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Algemene Leden Vergadering 2022 
23 maart 2022 
19.30 - 21.30 uur Clubgebouw Reflex 
Concept notulen 
 

Aanwezig: 28 leden inclusief bestuur (zie bijlage voor volledige lijst). 

1. Opening en mededelingen 
Om 19.30 opent de voorzitter de vergadering en heet alle leden welkom. De actcom wordt bedankt 
voor de organisatie, drankjes en hapjes. Gelukkig kunnen we na 2 jaar weer een fysieke ALV 
organiseren en we zijn blij met de grote opkomst. Het programma bestaat uit 2 delen. Het eerste 
deel tot 20.30 is de formele ALV, vanaf 20.45 tot 21.30 zal Ronald Valkenburg van REactive ons op 
een interactieve wijze meenemen in zijn visie op Bewust hardlopen. 
Daarnaast zal Ineke ons informeren over Woerden 650 en het plan dat RCW voor deze viering heeft 
ingediend. 
 
De volgende bestuursleden zijn aanwezig: 

- Nanette Mostert (voorzitter) 
- Peter van den Berg (vicevoorzitter) 
- Wilco Zwennis (secretaris) 
- Silvia Bottema (algemeen bestuurslid/activiteitencommissie 
- Rita Zwiers (trainers coördinator) 

Nico kan niet aanwezig zijn i.v.m. een door de reisorganisatie verplaatste vakantie. 
 
De stukken ter voorbereiding voor de ALV waren dit jaar alleen digitaal beschikbaar via de website. 
Nanette vraagt of leden liever allemaal een papieren versie willen hebben voor tijdens de 
vergadering. Lex geeft aan dat het onmogelijk is ter plekke alles nog te lezen en dan goede vragen te 
stellen. Daarnaast is het een enorme papierverspilling. Als tussenvorm wordt toegezegd de volgende 
keer een aantal papieren afdrukken beschikbaar te hebben voor in de vergadering.  
 
Wilco maakt de notulen van deze ALV. 
 
De agenda wordt vastgesteld door de ALV. 
 

2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 10 maart 2021 en de 
Buitengewone ALV van 15 september 2021 
Nanette loopt de notulen van de ALV van 10 maart 2021 en van de buitengewone ALV van 15 

september 2021 pagina voor pagina door en vraagt of er op- en aanmerkingen zijn.  

Jos heeft een vraag over de reservering voor de Roparun: vorig jaar heeft het bestuur in overleg met 

de ALV besloten om de reservering te verlengen tot december 2022. Komt er geen initiatief voor de 

Roparun dan krijgt het geld een andere bestemming. Jos stelt voor om het bedrag dan te schenken 

aan de Mantelmeeuw of (bij voorkeur) te gebruiken voor de organisatie/boost voor een sportieve 

activiteit of evenement waarmee geld opgehaald wordt voor de Mantelmeeuw. Verder zijn er geen 

vragen of opmerkingen en daarmee worden de notulen van zowel 10 maart 2021 als 15 september 

vastgesteld. 

3. Jaarverslag 2021  
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Gezien de volle agenda vanavond, gaan we het jaarverslag niet uitgebreid presenteren. Er is een 
mooi verslag beschikbaar via de website. 
Het was een jaar waarin wat wel en niet mogelijk was grotendeels werd beïnvloed door corona. Van 
totale lockdown naar beperkte mogelijkheden om in groepsverband te trainen. Het jaar vroeg veel 
van onze flexibiliteit en continu schakelen. Denken in mogelijkheden. 
 
Verderop in de ALV komen we nog terug op de plannen van 2021 en vooruitblik op 2022.  
 
Een van de plannen vorig jaar was dat het bestuur de Statuten zou aanpassen en ter stemming zou 
brengen in de ALV van 2022. Dit omdat de WBTR moet worden verwerkt in de Statuten. Tijdens de 
ALV van 15 september is de WBTR door Peter gepresenteerd en toen is besloten deze wijziging mee 
te nemen tijdens een statutenwijziging. Uiterlijk met de ALV 2025. 
 
Kees Steffens geeft complimenten over het mooie jaarverslag en ook aan de vele commissieleden en 
trainers die zich voor de club inzetten en zo veel mooie activiteiten organiseren.  
 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en zal via de website beschikbaar komen voor alle leden. 
 

4. Jaarcijfers 2021  
a. Toelichting van de penningmeester 
Nico heeft de jaarcijfers gemaakt en geeft een toelichting. Wilco zal deze voorlezen, aangezien Nico 
er vanavond niet bij kan zijn. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn zowel aan de inkomsten- als 
aan de uitgavenkant belangrijke verschillen t.o.v. de begroting van 2021. Belangrijkste punten uit het 
financieel overzicht: 

- De contributie is lager uitgevallen omdat in het eerste kwartaal van 2021 maar 50% van de 
contributie in rekening is gebracht. Voor deze korting was in 2020 al een reservering 
opgenomen van 1825,- euro. 

- Het aantal leden is licht gedaald. Er is echter wel een positieve trend van nieuwe 
aanmeldingen in de periode dat er wel trainingen waren. 

- De huur van het clubgebouw, energiekosten en baanhuur Clytoneus zijn lager uitgevallen. 
Voor niet-gebruik is RCW gecompenseerd. 

- De vergoeding voor trainers is lager uitgevallen doordat er minder trainingen zijn geweest. 
- Ook zijn er minder kosten gemaakt voor activiteiten omdat deze niet allemaal door konden 

gaan. 
- Wel is meer geld uitgegeven aan trainerskleding en materiaal zoals verlichting. Hiervoor was 

een reservering beschikbaar van 1500,- euro. 
 
Ondanks de coronasituatie en de reserveringen is het eigen vermogen met € 759,15 toegenomen. 
Opmerkingen m.b.t. de reserveringen: 

o In de eindbalans is ervoor gekozen om geen reservering meer op te nemen als 

“Algemene reserve”. Het eigen vermogen is feitelijk de algemene reserve. 

o Er staat al enkele jaren een reservering voor het eventueel organiseren van de Roparun. 

In de jaarvergadering van 2020 is besloten het gereserveerde bedrag aan een goed doel 

te schenken als er eind 2022 nog geen plannen zijn voor het organiseren van deze 

activiteit. 

o De reservering voor jubileum activiteiten is met € 2000,-- verhoogd tot € 4000,--. 

o Jaarlijks wordt een bedrag van € 500,-- gereserveerd voor clubkleding trainers zodat elke 

3 à 4 jaar voldoende budget beschikbaar is. De reservering voor 2022 is de eerste van de 

3-jaar reeks. 

o Voor opleiding van trainers is een bedrag gereserveerd van € 1500,--.  
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Het resultaat over 2021 en de gemaakte reserveringen zijn verwerkt in de balans 2021 (zie het 

document “2021-RCW-Balans-verslag.pdf”). 

b. Verslag van de kascommissie 
Jos Borghols is namens de kascommissie aanwezig. Willem van Baren moest zich helaas afmelden 

vanwege corona. Jos geeft aan dat de boekhouding zeer accuraat verzorgd is. Alle facturen en 

overige bescheiden zijn duidelijk gearchiveerd zodat de boekhouding een goed beeld geeft van de 

inkomsten en uitgaven van RCW.  

c. Advies kascommissie aan Algemene Ledenvergadering en besluit over déchargeverlening 
De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen en het financiële 
verslag wordt door de ALV goedgekeurd en het bestuur wordt décharge verleend. 
 
d. Verkiezen nieuwe kascommissie 
Dit jaar hebben we een aftredend lid van de kascontrolecommissie. Willem is herkiesbaar, Jos treedt 
na twee jaar af. Wie van de leden stelt zich beschikbaar voor de kascommissie dit jaar? Lex Stokhof 
stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. 
 

5. Ledenadministratie  
Het totaal aantal leden is in 2021 niet veel gewijzigd. Uiteraard waren er opzeggingen, grotendeels 
vanwege langdurige blessures, verhuizing en werk/studie. Er is slechts 1 afmelding geweest vanwege 
het coronabeleid en de trainingsmogelijkheden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen op het 
ledenbestand in 2021:  
Aantal leden op 1 januari: 151  
Aantal opzeggingen: 19  
Aantal aanmeldingen: 13  
Aantal leden op 31 december: 145   
 
Er is een vraag waar het breakeven point ligt qua ledenaantal en voldoende inkomsten om het 
huidige aanbod van activiteiten en trainingen voort te kunnen zetten. Dit ligt rond de 150 leden. 
 

6. Trainers en commissies 
Het trainerscorps is in 2021 gegroeid. Diane Bombeld en Cas van Zweeden keerden weer terug en 
gelukkig waren hun licenties nog geldig. Er zijn 4 assistent-trainers opgeleid. Nevil Jager is inmiddels 
gestart met de looptrainersopleiding.   
Henri nam eind 2021 afscheid, zijn trainerschap is niet goed te combineren met zijn voorzitterschap 
van Stichting Landgoed Bredius.  
Daarmee komen we in 2022 op een trainerscorps van 16 trainers. 
 
Verder is in 2021 hard gewerkt door de werkgroepen. De werkgroep Doelgerichte trainingen heeft 

met succes de 10LT georganiseerd en zet dit in 2022 door met de 21LT. De werkgroep Nieuwe leden 

heeft een duidelijk protocol opgesteld hoe we nieuwe leden opvangen met een intake en 

begeleiding. De werkgroep Blessurepreventie is gestart met Advies van Marlies in de corona 

nieuwsbrieven en ook het spierkwartiertje is hieruit voortgekomen. Zodra het mooier weer wordt 

pakken we deze weer op. 

Een werkgroep heeft zich gebogen over de indeling van de trainingsgroepen en hieruit is de nieuwe 

indeling van groep 1 t/m 4 voortgekomen. 

Runnerscommissie: heeft 4 activiteiten op coronaproof wijze georganiseerd. Een Run-Bike-Run 

richting Nieuwerbrug met een foodtruck onderweg, een Run-Bike-Run met hapjes vanaf het bedrijf 

TLA, een Loop Op Locatie bij The Hague Runners in Wassenaar en een Loop Op Locatie in 
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Soestduinen. De runnerscommissie bestaat uit Dicky van Vliet, Paulien Herremans, Dik Stam en Cas 

van Zweeden. 

De ACTCOM moest ook behoorlijk meebewegen met de corona regels. De commissie bestaat uit 

Marian, Annemarie, Silvia en Nevil. Zij bedachten originele activiteiten: een online muziek bingo en 

een pub quiz (vanwege aangescherpte maatregelen en/of te weinig belangstelling uitgesteld en 

uiteindelijk afgeblazen), een Summer party in combinatie met plogging en een corona versie van de 

jaarlijkse snertloop. In 2021 stopte Annemieke als lid van de activiteitencommissie. Vanwege corona 

konden we haar pas op 18 september tijdens de Summer party officieel bedanken voor haar inzet.   

De PR-commissie bestaat uit Gerard van Leeuwen, Betty Dolfing en Nanette Mostert vanuit het 

bestuur. De commissie houdt zich voornamelijk bezig met website, Erseeweetje, 

groepsmailberichten, persberichten, social media en sponsoring. En sinds november de wekelijkse 

corona nieuwsbrief. Voor belangrijke tussentijdse berichtgeving aan de leden zijn groepsmail-

berichten verstuurd.  

Sponsors waren ook in 2021 De Hardloopwinkel, InterSport, Fysio Aktief, OnceMedia en Drukbedrijf. 

De sponsors staan met logo vermeld op de website en sponsoren in natura of betalen een 

vergoeding voor hun advertentie.  

Bij D!vers loopt de Tank&Schenk-actie.  

Sinds het vertrek van Ronald vorig jaar heeft de PR-commissie een vacature. De commissie zoekt 

iemand die behendig is in het maken van PR-materiaal zoals flyers en folders. Belangrijke taak 

komend jaar is de werving van nieuwe leden. Hiervoor is komend jaar een budget van 500 euro 

beschikbaar. 

7. Bestuurssamenstelling 
Bij de stukken is een schema van aftreden beschikbaar. Regulier aftredend zijn: 
- Peter van den Berg, vicevoorzitter, stelt zich niet herkiesbaar 
- Silvia Bottema, algemeen bestuurslid, stelt zich niet herkiesbaar 
 
Daarmee ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit. Zes functies en met vertrek van 
Peter/vicevoorzitter en Silvia/algemeen bestuurslid, zijn we met vier functionarissen.  
 
Peter heeft bij aanvang gezegd tijdelijk bestuurslid te willen zijn. Termijn Silvia eindigt na 3 jaar. 
Mensen met interesse wordt gevraagd zich te melden. Het bestuur zal ook mensen benaderen. 
 
Afscheid Silvia: dank voor alle hulp: regelen van clubkledingacties, lief en leed, en ze blijft actief in de 
Actcom.  
Afscheid Peter: 1,5 jaar nauw opgetrokken in het bestuur. Gouden combinatie voorzitter en 
vicevoorzitter. Ieder met eigen expertise. Peter heeft veel werk verzet om Volta te implementeren in 
de club en om in overleg met de Atletiek Unie deze app te verbeteren. Peter heeft alle vertrouwen 
dat bestuur met nieuwe leden de club goed zal leiden. Er zijn goede uitgangspunten afgesproken. 
 

8. Contributie en begroting 2022 
Ondanks positieve resultaten van de afgelopen jaren, acht het bestuur het nodig de contributie in 
2022 te verhogen. Redenen hiervoor zijn onder meer: 

• Er heeft de afgelopen jaren geen verhoging van de contributie plaatsgevonden 
• De huur van het clubgebouw en de atletiekbaan worden wel jaarlijks verhoogd 
• De vergoeding van de trainers is de afgelopen jaren niet verhoogd (er heeft 

geen indexering plaatsgevonden). 
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Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen van € 10,30/maand naar € 11,00/maand en de 
trainersvergoeding te verhogen van € 15,50 naar € 16,00 per training. 
 
Jos: De club heeft veel eigen vermogen. Wat gaan we daarmee doen? Kunnen we dat teruggeven aan 
de leden, bijvoorbeeld door de contributie niet te verhogen of gratis kleding voor de leden? 
Ondanks verhoging contributie is er nog steeds een tekort op begroting. Dit zullen we opvangen met 
vermogen. Peter geeft aan dat als je contributie niet verhoogt en gaat betalen uit eigen vermogen 
het op een later moment lastiger wordt om de contributie wel te verhogen. We moeten ervoor 
waken om vermogen structureel in te zetten om contributieverhoging te dekken. Bij voorkeur zetten 
we eigen vermogen in voor eenmalige activiteiten of aanschaf materiaal zoals bijvoorbeeld een 
tijdklok of materiaal voor een conconitest. Dus structureel scheiden van eenmalig. 
 
Patrick Diependaal geeft aan de trainersvergoeding een fijn gebaar te vinden, maar ook niet per se 
nodig als de club hierdoor in problemen zou komen. We geven ook training als hobby en waardering 
is er ook wel zonder een vergoeding.  
 
Quirina Glissenaar: Verhoging geen probleem, zolang duidelijk is waarvoor het is en waarom het 
nodig is. Ze vraagt zich af hoe de club het überhaupt doet van deze contributie. Mocht de verhoging 
voor leden wel een probleem zijn, dan zou de club een soort tegemoetkoming voor deze leden in het 
leven kunnen roepen. Nanette geeft aan dat er vanuit de gemeente (Ferm Werk) een regeling 
bestaat en dat deze via een link op de RCW-site te vinden is.  
 
Marc Jeroen Bogaardt: Wanneer gaat de verhoging in? Dit zal zijn per kwartaal 2. Dit geldt ook voor 
de trainersvergoeding. Is er rekening gehouden met de inflatie. Deels, indexering op basis van advies 
Atletiekunie. Maar niet met de extreme inflatie waar we nu mee te maken hebben. 
 
Dominique Reijn: Suggestie om leden te betrekken bij waar eenmalig geld aan uitgegeven wordt.  
 
Het voorstel van het bestuur om de contributie en de trainersvergoeding te verhogen wordt 
voorgelegd aan de ALV en wordt unaniem aangenomen. 
 
Begroting 2022:  
De meeste bedragen die op begroting vermeld staan zijn vaste kosten. Enkele bedragen zijn 
verhoogd vanwege (verwachte) kostenstijgingen. 
Ondanks de contributieverhoging is er een verwacht tekort van € 1030,--. Voor het jaar 2022 is dat 
geen probleem omdat, indien nodig, het tekort vanuit de algemene reserve kan worden aangevuld. 
We moeten er echter wel voor waken dat er geen structurele tekorten op de begroting ontstaan. 
Uitgangspunt is dat we de komende jaren weer een sluitende begroting kunnen aanbieden. 
Hieronder een korte toelichting op een aantal posten: 
- De contributie inkomsten zijn gebaseerd op een toename van het ledental tot 160. Ook is de 

nog goed te keuren contributieverhoging in de begroting meegenomen (verhoging vanaf Q2 
2022). 

- Het bedrag voor huur van het gebouw is verhoogd in verband met de hogere huurkosten. 
- Voor de vergoeding trainers is ook een hoger bedrag begroot op basis van de nog goed te 

keuren verhoging (vanaf Q2 2022). 
- Het bedrag voor de opleiding trainers is opgebouwd uit € 1500,-- reservering en € 750,-- uit 

de te verwachten inkomsten. 
- Er is een bedrag van € 500,-- opgenomen voor de PR-commissie. Het is belangrijk dat we 

meer leden krijgen. Daarvoor zal dus ook publiciteit gemaakt moeten worden. 
- De barconsumpties zijn de (vaste) kosten voor thee, limonade en bekers (€ 200,-- per 

kwartaal). 
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- In de begroting van 2022 is ook de jaarlijkse reservering voor clubkleding trainers 
opgenomen. 

 
Jos Borghols: 1500 euro voor reservering hoort niet bij de baten, dus eigenlijk is verlies iets groter. 

Baten blijven 2500 euro achter bij de inkomsten.  
 
De begroting wordt ter stemming voorgelegd aan de ALV en wordt unaniem aangenomen 
 

9. Beleidsplan 2022-2025 
Wilco geeft aan dat er ten opzichte van eerdere beleidsplannen een paar wijzigingen zijn. Ten eerste 
komt er in 2022 een trainersreglement/handboek waarin concrete uitwerkingen staan van alle 
rechten en plichten van de trainers, hoe de trainingsgroepen worden ingedeeld, hoe het 
weerprotocol werkt enzovoort. In het beleidsplan beperken we ons tot het algemene beleid, 
speerpunten en de koers. Bijvoorbeeld: in het beleidsplan staat dat de club zich naast recreatief 
lopen ook richt op meer doelgerichte trainingen. In het trainersreglement staat uitgewerkt wat we 
onder doelgerichte trainingen verstaan, welke voorbeelden hiervan zijn en hoe de club dit zal 
organiseren. 
Een tweede wijziging is meer nadruk op de eigenaarschap en eigen initiatief van trainers en 
commissies. De lijn zoals ingezet met werkgroepen die met mooie nieuwe ontwikkelingen komen, 
wordt doorgezet en heeft nu ook een plaats in het beleidsplan. 
Ten derde is er ook een alinea opgenomen over grensoverschrijdend gedrag, mede n.a.v. de huidige 
ophef in de media. 
 
Marc Jeroen Bogaardt: Heeft de club een vertrouwenspersoon? Jazeker, zowel in het beleidsplan als 
op de website kan je haar naam en contactgegevens vinden. Het is een externe vertrouwenspersoon.  
 
Cas van Zweeden: doelgerichte trainingen 21 LT lopen nog niet helemaal vlekkeloos. Best 
ingewikkeld met groepen en de combi met reguliere trainingen, waardoor wat wrijving in de groepen 
ontstaat. Beleid voor aandacht voor meer doelgericht trainen is goed, club staat voor recreatieve en 
prestatiegericht. Dus moeten we het ook aanbieden. Alleen de uitwerking kan beter en moeten we 
goed evalueren. 
 
Jos Borghols: werving nieuwe leden staat er niet in. In beleidsplan is het wel als doel opgenomen en 
wordt genoemd bij continuïteit van de club. Uitwerking hoe deze werving gaat worden volgt in plan 
pr-commissie. 
 
Beleidsplan wordt aangenomen door de ALV. 
 

10. Vooruitblik 2022 
Ook voor 2022 heeft RCW weer veel plannen. Zo streeft de club ernaar nieuwe trainers op te leiden, 
volgt binnenkort bijscholing door Fysio Actief in het kader van blessurepreventie. Ook de AED-cursus 
kan na enige tijd van afwezigheid weer doorgaan. 
 
De club richt zich naast werving nieuwe leden ook op het behoud van huidige leden, door te zorgen 
voor een goed aanbod van activiteiten en trainingen. Zoals doelgerichte trainingen, Start to Run voor 
eigen leden die lang niet hebben gelopen. Ook het spierkwartier start weer.  
 
Lief & Leed komt in actie voor leden met langdurige blessures maar ook voor leuke zaken zoals 
geboorte of een bijzondere prestatie. 
 
Leden die opzeggen worden gebeld om na te vragen wat de reden is om er als club van te leren. 
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Marc Jeroen Bogaardt: Vragen jullie nieuwe leden ook motivatie voor aanmelding. Gebeurt deels bij 
intake door trainers. 
 
Runnerscommissie en Actcom gaan we allemaal leuke activiteiten organiseren zoals Loop op Locatie 
en Run Bik Run. De eerste LOL is 2 april. 
 
Emmy Overkamp: LOL van 2 april valt samen met wedstrijd in Zegveld. De RBR van 21 mei valt samen 
met de Weteringloop. Leuk om als club met een wedstrijd mee te doen en de club daar te laten zien 
met vlaggen ed. net als bij Linschotenloop. Ook om zo bekendheid te krijgen en leden te werven. 
Rita: komt deels door corona waardoor de hardloopkalender laat is vastgesteld. Maar we gaan zeker 
nog even naar de activiteiten en kalender kijken om dubbellingen zo veel mogelijk te voorkomen. 
 
Pr-commissie heeft foto’s laten maken van leden met trainers voor nieuwe flyers. Deze worden 
gebruikt voor social media en kranten om nieuwe leden te werven. 
 
Backoffice: er liggen al enige tijd plannen om voor leden een SharePoint omgeving in te richten waar 
leden niet openbare stukken kunnen terugvinden. Peter geeft aan dat dit wel wat voeten in de aarde 
heeft i.v.m. toegang en of dit niet complexer wordt dan wat het oplevert.  
 
Kan dit ook in Volta? Wellicht in toekomst wel. Volta wordt in drie stappen ontwikkeld: 1 is 
aanmelden voor trainingen, 2 is backoffice qua ledenadministratie ter vervanging van Sportlink. Stap 
3 zou mogelijk website in Volta zetten. Hier zitten wel kosten aan. Stap 1 en 2 zijn in 2021 gezet. Stap 
3 kan mogelijk in 2022. 
 
WBTR moet worden opgenomen in de statuten. Deze zullen worden aangepast en komen op de ALV 
van 2025 terug. 
 
Ronald Bottema: is het mogelijk een prognose te maken hoeveel leden er uitstromen komende jaren 
zodat je daarop kan anticiperen qua werving! Bestuur zal hiernaar kijken. 
 

11. RCW en Woerden 650 
Ook op de kalender dit jaar staat een gloednieuw groot evenement waar RCW initiatiefnemer en 
medeorganisator van is. In het kader van het feestjaar Woerden 650 jaar stad. Ineke vertelt meer 
over het evenement Culture Run Woerden. 
 
RCW heeft een Run Bike Run halve marathon met leuke stopplaatsen (eten/drinken/vertier) 
ingediend. Er zijn nog 2 andere initiatieven ingediend (urban run door monumentale panden en een 
kidsrun) en de verschillende partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken. Gezamenlijk hebben ze 
een plan ingediend: Culture Run Woerden. Hiervoor is geld toegekend door Woerden 650. Er is een 
stichting opgericht om op 9 oktober2022 de verschillende lopen te organiseren.  
Hopelijk gaan veel leden meedoen en kunnen we dit evenement gebruiken om nieuwe leden te 
werven. De naam van de RBR wordt FLOW (fietsen lopen omgeving Woerden). Kees Steffens heeft 
deze naam bedacht en wordt door Ineke en Nanette bedankt met een echte Woerden 650 tas. 
Website van deze loopevenementen komt spoedig in de lucht. Wie niet mee kan doen: er zijn ook 
vrijwilligers nodig om alles mogelijk te maken. 
 

12. Rondvraag 
Het bestuur wordt erop geattendeerd dat finale van de 21 LT in Leiden op 15 mei nog niet op de 
activiteitenkalender staat. 
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13. Sluiting 
Om 20.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor de aandacht en het 
meedenken. We nemen 5 minuten pauze voordat we gaat luisteren naar de presentatie van Ronald 
Valkenburg van REactive. 
 
  
 


