bestuurslid Algemene Zaken en Luuk Steenbergen (afwezig) ter herbenoeming als Aanklager. 
Roger introduceert Mariette en noemt dat zij een geweldige toevoeging zal zijn binnen het Bonds-
bestuur. Naar aanleiding van de vraag wat de invulling van de functie Bondsbestuurslid Algemene 
Zaken is geeft Roger aan dat het voor de hand ligt dat Mariette ingezet zal worden op het gebied van 
PR en communicatie en dat elk bestuurslid een tennis- én facilitair onderwerp in de portefeuille heeft. 
Het Bondsbestuur zal na de benoeming de invulling van de functies nader gaan bepalen en bekend-
maken. Opgemerkt wordt dat in de Jaarrekening 2018 er sprake is van een vacature Verenigings-
tennis in plaats van Algemene Zaken. Er volgt een schriftelijke stemming. 
Mariette Verbruggen wordt voor 3 jaar benoemd tot Bondsbestuurslid Algemene Zaken met 28 
stemmen vóór, 1 blanco en 2 ongeldige (verkeerde) stembriefjes.  
Luuk van Steenbergen wordt voor 2 jaar herbenoemd als Aanklager met 29 stemmen vóór, geen 
blanco en 2 ongeldige stembriefjes. Roger vraagt Mariette naar voren te komen en overhandigt haar 
het KNLTB Bondsinsigne. Mariette dankt Roger en de Ledenraad voor het gestelde vertrouwen. 
Zij ziet er naar uit om aan de slag te gaan en zegt de tennissport dankbaar te zijn voor alles wat het 
haar gebracht heeft en hoe het haar als mens gevormd heeft. Met deze groep en het enthousiasme 
binnen het Bondsbestuur zijn we in staat om mooie toekomst tegemoet te gaan. Met de woorden “ik 
heb er zin in!” sluit Mariette haar introductie af. 

 
7. Installatie Ledenraad 

Peter geeft aan hoe de Selectiecommissie Ledenraad te werk gegaan is en vraagt de voorzitter van 
de commissie, Dirk de Jong, een korte toelichting te geven op het gelopen proces. Dirk kijkt met 
tevredenheid terug hoe het traject gelopen is; hij refereert aan de met de Ledenraad overeen-
gekomen criteria. Als mogelijke evaluatiepunten noemt hij benaming selectiecommissie (toetst 
marginaal, kieslijstcommissie beter) en het aantal stemmen per vereniging. Toegelicht wordt hoe de 
kieslijst van 50 kandidaten (met daarin een top 29) tot stand gekomen is. De stemgerechtigden 
waren alle verenigingen (voorzitters) en de persoonlijke leden (onderscheidingsdragers; gezamenlijk 
1 verenigingsstem). Van de verenigingen heeft 26% gestemd (waarbij iets meer relatief grotere 
verenigingen hebben gestemd) terwijl 43% van de persoonlijke leden een stem uitgebracht heeft. 
Over de response zijn de meningen verdeeld; ten opzichte van opkomst bij vroegere Districts-
vergaderingen is deze echter aanzienlijk hoger en is ook de stemming meer transparant. 
Vanuit Flevoland was er geen kandidaatstelling; op de kandidaten is redelijk gespreid gestemd en 
zijn 23 nieuwe en 6 zittende leden verkozen. Dirk licht nogmaals aan John Wirken toe dat de top 29 
aan het totaalpakket van de selectiecommissie voldeed. Tot slot wordt genoemd dat er 2 vacatures 
binnen de selectiecommissie zijn daar Rob Spierings en hijzelf geen Ledenraadslid meer zijn. 
Peter dankt vervolgens Dirk voor zijn toelichting en geeft aan dat nog een evaluatie door de selectie-
commissie zal plaatsvinden om zaken nog scherper te krijgen.  
De installatie van de Ledenraad vindt plaats door het opnoemen van de namen van de verkozen 
leden: Drenthe: Anja van der Heide; Friesland - Sander Akkerman; Gelderland - Anita Blijleven-Le 
Granse, Oscar Vos; Groningen - Tanja Bessembinders; Limburg - Twan Lensen,  Guido Mulder, 
Guus Quaedvlieg; Noord-Brabant - Johan Bakens, Rick Bollen, Twan van Erp,  Hanneke Wijdeveld; 
Noord-Holland - Floris Jonkers, Jorinde Pels, Barbara Vehmeijer, Matthijs Verdam, Overijssel - 
Jeanet Meijerink-Heuver, Jelle Oosterhoff (beiden afwezig),  Hélène van der Veur; Utrecht - Angeli 
van Buren, Geert-Jan van Dijken, Jilles Visser; Zeeland - Arno van Trigt; Zuid-Holland - Maarten 
Jansen (afwezig), Klaas-Jan Doeven,  Karin Donk, Paul Schmitz,  Hannie Stolwijk-de Rek en Arjan 
Veninga (afwezig). Deze Ledenraad wordt uitgenodigd voor de “Kick-off samenwerking Ledenraad” 
op zaterdag 31 augustus en de Ledenraadsvergadering op woensdag 18 september a.s., locatie 
NTC Amstelveen.  
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8. Jaarverslag 2018 

Het Jaarverslag inclusief de vastgestelde Jaarrekening komt binnenkort beschikbaar op de website. 
 
9. Nader te bepalen actualiteiten/updates  

• Libéma Open: Erik informeert (met name de nieuwe Ledenraadsleden) over dit unieke 
grastoernooi dat de KNLTB een mooi platform biedt en waar dit jaar 320 verenigingen worden 
ontvangen voor In gesprek met. Desgevraagd wordt aangegeven dat de druk op het toernooi 
enerzijds minder is geworden vanwege de gunstiger speelweek in de kalender anderzijds staat 
het nog wel onder druk qua kosten. Libéma is hoofdsponsor vandaar benaming Libéma Open. 

• Wedstrijdtennis/Walk-overs: Conform het nieuwe Reglement besluit het Bondsbestuur over 
wijzigingen in het Wedstrijdreglement. Volgens afspraak wordt de Ledenraad op de hoogte 
gesteld van de aanpassingen (en redenen waarom). Na een jaar zal geëvalueerd worden. 
Er wordt nog gevraagd of het percentage mensen dat te maken krijgt met een walk-over unieke 
spelers zijn of niet. De in de presentatie vermelde 9.5% betreft unieke spelers. 

• NTC: Enige sfeerimpressies van het kantoor en het “tennis ademende” interieur worden getoond. 
De nieuwe locatie zal officieel op 2 september a.s. in gebruik worden genomen. De gehele 
Ledenraad wordt uitgenodigd voor de officiële opening op donderdag 12 december 2019.  

• Padel: hierop wordt niet nader ingegaan daar Pieter van den Bosch aangeeft dat zijn eerder 
gemaakte opmerking niet meer dan een “cri de coeur” was. 

• Peter noemt dat er in het project Bestuurlijke en Organisatie Vernieuwing naast de selectie-
commissie parallel gewerkt is met het transitieteam waarin onder andere Erna Balk (FR) en 
Adriaan van Assem (UTR) zitting hebben. Zij zijn niet verkozen in de Ledenraad. Peter is echter 
verheugd te kunnen melden dat zij beiden bereid gevonden zijn het traject af te maken, temeer 
omdat zij mede verantwoordelijk zijn voor het inwerkprogramma Ledenraad. 

 
10. Rondvraag en sluiting vergadering 

• Robert Jan Schumacher geeft in reactie op de vraag van Henk Schuurman (OVE) aan dat het 
proces rondom vrijwilligers in de provincie in de tweede helft van 2019 verder opgepakt zal worden. 
Henk is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het Kringcoaches traject dat nu van start 
gaat.  

• Peter noemt in dit verband dat vrijwilligers in goed gedefinieerde vorm altijd van harte welkom zijn. 

• De aanwezigen worden op de volgende data geattendeerd:  31 augustus en 18 september zoals al 
eerder genoemd, 11 oktober Trainerscongres (NBC), 23 november Bestuurderscongres (NBC), 
7 december Ledenraadsvergadering (NTC) en tenslotte 12 december officiële opening NTC. 

• Peter dankt nu alvast de Ledenraadsleden voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. 
Het uitgebreide afscheid zal vanmiddag op Libéma Open in Rosmalen plaatsvinden. 

• John Wirken (7 jaar Ledenraadslid WBR) neemt vervolgens het woord en wenst de nieuwe 
lichting Ledenraadsleden heel veel succes in de uitoefening van hun functie waarbij zij een 
kritische houding mogen aannemen.  

 
Roger spreekt de wens uit dat we elkaar vanmiddag weer zien op Libéma Open bij het tennis en het 
afscheid in het KNLTB paviljoen. Nadat nog enige praktische zaken rondom het middagprogramma zijn 
doorgenomen dankt Roger allen voor de aanwezigheid. Nagenoeg alle verkozen Ledenraad waren 
vandaag aanwezig en met hen zullen verdere mooie stappen gemaakt gaan worden. 
De aanwezigen nodigt hij uit voor het lunchbuffet in het restaurant ‘Stick & Bite”. 
 
De Ledenraadsvergadering wordt omstreeks 11.50 uur gesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  Presentatie Ledenraadsvergadering 15 juni 2019 
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Besluiten  Ledenraadsvergadering d.d. 15 juni 2019 
 

• Vaststelling Notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering d.d. 20 maart 2019  

• Vaststelling van de jaarrekening 2018 

• Verlenen van décharge aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar 

• Vaststelling Algemeen Reglement   

• Benoeming van Mariette Verbruggen als Bondsbestuurslid Algemene Zaken per 15.06.2019 
(benoeming voor 3 jaar) 

• Herbenoeming van Luuk Steenbergen als Aanklager per 14.06.2019 (benoeming voor 2 jaar) 

• Installatie per 15.06.2019 van de 29 verkozen Ledenraadsleden (benoeming voor 3 jaar) zijnde 
Drenthe - Anja van der Heide, Friesland - Sander Akkerman, Gelderland - Anita Blijleven-Le 
Granse, Oscar Vos, Groningen - Tanja Bessembinders, Limburg - Twan Lensen, Guido Mulder, 
Guus Quaedvlieg, Noord-Brabant - Johan Bakens, Rick Bollen, Twan van Erp, Hanneke Wijdeveld; 
Noord-Holland - Floris Jonkers, Jorinde Pels, Barbara Vehmeijer, Matthijs Verdam, Overijssel - 
Jeanet Meijerink-Heuver, Jelle Oosterhoff,  Hélène van der Veur; Utrecht - Angeli van Buren, 
Geert-Jan van Dijken, Jilles Visser; Zeeland - Arno van Trigt; Zuid-Holland - Klaas-Jan Doeven, 
Karin Donk, Maarten Jansen, Paul Schmitz, Hannie Stolwijk-de Rek  en Arjan Veninga. 
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2018 2018

RESULTAAT BEGROTING

BATEN

1. CONTRIBUTIES 9.592 9.653

2. MIDDELEN SPORTAGENDA NOC*NSF 2.068 2.107

3. SPONSORGELDEN 1.639 1.432

4. OVERIGE BATEN 4.104 4.230

17.404 17.422

Lasten

5. PERSONEELSKOSTEN 7.152 6.779

6. AFSCHRIJVINGEN 613 685

7. HUISVESTINGSKOSTEN 501 450

8. ICT 1.689 1.427

9. ORGANISATIEKOSTEN 1.796 1.603

10. MARKETING-EN COMMUNICATIEKOSTEN 1.033 1.299

11. KOSTEN ACTIVITEITEN 4.640 5.179

17.424 17.422

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -20 0
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2018 2018

RESULTAAT % BEGROTING %

Contributies en bijdragen 9.592 100% 9.653 100%

Verenigingstennis -5.957 62% -5.533 57%

Toptennis -3.655 38% -4.120 43%

Exploitatiesaldo -20 0% 0 0%



31-12-2018 31-12-2017

KAS 1 3

BANK 6.057 6.840

STAND PER 31 DECEMBER 6.058 6.843

KENGETALLEN:

LIQUIDITEIT 2,73 2,92

SOLVABILITEIT 0,67 0,67



Resultaat 2018 -20

Kosten / geen uitgaven:

Afschrijvingen 2018 613

Voorzieningen -27

586

Uitgaven / geen kosten:

Financiële vaste activa 57

Investeringen -1.328

-1.271

Negatieve cashflow -705

Mutatie werkkapitaal -80

Mutatie liquide middelen -785



31-12-2018 31-12-2017

Stand per 1 januari 6.376 6.284

Resultaat boekjaar -20 92

Stand per 31 december 6.356 6.376



•

•







GRO Tanja Bessembinders (40) 

DR Anja van der Heide (50)

OVE Jelle Oosterhoff  (39)

Jeanet Meijerink 48)

Hélène van der Veur (50)

GEL Anita Blijleven-Le Granse (52)

Oscar Vos (50)

NBR Johan Bakens (57)

Rick Bollen (32)

Twan van Erp (44)

Hanneke Wijdeveld (68)

LIM Twan Lensen (44)

Guido Mulder (40)

Guus Quaedvlieg (37)

FR  Sander Akkerman (41)

NH Floris Jonkers (62)

Jorinde Pels (30)

Barbara Vehmeijer (39)

Matthijs Verdam (29)

UTR Angeli van Buren (48)

Geert-Jan van Dijken (37)

Jilles Visser (33)

ZH Klaas-Jan Doeven (51)

Karin Donk (59)

Maarten Jansen (24)

Paul Schmitz (41)

Hannie Stolwijk (54)

Arjan Veninga (41)

ZEE Arno van Trigt (60)
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https://webcam.nl/bouw/amstelveen/
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