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SSOVH STATUTEN: 
 
              In ons leven is veel gebonden aan regels. 

Ook in het verenigingsleven ontkomt men er niet aan. leefregels zouden we die kunnen 
noemen en worden dan vertaald in "Statuten en Huishoudelijk Reglement'. 
Ook onze S.S.O.V.H. heeft deze regels en zijn het kompas waar onze vereniging op 
vaart. Hier past een compliment aan het bestuur dat dit zo goed heeft voorbereid. 
Als we met z'n allen op dit "Kompas" gaan varen, dan zal het worden: "Behouden vaart 
en goede koers". 

Ch. Schoenmakers, Voorzitter S.S.O.V.H. 
 

Heden de elfde oktober, negentienhonderd negenentachtig, verschenen voor mij, Mr. 
Antonius Paulus Catharina Gemma Wolfs, candidaat-notaris, wonende te Sittard, als 
plaatsvervanger waamemende het kantoor van Professor Mr. Antoon Florentijn Gehlen, 
notaris ter standplaats Heerlen (hierna te noemen: notaris): 

1. Wijnand Feenstra, N.S.-beambte, wonende te 6415 HV Heerlen, Jan 
Steenstraat 9, geboren te Heerlen op zeven januari negentienhonderd 
negenenvijftig;  

2. Petrus Wilhelmus Hubertus Loven, N.S.-beambte, wonende te 6466 XZ 
Kerkrade, Hambosweg 54, geboren te Beegden op negenentwintig 
september negentienhonderd achtenvijftig. 

De comparanten verklaarden, handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk 
secretaris en penningmeester van de te Heerlen gevestigde vereniging: Spoorweg Sport 
en Ontspannings Vereniging Heerlen; 

 dat de vereniging is opgericht op tweeëntwintig februari negentienhonderd 
zevenenveertig; 

 dat de leden van de vereniging bijeen in vergadering de dato achttien 
september negentienhonderd negenentachtig hebben besloten de statuten van 
de vereniging te wijzigen, van welk besluit blijkt uit een kopie uittreksel notulen 
van de betreffende vergadering, welke kopie aan deze akte zal worden gehecht 

 dat zij mitsdien de statuten van de vereniging vastleggen als volgt: 
 

NAAM EN ZETEL  
Artikel 1 
a. De vereniging draagt de naam Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen. De 

naam kan afgekort worden als S.S.O.V.H. De vereniging is gevestigd te Heerlen. 
 
DOEL VAN DE VERENIGING 
Artikel 2 
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een goede vrijetijdsbesteding in de ruimste 
zin van het woord voor de personeelsleden van de NV Nederlandse Spoorwegen en anderen. 
Onder personeelsleden van de NV Nederlandse Spoorwegen wordt tevens verstaan: 
 
a: hun echtgenoten alsmede hun kinderen tot en met hun twintigste levensjaar. 
b: vervroegd uitgetredenen op wachtgeld gestelden, arbeidsongeschikten alsmede    
gepensioneerden. 
c: zij die met de personeelsleden in een alternatief samenlevingsverband leven. 
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MIDDELEN 
Artikel 3 
Zij tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van accommodaties, het organiseren 
van onderlinge competities, clubkampioenschappen, uitwisselingen met zuster verenigingen, 
oefenmogelijkheden, alsmede door andere middelen welke hiertoe dienstig kunnen zijn. Om 
haar leden hiervoor te informeren, geeft zij een verenigingsorgaan uit. 
 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
De vereniging onderscheidt de volgende leden: 

1. ereleden 
2. leden van verdienste 
3. actieve leden 
4. ondersteunende leden 

ad 1 ereleden zijn personen, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging, door de 
algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd, met tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen; 

ad 2 leden van verdienste zijn personen die wegens bijzondere verdienste jegens de 
vereniging, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd met tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een lid van verdienste is 
contributieplichtig. 

ad 3    actieve leden zijn leden die actief aan het verenigingsgebeuren deelnemen;  
ad 4    ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging steunen met een jaarlijkse 

bijdrage, waarvan het minimum bedrag wordt vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering 

          Over het al of niet aannemen van een actief, respectievelijk ondersteunend lid beslist het    
          bestuur, van welke beslissing betrokkene schriftelijk in kennis wordt gesteld 
 
EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 5  
Het lidmaatschap eindigt door: 

1. schriftelijke opzegging door betrokkene, uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het 
nieuwe verenigingsjaar; 

2. royering door het bestuur wegens wangedrag of wanbetaling; 
3. overlijden; 

 
ad 1:  schriftelijke opzegging wordt alleen dan aanvaard wanneer het lid geheel heeft voldaan 
aan   
         zijn of haar financiële verplichting jegens de vereniging; 
ad 2: het bestuur is bevoegd elk lid dat handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk 

reglement, een door de algemene ledenvergadering genomen besluit, een 
bestuursbesluit of op andere wijze de belangen van de vereniging schaadt,  voor 
onbepaalde tijd te schorsen. Het lid wordt van dit bestuursbesluitschriftelijk in kennis 
gesteld.    
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Het lid kan zich binnen één maand na dagtekening van het schrijven van het bestuur, 
voor het bestuur verantwoorden. Het lid deelt dit het bestuur schriftelijk mee indien het 
hier gebruik van maakt. 
Het bestuur bepaa1t hierna of: 
 - het lid in ere wordt hersteld; 
 - de schorsing voor (on)bepaalde tijd gehandhaafd blijf; 
 - het over gaat tot royering van het lid. 
 
Tijdens een schorsing is het lid uitgesloten van alle rechten aan het lidmaatschap 
verbonden. Over het tijdvak van de schorsing is contributie verschuldigd. Indien een lid 
geroyeerd, of voor onbepaalde tijd geschorst wordt, kan het tijdens de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen in zijn of haar recht worden hersteld.  
Een besluit tot royement wordt middels een aangetekend schrijven, door het bestuur 
aan betrokkene kenbaar gemaakt. 
 
CONTRIBUTIE 
Artikel 6 
Indien een lid wil toetreden tot de vereniging, dient het een éénmalige bijdrage zijnde 
het inschrijvingsgeld, te voldoen. 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering stelt voor ieder verenigingsjaar vast:  
a. de hoogte van het inschrijvingsgeld voor nieuwe leden; 
b. de contributie voor actieve leden; 
c. de minimum bijdrage voor ondersteunende leden. 
 
GELDMIDDELEN  
Artikel 7 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit; 
a. contributie; 
b. subsidie; 
c. donaties; 
d. andere baten. 
 
BESTUUR 
Artikel 8 
a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf en maximaal negen    
personen, die werknemer van de NV Nederlandse Spoorwegen moeten zijn, of zijn 
geweest. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
b. De bestuursleden worden voor een periode van maximaal drie jaar door de algemene 
ledenvergadering gekozen. 
 
c. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur 
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te 
beleggen, waarin de voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde komt. 
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d. Ieder jaar treedt volgens rooster een evenredig aantal bestuursleden af. Het 
rooster wordt in het huishoudelijk reglement bepaald Aftredende bestuursleden 
zijn terstond   

      herkiesbaar. 
e. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door de algemene ledenvergadering in   
      functie gekozen. De waarnemers worden door het bestuur onderling verdeeld. 
f. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het bestuur heeft de 

bevoegdheid, om taken te delegeren aan het Dagelijks Bestuur. Bij spoedeisende 
zaken is het Dagelijks Bestuur gemachtigd alle noodzakelijke maatregelen te 
treffen. 

g. Van het behandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, die de 
eerstvolgende vergadering bekrachtigd worden. 

h. Het bestuur sluit namens de vereniging contracten af, betreffende huur van 
accommodaties, aanschaf materialen en alle overige middelen die eigendom 
worden van de vereniging. 

i. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
ontslagen of geschorst indien het, naar het oordeel van de algemene 
ledenvergadering, de belangen van de vereniging schaadt. Dit besluit behoeft 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, 
waarin tenminste een/derde van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn. 

 
BESTUURSBESLUIT 
Artikel 9 
Een bestuursbesluit is alleen dan wettig, a!s de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is 
en de meerderheid van de aanwezige bestuursleden zich voor het besluit verklaart.Moet een 
besluit genomen worden zonder dat het bestuur bijeenkomt, dan is het wettig, indien de 
meerderheid van de bestuursleden zich er schriftelijk voor verklaart. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 10 
Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 
ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt; 
a. het bestuur décharge verleend voor het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde  
    bestuursbeleid, alsmede het financiële beleid; 
b. de begroting voor het lopende jaar vastgesteld; 
c. een kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit tenminste twee leden. Zij mogen geen lid 

zijn van het bestuur; 
d. voorzien in de vacature(s) van het bestuur. 
 
Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 
oordeelt. 
Het bestuur is voorts verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste een/derde van het aantal 
stemgerechtigde leden een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, op een termijn van 
niet langer dan vier weken. 
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Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Slechts de 
leden die werkzaam zijn bij de NV Nederlandse Spoorwegen hebben stemrecht. Hieronder wordt 
tevens  
verstaan de in artikel 2a, 2b en 2c genoemde leden. De algemene ledenvergaderingen worden 
door het bestuur bijeen geroepen, tenminste veertien dagen voor de vergadering. De 
uitnodiging wordt  
 
 
hoofdelijk, middels het verenigingsorgaan aan ieder lid toegestuurd. In de uitnodiging worden 
de te behandelen punten weergegeven. 
 
STEMMEN TIJDENS DE BESTUURS- EN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 11 
In de algemene ledenvergadering en in de vergadering van het bestuur worden alle besluiten 
genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de 
voorzitter. 
Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd.  
Bij staken van stemmen over verkiezingen beslist, in afwijking van het in de eerste alinea van dit 
artikel vermelde; na herverkiezing het lot. 
 
SEKTIES 
Artikel 12  
Indien tenminste tien leden een tak van sport of ontspanning willen beoefenen, vormen zij in 
overleg met en na goedkeuring van het bestuur een sectie. Zij kiezen uit hun midden een 
sectiebestuur, bestaande uit tenminste drie leden te weten voorzitter, secretaris en/of 
penningmeester en/of commissaris. 
 
Uiterlijk eenendertig oktober, voorafgaand aan een kalenderjaar, maakt het sectiebestuur aan 
het bestuur kenbaar welke accommodatie(s) men voor het daarop volgend jaar nodig acht. Het 
sectiebestuur dient uiterlijk eenendertig oktober een begroting in te dienen bij het bestuur, van 
de te maken sektiekosten in het daarop volgend boekjaar. Het bestuur bepaalt, welke 
accommodatie(s) gehuurd wordt/worden. Tevens stelt het bestuur in december een bedrag 
vast, dat het sectiebestuur naar aanleiding van de begroting tegemoet kan zien. De 
penningmeester stort in januari het toegezegde bedrag in de sektiekas. 
Het sectiebestuur dient in januari middels het overleggen van een financieel jaarverslag (een 
kalenderjaar), alsmede de daarbij behorende rekeningen verantwoording aan het bestuur af te 
leggen, omtrent het gevoerde financiële beleid. 
 
VERENIGINGSJAAR 
Artikel 13 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
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ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
Artikel 14 
Ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden bij besluit van een daartoe, minstens 
twee maanden van tevoren, uitgeschreven algemene ledenvergadering Dit besluit moet de  
goedkeuring hebben van tenminste vijfenzeventig procent der uitgebrachte geldige stemmen. 
Bij ontbinding wordt door de algemene ledenvergadering, welke tot ontbinding besluit, bepaald 
wat met de eigendommen van de vereniging zal geschieden en op welke wijze een eventueel  
nadelig saldo zal worden vereffend. Een batig saldo komt ter goede aan een filantropische 
instelling bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen 
 
ONTBINDEN VAN EEN SEKTlE 
Artikel 15 
Indien een sectie ontbonden wordt, komen zowel de geldelijke als de materiële bezittingen ten 
goede aan de vereniging. 
Een sectie wordt ontbonden, indien deze niet meer voldoet aan de in artikel 12 genoemde 
voorwaarden. Het bestuur kan een sectie, die niet meer voldoet aan de in artikel 12 genoemde 
voorwaarden. ontheffing verlenen voor een periode van twaalf maanden. 
 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 16 
In de statuten kan geen verandering worden aangebracht, dan door een besluit van een 
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. 
Het bestuur dient tenminste veertien dagen voor de vergadering, waarin het voorstel tot 
statutenwijziging wordt gedaan, het voorstel letterlijk ter kennis te brengen bij de leden. Een 
besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen in een algemene ledenvergadering. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan, 
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 17 
De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement 
vast. Bij huishoudelijk reglement worden nadere bepalingen betreffende de inrichting en het 
beheer van de vereniging vastgesteld. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de 
statuten. 
 
SLOTBEPALING 
Artikel 18  
Door zijn toetreding verklaart ieder lid zich te zullen onderwerper aan de statuten en het en het 
huishoudelijk reglement. 
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NAAM EN ZETEL 
Artikel 1. 
a: de vereniging draagt de naam Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen. De 
naam  
    kan afgekort worden als S.S.O.V.H. 
b: De vereniging is gevestigd te Heerlen. 
 
BEGRIPSOMSCHRIJVING 
Artikel 2 
Bestuur het bestuurlijke orgaan, dat de vereniging zowel in- als buiten rechte 

vertegenwoordigt. Het bestuur sluit namens de vereniging contracten af, 
onderhoudt de contacten met de Bond van Spoorweg Sport en 
Ontspanningsverenigingen in Nederland, personeelszaken van de NV 
Nederlandse Spoorwegen, de Gemeente Heerlen etc. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor de bij de vereniging in beheer zijnde gebouwen. 

 
Sectiebestuur het bestuurlijke orgaan van een sectie. Onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur, tracht zij naar vermogen de sectie te laten functioneren. 
            Het sectiebestuur vertegenwoordigt de sectie in de vereniging. 

 
CONTRIBUTIE 
Artikel 3 
Door zijn of haar toetreding tot de vereniging verplicht een ieder zich tot het betalen van de 
door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie, ereleden zijn vrijgesteld van deze 
contributiebetaling. 
Treedt men in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar toe tot de vereniging, dan dient men 
het, voor het gehele jaar vastgestelde contributiebedrag, te voldoen. 
Treedt men in het tweede, derde of vierde kwartaal toe tot de vereniging, dan dient men drie 
kwart gedeelte, de helft c.q. één kwart gedeelte van het voor het gehele jaar vastgestelde 
contributiebedrag te voldoen. Deze bedragen worden (naar boven) afgerond op hele guldens. 
Het bestuur zorgt ervoor dat alle leden uiterlijk één januari een acceptgirokaart in zijn of haar 
bezit heeft, waarop het te betalen contributiebedrag vermeld wordt. Het contributiebedrag dient 
uiterlijk 31 januari te zijn voldaan. 
 
BESTUUR 
Artikel 4 
Ieder jaar treedt in de algemene ledenvergadering volgens rooster een evenredig deel van het 
bestuur af, met dien verstande dat in hetzelfde jaar slechts één lid van het dagelijks bestuur 
aftredend mag zijn. Ingaande, het jaar negentienhonderd negentig geldt de volgende volgorde: 
penningmeester, secretaris, voorzitter. 
Bij aanvulling van vacatures wordt de plaats op het rooster ingenomen van diegene die aftreedt. 
Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
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De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging. Bij elke officiële vertegenwoordiging 
van de vereniging is hij de woordvoerder van het bestuur. 
Behoudens de interne vergaderingen van de sectiebesturen en de commissies, leidt de voorzitter 
alle vergaderingen. Hij ziet er op toe dat de overige bestuursleden hun taak/taken naar behoren 
uitvoeren en zorgt voor het nakomen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 6 
De secretaris beheert het verenigingsarchief. Hij voert"namens het bestuur' de briefwisseling 
van de vereniging. 
Hij is verplicht van alle van hem in zijn functie uitgaande stukken een afschrift te bewaren. Hij 
draagt zorg dat de leden in kennis wordt gesteld van genomen bestuursbesluiten. Hij stuurt 
ingekomen stukken, bestemd voor de secties, na kennisneming onmiddellijk door. In de 
algemene ledenvergadering brengt hij een door hem opgesteld verslag uit, over het afgelopen 
verenigingsjaar. 

 
Artikel 7 
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan 
de vereniging toekomende gelden, dit tegen afgifte van een kwitantie. Hij is gerechtigd deze 
gelden op de bank te beleggen. 
De penningmeester draagt zorg voor een correcte boekhouding van de vereniging. Hij kan 
alleen uitgaven doen van door het bestuur genomen besluiten. 
Hij moet te allen tijde inlichtingen over zijn beheer verstrekken en inzage in de boekhouding en 
de kas toestaan aan elk lid van het dagelijks bestuur en de financiële commissie. Indien hij ziet 
dat een post de begroting overschrijdt stelt hij het bestuur hiervan in kennis. In de algemene 
ledenvergadering brengt hij een financieel jaarverslag uit. 

 
Artikel 8 
Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter zijn plaats in. 

 
Artikel 9 
De plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend penningmeester assisteren desgewenst bij 
de werkzaamheden van de secretaris c.q. de penningmeester en nemen bij ontstentenis van één 
of beide functionarissen waar, 

 
Artikel 10 
De coördinator "de Spuiklep coördineert namens het bestuur het reilen en zeilen in en om de 
Spuiklep. Hij zorgt voor het verhuur van de Spuiklep, is aanspreekbaar voor zowel de secties als 
de beheerder/beheerster; Hij zorgt dat de financiële verrekeningen tijdig plaats vinden. Eenmaal 
per kwartaal rapporteert hij naar het bestuur. 
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Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan is hij verplicht zijn voornemen minstens 
veertien dagen tevoren schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken. Treedt de meerderheid 
van het bestuur tussentijds af, is het bestuur gemachtigd de waarneming van taken over te 
dragen aan een lid/leden, die kandidaat bestuurslid is/zijn, tot aan de eerstvolgende 
ledenvergadering. 

 

De penningmeester kan alleen aftreden, wanneer de financiële commissie zijn beheer heeft 
gecontroleerd en hij alle onder zijn berusting zijnde eigendommen heeft afgedragen; eerst dan 
kan hem volledig décharge verleend worden. Een en ander moet binnen drie weken na de 
datum van zijn schriftelijk bedanken geschied zijn. 
 
Artikel 12 
Besluiten van het bestuur worden, voor zover mogelijk en gewenst in het verenigingsorgaan ter 
kennis van de leden gebracht. Zij zijn dan bindend voor alle leden. Bestuursbesluiten kunnen 
tijdens de algemene ledenvergadering ter discussie worden gesteld. 
 
DE FINANCIELE COMMISSIE 
Artikel 13 
De financiële commissie bestaat uit drie leden en wordt gekozen door de algemene 
ledenvergadering Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Een lid van de financiële 
commissie dient werknemer te zijn van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. De verkiezing 
geschiedt telkens voor een termijn gelegen tussen twee algemene ledenvergaderingen. Alle 
leden van de commissie zijn terstond herkiesbaar. De financiële commissie heeft tot taak 
controle uit te oefenen op het financiële beheer van de penningmeester, de penningmeesters 
van de secties, de penningmeesters van commissies, alsmede het financiële beheer van de 
coördinator de Spuiklep. De commissie brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit 
van haar bevindingen. 
 
VERGADERINGEN  
Artikel 14 
De vergaderingen worden onderscheiden in:  
 
a. dagelijkse bestuursvergaderingen; 
b. bestuursvergaderingen; 
c. sektiebestuursvergaderingen;  
d. algemene ledenvergaderingen; 
e. sectievergaderingen; 
f. gecombineerde vergaderingen bestuur/sectiebesturen 
 
ad a: dagelijks bestuursvergaderingen. 
De dagelijks bestuursvergaderingen vinden zo dikwijls plaats als tweederde gedeelte van het 
dagelijks bestuur dit nodig acht. De vergaderingen vinden plaats op uitnodiging van de 
secretaris; 
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ad b. bestuursvergaderingen. 
De bestuursvergaderingen worden minimaal één maal per twee kalendermaanden, of indien drie 
of meer bestuursleden dit wensen, gehouden. De vergaderingen vinden plaats op uitnodiging 
van de secretaris. 
 
ad c. sektiebestuursvergaderingen. 
De vergaderingen van het sectiebestuur hebben plaats, zo dikwijls de meerderheid van het 
sectiebestuur dit wenst. Het sectiebestuur regelt zelf wie de vergadering bijeen roept;  
 
ad d. algemene ledenvergaderingen. 
zie artikel 10 van de statuten  
 
ad e: sectievergaderingen 
Iedere sectie houdt minimaal één maal per jaar een sectievergadering. Alle bij de sectie 
aangemelde leden worden van deze vergadering in kennis gesteld. Het sectiebestuur stuurt een 
verslag van deze vergadering naar het bestuur;  
 
ad f: gecombineerde vergaderingen bestuur/sectiebesturen. 
Minimaal twee maal per jaar of indien tenminste drie sectiebesturen dit wensen, wordt op 
uitnodiging van de secretaris van het bestuur een gecombineerde vergadering bestuur/ 
sectiebesturen gehouden. Alle sectiebesturen krijgen een verslag van deze vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 18-07-2002/01 
 
 


