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STATUTEN 

Naam en Zetel. 

Artikel 1. 

De (wijk)vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Merenwijk en is gevestigd in de gemeente 

Leiden. 

Doel. 

Artikel 2. 

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gezamenlijke woon- en leefbelangen 

van alle bewoners van de Merenwijk, de wijk overeenkomstig de door de gemeente 

aangegeven begrenzing, om deze wijk mooier en levensloopbestendig te maken, zodat 

alle generaties hier prettig en veilig kunnen wonen. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door actief te zijn op specifieke terreinen: 

- het verkrijgen van alle informatie die de vereniging en de bewoners van de 

Merenwijk aangaat; 

- het verstrekken van wijkinformatie aan haar leden en geïnteresseerden; 

- bevorderen van overleg tussen de gemeente en de bewoners van de Merenwijk, 

tussen de bewoners onderling en met derden over alles wat de Merenwijk aangaat; 

- in een vroeg stadium meedenken over plannen van de gemeente en/of derden ten 

aanzien van de Merenwijk. 

 De nu volgende opsomming van onderwerpen is uitsluitend ter verduidelijking bedoeld. 

Zij is niet bedoeld om onderwerpen uit te sluiten. 

 - het agenderen van structurele verbeteringen ten aanzien van veiligheid, onderhoud, 

groenvoorzieningen, zwerfvuil, infrastructuur, verkeer en openbaar vervoer, 

nieuwbouw- en verbouwplannen, (her)ontwikkeling van voorzieningen zoals 

schoolvoorzieningen, kinderopvang, winkelvoorzieningen, horeca, bibliotheek, 

sportfaciliteiten, speel- en hangplekken voor alle kinderen en jongeren; 

 - het ontwikkelen van voorzieningen voor ouderen zoals burenhulp, 

zorgvoorzieningen, banken in openbaar groen en goed en veilig bereikbare winkels; 

 - het bevorderen van duurzaamheid; 

 - het faciliteren van de organisatie van buurtfeestjes om de cohesie tussen de 

bewoners te bevorderen. 

Duur. 

Artikel 3. 
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De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Lidmaatschap en deelnemers. 

Artikel 4. 

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Voorts kent de vereniging deelnemers. 

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 

bepaalde. 

Als leden zijn toelaatbaar natuurlijke personen voor zover zij in de wijk als in artikel 2 

bedoeld woonachtig zijn. 

3. Deelnemers zijn natuurlijke en rechtspersonen die werkzaam of anderszins actief zijn in 

de Merenwijk te Leiden en schriftelijk of elektronisch hebben verklaard deelnemer van de 

vereniging te willen zijn en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

4. Het bestuur houdt een register aan met namen, adressen en e-mailadressen van de leden 

en de deelnemers. 

Artikel 5. 

1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk of elektronisch een 

verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de 

toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog 

tot toelating besluiten. 

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar om door erfopvolging te worden 

verkregen. 

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten door de vereniging en/of de 

wijk op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn 

benoemd en die hun benoeming hebben aanvaard. 

Artikel 6. 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, 

ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 

handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 

rechten niet worden uitgeoefend. 

Artikel 7. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door overlijden van het lid; 

 b. door opzegging door het lid; 
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 c. door opzegging door de vereniging; 

 d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van 

een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving, 

welke vóór de eerste december in het bezit van het bestuur moet zijn. Dat is verplicht de 

ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig 

heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 

verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het 

lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer een lid, na daartoe schriftelijk te 

zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen 

jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te 

voldoen aan de vereisten welke door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. 

 De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot 

gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave 

van de reden(en). 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken 

lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is 

bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de 

algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 

lid geschorst. Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten 

worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal 

uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Het deelnemerschap eindigt bij overlijden van de deelnemer, of doordat een deelnemer-

rechtspersoon ophoudt te bestaan. Het bestuur en de individuele deelnemers zijn te allen 

tijde bevoegd het deelnemerschap schriftelijk op te zeggen. 

Geldmiddelen en verenigingsjaar. 

Artikel 8. 
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1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 - contributies van de leden; 

 - subsidies; 

 - giften, donaties en sponsorgelden; 

 - hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 

 - hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

2. Ieder gewoon lid betaalt contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene 

ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. 

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie. 

4. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Bestuur. 

Artikel 9. 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen personen. Deze worden door de 

algemene ledenvergadering uit de leden of deelnemers benoemd. Ieder kwadrant 

(Leedewijk, Zijlwijk-noord, Zijlwijk-zuid en DHR (Donken, Horsten, Rodes)) levert ten 

minste één bestuurslid. 

2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Tot 

het doen van zo’n bindende voordracht zijn de stemgerechtigde leden van het 

desbetreffende kwadrant bevoegd. De voordracht moet uiterlijk tweeënzeventig (72) uur 

voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk of elektronisch bij het 

bestuur zijn ingediend. 

3. Is er geen voordracht gedaan, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze, met 

dien verstande dat uit ieder kwadrant een bestuurslid in het bestuur vertegenwoordigd 

dient te zijn. 

4. Als er sprake is van meer dan één bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit 

die voordrachten. 

5. Het aldus gekozen bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies en wijst in de 

eerste bestuursvergadering uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een 

secretaris en een penningsmeester aan. 

6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. 

7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 

termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 
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8.  De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 

geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 

9. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende 

bestuursleden zijn eenmaal herkiesbaar. 

10. Voorts defungeert een bestuurslid: 

 a. door zijn overlijden; 

 b. door zijn ondercuratelestelling; 

 c. door zijn ontslag door de rechtbank. 

 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

11. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

12.  Een bestuurslid van de vereniging die door de rechtbank is ontslagen, kan gedurende vijf 

jaren daarna geen bestuurder van de vereniging worden. 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 10. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur streeft naar 

gelijkwaardige behartiging van de belangen van de gehele wijk. 

2. Het bestuur blijft bevoegd als het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald. Het 

bestuur is dan wel verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te 

beleggen, waarin de voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Voorts zijn twee gezamenlijk 

handelende bestuurders uit de kring van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en 

penningsmeester vertegenwoordigingsbevoegd. 

4. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, 

alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de 

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

5. Voor de volgende rechtshandelingen behoeft het bestuur de voorafgaande toestemming 

van de algemene ledenvergadering: 

 -  het aangaan van geldleningen, 

 -  het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, 

 - overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, 

 -  het aangaan van handelingen waarmee een bedrag is gemoeid dat hoger is dan vijf 

duizend euro (€ 5.000,00) of een zoveel hoger bedrag als door de algemene 
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ledenvergadering vastgesteld, en 

 -  het aangaan van handelingen waarmee de vereniging langer dan twee jaar wordt 

gebonden. 

6. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt -  behoudens voor wat betreft het 

aangaan van geldleningen en de handelingen die het daar bedoelde bedrag te boven gaan 

of die de vereniging langer dan twee jaar binden - tevens voor de bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging. 

De algemene ledenvergadering. 

Artikel 11. 

1. De algemene ledenvergadering is het hoogste besluitvormend orgaan binnen de 

vereniging. 

2. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die 

niet door de wet of de statuten aan het bestuur en eventuele andere organen zijn 

opgedragen. 

3. De algemene ledenvergadering is openbaar en voor ieder toegankelijk, tenzij het bestuur 

een betreffende vergadering geheel of gedeeltelijk uitsluitend voor leden, ereleden en 

deelnemers toegankelijk verklaart. 

4. Slechts de gewone leden en de ereleden hebben tijdens de algemene ledenvergadering 

stemrecht. Ieder bedoeld lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen 

uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een stemgerechtigde kan 

voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden. Aan de eis van schriftelijkheid 

van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

 Deelnemers hebben het recht ter vergadering het woord te voeren en hebben in de 

algemene ledenvergadering een adviserende stem. Een lid heeft geen stemrecht over 

zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn 

betreffen. 

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van 

de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in 

de notulen van de eerste daarop volgende algemene ledenvergadering, terwijl er tevens 

melding van wordt gemaakt tijdens die algemene ledenvergadering. 

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 

voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 
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Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van 

stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is 

diegene gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft 

verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming 

gehouden tussen de personen, die het grootst aantal der uitgebrachte stemmen hebben 

verkregen en is diegene gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der 

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de 

stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig 

uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met naam van het 

stemmend lid ondertekende stemmen. 

7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der 

stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de 

juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de 

meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 12. 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis 

zal eerst de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid een der andere bestuursleden als 

voorzitter der vergadering optreden. 

2. Van het ter algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen behandelde worden 

door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen 

gehouden. 

Artikel 13. 

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van minimaal veertien dagen onder opgave van de te 

behandelen onderwerpen. De bijeenroeping geschiedt door  schriftelijke oproep aan de 

stemgerechtigde leden. 

 Indien een lid hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische 

weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor 

dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt. 

2. Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen 
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worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks 

schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten 

minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende 

gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek 

elektronisch is vastgelegd. 

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot 

bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 

twee weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping geen gevolg wordt gegeven, zullen 

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop  het bestuur 

de algemene ledenvergaderingen bijeen roept. 

Artikel 14. 

1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een jaarvergadering 

gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder 

overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het 

afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. 

2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de 

jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het 

lopende casu quo laatst verstreken verenigingsjaar. De commissie brengt ter 

jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere 

boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van 

de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

3. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en 

verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, neemt de 

algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de 

vereniging nodig worden geacht. 

Statutenwijziging. 

Artikel 15. 
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1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een algemene 

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 

de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 

vergadering moet ten minste achtentwintig dagen bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel 

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de 

afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 

besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal 

aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is. 

4. Bij gebreke van het quorum kan - ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde leden - tot wijziging van de statuten worden besloten op een 

volgende ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden 

vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

Artikel 16. 

Het bepaalde in artikel 15 is niet van toepassing, indien ter algemene ledenvergadering alle 

stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met 

algemene stemmen wordt genomen. 

Artikel 17. 

1. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te doen 

verlijden. 

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en 

een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer 

te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register. 

Ontbinding en Vereffening. 

Artikel 18. 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de 

vereniging ontbonden door een besluit daartoe door de algemene ledenvergadering 

genomen. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op een besluit 
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van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. Bij de oproeping van 

een zodanige vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden 

voorgesteld de vereniging te ontbinden. 

2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene 

ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der 

vereniging overeen stemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. 

 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor 

zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, 

moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

5. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de 

vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na afloop 

van de vereffening. 

Reglementen. 

Artikel 19. 

Het bestuur kan uitsluitend bij unaniem besluit een of meer reglementen vaststellen, waarin 

onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

Een reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de 

bepalingen van de wet of van de statuten. 

Commissies. 

Artikel 20. 

Het bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen commissies instellen en daarin ook 

personen buiten het bestuur, de leden en de deelnemers benoemen. Commissies kunnen belast 

worden met diverse werkzaamheden; een commissie is verantwoording verschuldigd aan het 

orgaan dat haar heeft aangesteld. 

Burgerforum. 

Artikel 21. 

Het bestuur schrijft indien wenselijk een zogenaamd "burgerforum" uit. Voor dit forum wordt 

iedere wijkbewoner uitgenodigd. Tijdens dit forum wordt iedere wijkbewoner, voor zover 

mogelijk, in de gelegenheid gesteld om het woord te voeren aangaande zaken de wijk 
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betreffende. 

Verplichting leden en deelnemers. 

Artikel 22. 

De leden en de deelnemers zijn gehouden de verplichtingen voortvloeiende uit de wet en de 

statuten, de reglementen en de besluiten van de vereniging na te komen. 

Slotbepalingen. 

Artikel 23. 

In alle gevallen waarin door de wet, de statuten of het reglement niet wordt voorzien, beslist 

de algemene ledenvergadering. In dringende gevallen kan door het bestuur een beslissing 

genomen worden, welke naderhand de goedkeuring behoeft van de algemene 

ledenvergadering. 

Ten slotte verklaarden de verschenen personen, dat in afwijking van het hiervoor bepaalde het 

bestuur voor de eerste maal is samengesteld als volgt: 

1. mevrouw Akke Kuiken, voornoemd, als voorzitter; 

2. de heer Michel Vorenhout, voornoemd, als vice-voorzitter; 

3. mevrouw Ingrid Boom, voornoemd, als secretaris; 

4. de heer Pieter Vogelaar, voornoemd als penningmeester; 

5. de heer Marinus Brouwer, voornoemd, als bestuurslid. 

 


