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EEN DROEVIGE START
19 september bereikte ons het bericht 
dat Freek de Jong is overleden. De weken 
ervoor was hij nog volop bezig met het 
installeren van het scorebord. Het gemis 
is groot. We wensen familie en vrienden 
veel sterkte.

Onder leiding van Hans Duijzer begon 
Heren 1 aan een lastige oefen- en 
bekercampagne. Vooral tegen teams 
die hoger spelen dan wij, werd er vooral 
verloren. Ook de eerste wedstrijden in de 
competitie waren moeilijk. Maar betere 
tijden staan voor de deur. Als de selectie 
weer compleet is, verwachten we dat de 
punten gaan komen.

Bij de dames werd al snel duidelijk dat het 
erg krap is om elke week twee elftallen op 
de been te brengen. Daardoor is er vlak 
na het begin van de competitie besloten 
om zowel het eerste, als het tweede 
elftal uit de competitie terug te trekken 
en gezamenlijk verder te gaan in de vierde 
klasse. We wensen jullie veel succes!
Ook de andere teams hebben moeite 
met het vullen van de teams op zaterdag. 
We hopen dat iedereen zoveel mogelijk 
aanwezig is, zodat er verder geen 
aanpassingen meer gedaan hoeven te 
worden en er vooral veel gevoetbald 
wordt!

Ambachtstraat 9 Meerkerk 
0183 356868  brouwerbikes.nl                                                                           

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie

Er is veel veranderd de laatste tien jaar tijd. 
Toen zaten we te vergaderen over de vraag 
van de gemeente Giessenlanden of haar 
clubs fusies zouden willen overwegen. Het 
eindigde in een bruidsschat waarmee we onze 
eigen accommodatie in de vijf jaar die erop 
volgde compleet renoveerde en vernieuwde. 
Het aantal seniorenteams groeide naar 
recordhoogte en de jeugd ging ook goed. 
Financieel werd de situatie ook gunstiger na 
de gemeente fusie. Zo beschouwd is er geen 
vuiltje aan de lucht.
 
Toch is dat niet helemaal waar. De wereld is 
de laatste jaren veranderd en de mensen ook. 
Door Corona en de oorlog in Oekraïne is bijna 
niks meer vanzelfsprekend. We konden de 
laatste jaren minder doen en de toekomst is 
onzekerder. Dus veel mensen maken juist nu 
andere keuzes. 
 

VERANDERINGEN

 
MARK VONK
VOORZITTER
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Noordzijde 91 • 4225 PL Noordeloos
www.bassastaal.nl

Bassa Staal heeft hét!

Nieuwland

Voor de voetbal is dat niet positief. We hebben 
na Corona moeite om voldoende spelers op de 
been te krijgen. Alle verenigingen worstelen 
hiermee. Daardoor hebben wij nu minder 
senioren damesteams dan voorheen en bij 
de Heren is het ook elke zaterdag weer een 
grote puzzel. Actieve voetballers vormen 
de kern van een vereniging. Het zijn vaak 
vrijwilligers, ze consumeren en zorgen voor de 
meeste contributie inkomsten. Als ze minder 
vaak komen of afhaken waardoor er teams 
teruggetrokken moeten worden betekend dat 
minder inkomsten. Anderzijds stijgen onze 
energielasten juist gigantisch omdat ons vaste 
contract afloopt. Per jaar gaat het drie keer 
zoveel kosten. We gaan extra zonnepanelen 
plaatsen maar dat compenseert maar 
gedeeltelijk. Dus zeg als speler niet te makkelijk 
af en draag je steentje bij. Je doet het niet alleen 
voor jezelf!

Natuurlijk zijn er ook positieve zaken te melden. 
De dit seizoen gestarte maandelijkse derde 
helft is een groot succes want gezelligheid 
hoort erbij. Ook de jeugd is supergoed bezig en 
wordt beter begeleid dan ooit. Wat een enorm 
enthousiasme bij de spelers, begeleiding en 
trainers. Wat een bereidheid bij de oudere jeugd 
om de senioren uit de brand te helpen bij het 
spelerstekort. Mooi!
 
Uiteindelijk kan er van alles veranderen maar 
sommige dingen veranderen nooit. We zullen 
de club met elkaar moeten runnen. Daarbij 
hebben we iedereen nodig! Tot zaterdag!   
 
 

VAKGARAGE SCHOUTEN

Trotse sponsor van het 1e Elftal

- Onderhoud nieuw en gebruikt
- Onderhoud EV en Hybride
- Airco onderhoud
- Remmenservice
- Apk keuring
- Schadeafhandeling
- Aankoopkeuring
- Vakgarant Autoverzekering
- Verkoop nieuw en gebruikt

Vakgarage Schouten
Edisonweg 13
4207 HE GORINCHEM

T: 0183-627329
I:  www.vakgarageschouten.nl
E: info@vakgarageschouten.nl
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ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN

Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 
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Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 

www.ldgservice.nl

ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN

Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 

Kinderopvang voor 
kinderen van 
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

 
Sinds dit seizoen zijn de 3e helften een 
periodiek terugkerend spektakel na 
de thuiswedstrijden van het eerste. In 
samenwerking tussen het bestuur, de 
activiteitencommissie en Café het Zwarte 
Paard zorgen we voor een gezellige middag 
en vooravond in de kantine, waar niet alleen 
SVN’ers maar ook de tegenstander en ook 
overige dorpsgenoten welkom zijn. Wat meer 
informatie over het initiatief: 

‘Dit jaar worden de derde helften nóg 
gezelliger en pakken we echt uit. Waar in 
de vorige seizoenen veel mensen na een 
zaterdagmiddag op ‘de voetbal’ nog door 
gingen voor een hapje eten in Nicoos Broer, 
is dat met het stoppen van het eetcafé 
weggevallen. Het valt nu niet meer mee om 
op de vroege avond in het dorp een lekkere 
en snelle hap te krijgen. Als voetbalvereniging 
willen we dat gat opvangen. Daarom 
organiseren we in samenwerking met Annette 
van het Zwarte Paard een aantal keer een 
3e helft na diverse thuiswedstrijden van het 
eerste.’

‘De 3e helft wordt aangekleed met een thema, 
zo hebben we na de thuiswedstrijd tegen 
Herovina een echte Vlaamse middag gehad. 
Zo vloeide er La Chouffe en bestond het 

Beste Mark, 

Wat een mooi dorp is Noordeloos zeg. Vooral 
het centrum met dat mooie bruggetje is uniek. 
Mooie kerken, zwembad en dorpshuis! Maar 
ook de vv heeft een schitterende accomodatie 
en gaf Groot-Ammers uitstekende tegengas! 
Leuk dat de kleine Ryan al meehielp in de 
kantine. Goede vlamtosti’s! Je vader is een 
zeer sociaal en aimabel mens zeg. Zuinig op 
zijn. Kon nog wel uren met hem praten. Van 
Hr de Pater kreeg ik nog een mooie muts die 
van de winter zeker nog bij andere clubs te 
zien zal zijn! Mooi die grote groep mannen 
en vrouwen in de hoek van de kantine, nog 
even leuk mee staan praten. Ook tof met 
Reinoud de Bruijn en Hans Duijzer te hebben 
gesproken. Doe al deze toppers de hartelijke 
groeten. En uiteraard aan je vader. Ik hoop 
je nog eens ergens tegen te komen en denk 
met veel plezier terug aan de zaterdag in dit 
pittoreske dorp in de Molenlanden. 

Houd je haaks en veel zaterdag-voetbal-
groeten; Christiaan Resing.DE 3E HELFT: GEZELLIGHEID 

VOOR HET HELE DORP!

INGEZONDEN

‘Buffet van Annette’ uit stoofvlees en Vlaamse 
stoemp. We proberen elke keer wat leuks te 
verzinnen om het voor iedereen verfrissend 
te houden. Ook kan Het Zwarte Paard dan de 
creativiteit kwijt in het buffet. Want we eten 
wat de pot schaft, maar het is wel leuk als elke 
keer wat anders in die pot zit! Mee-eten van 
het buffet gaat overigens tegen een vrijwillige 
bijdrage in de (tegenwoordig digitale) melkbus.’

‘Ook de avonturier komt aan zijn trekken 
tijdens onze 3e helften, want natúúrlijk 
draait ook het rad tijdens de grote verloting! 
Met prachtige prijzen uit onder andere de 
dorpswinkel, slagerij en diverse direct te 
verorberen prijzen zoals een speciaal biertje of 
een schaal minisnacks puilt de prijzenpot uit. 
En, het levert de clubkas een mooi extraatje op 
waarmee mooie dingen gerealiseerd kunnen 
worden wat het voetballen bij SVN nog leuker 
maakt!’

‘Met het organiseren van de 3e helften 
proberen we ons dorp wat extra’s te bieden. 
Daarom vinden we het leuk om ook nieuwe 
gezichten in de kantine terug te zien. En, als 
je dan toch het plan hebt om eens richting de 
3e helft te komen: pak dan ook de eerste en 
tweede helft van ons eerste elftal eens mee!’

Panco is nu ABB Op Maat.

Voor al uw
(ver)bouwprojecten.

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting

Botersloot 12  -  4225 PP Noordeloos
Tel.: 0183 - 581336

info@woninginrichtingbos.nl
 www.woninginrichtingbos.nl

WONEN IN DE REGIO
DAAR WETEN WIJ ALLES VAN!

0183 359 940
HOFSTEDEMEERKERK.NL

EERSTVOLGENDE  
3E HELFTEN:

29 oktober 15:00 uur: 

SVN - Leerdam Sport ’55 

met aansluitend 3e helft en 

feestavond Mega Piraten 

Festijn

12 november 14:30 uur:  

SVN - Asperen met 

aansluitend 3e helft



Werkplaats: 0183 - 581994
Mobiel: 06 - 22789054

info@erkkozijn.nl

Gewoon gezellig winkelen
Grotewaard 9  4225 PA  Noordeloos  0183-582583

Agri

Tuin Dier

Hobby

Hengelsport

Dick Voor Mekaar Shop
uw groene vakwinkel

Gewoon gezellig winkelen
Grotewaard 9  4225 PA  Noordeloos  0183-582583

Agri

Tuin Dier

Hobby

Hengelsport

Dick Voor Mekaar Shop
uw groene vakwinkel

www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

Arie de Leeuw B.V. is al sinds 
1981 hét vertrouwde service- en 

toeleveringsbedrijf voor de veehouderij 
in Midden-Nederland

(0183) 56 66 66
www.vandijkinpijn.nl
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Dorpsweg 127a | Hoornaar 

0183-581578 - www.physiofit.nl

Bas Verspuy Bouwsystemen
Hoge Giessen 9a
4221 MA Hoogblokland
Tel. 0183-582910
www.verspuybouwsystemen.nl
info@verspuybouwsystemen.nl

Kwaliteit, herkenbaarheid en 
betrouwbaarheid zijn termen die na 
35 jaar aannemerservaring naadloos 
passen bij Verspuy Bouwsystemen. 
Dit wordt nu ook bevestigd met het 
BouwGarant-keurmerk.

Hiermee onderscheidt Verspuy 
Bouwsystemen zich nog meer. Een 
BouwGarant-ondernemer wordt 
onafhankelijk getoetst. Klanten krijgen 
de daarmee garantie dat de aannemer 
aantoonbare kwaliteit levert. 
 
Dirk-Jan Verspuy legt uit dat Verspuy 
Bouwsystemen met het keurmerk 
inspeelt op de vraag van klanten: “We 

krijgen steeds vaker de vraag naar 
zekerheid. Daarnaast laten we met het 
BouwGarant-logo duidelijk zien dat 
we een aannemersbedrijf zijn met een 
aantal specialisaties, naast de gekende 
aannemerswerkzaamheden.”

Met de jarenlange ervaring van Verspuy 
Bouwsystemen was er niet veel extra’s 
nodig om het keurmerk in ontvangst 
kunnen nemen. “Onze manier van 
werken, administreren, controle en 
nazorg was voor het overgrote deel al 
conform de eisen van BouwGarant. 
Ook de vereiste papieren waren al in 
ons bezit.”
Voor klanten betekent het BouwGarant-

keurmerk letterlijk: garantie. Dirk-
Jan: “De opdrachtgever heeft de 
mogelijkheid om via BouwGarant een 
garantie op het werk af te sluiten. Met 
deze garantie is men er van verzekerd 
dat het werk wordt afgehandeld 
en gegarandeerd via BouwGarant, 
mochten er calamiteiten bij de 
aannemer ontstaan. Maar uiteraard 
gaan wij er vanuit dat dit niet nodig is, 
zoals dit ook de afgelopen 35 jaar voor 
niemand nodig is geweest. Kernpunten 
blijven voor ons toch klantgerichtheid, 
service en persoonlijke aandacht, zodat 
we onze opdrachtgevers een product 
kunnen bieden waar ze met plezier op 
terugkijken.”

Met BouwGarant nog zekerder bij Verspuy Bouwsystemen

• Advertenties

Heerlijk à la carte restaurant.
Franse en Nederlandse keuken.
Speciale kaart met lekkere kindergerechten.

In het hoogseizoen is het beter 
even telefonisch te reserveren.

Restaurant
Café met gezellige bar.
Groot terras aan het plein 
In het hart van Larochette.

Café – Bar
Ruime comfortabele kamers
Badkamer, tv, telefoon, minibar.

Sauna, solarium en zonneterras 
Met tuin (voor de hotelgasten)

Kamers
Arrangementen mogelijk.
Met speciale wensen houden wij graag rekening.  Wij spreken Nederlands. 
Op verzoek sturen wij u graag onze hotelbrochure toe.

Auberge “Op der Bléch”
Piet en Risette van der Heuvel

4. Place Bleiche L-7610 LAROCHETTE
Tel (00-352) 87 80 58 Fax  87 97 25

Luxembourg
 emailadres: bleech@vo.lu 
www.opderbleech.lu

bezoekadres: Havendijk 6, Gorinchem

Tel.: 0183 630030
Fax: 0183 634846

www.bikkerlandelijkonroerendgoed.nl

Bikker landelijk onroerend goed

Wonen en werken in buitengebied

Aangeboden / gevraagd:

   - diverse losse percelen grond
   - melkquotum (diverse percentages)
   - landelijke woningen

GEKNIPT VOOR HEM EN HAAR

KAPSALON NIçOISE

www.activpower.com  -  info@activpower.com

Kijk snel op de site 
want je kan er van af

Molendijk 187 Sliedrecht
Tel. 0184 - 412994

Last van puistjes?

Marius van Driest

RIETDEKKER
Zuidzijde 99 - 2977 XC Goudriaan

Tel. 0183 - 582013 / 06 - 54752152
E-mail: marius-jose@planet.nl

Kapsalon Niçoise
Geknipt voor hem en haar

Alle doorgeslagen voetbalvaders en of 
moeders weten het zeker, voetbal is de 
belangrijkste bijzaak van het leven. Bij ons 
thuis is dat eigenlijk net zo, maar ik gok dat 
ik dan vooral voor mezelf spreek. Voetbal is 
stiekem door mij met de paplepel ingegoten. 
Maud speelt inmiddels in de JO11, maar is 
op haar 4e begonnen bij de mini’s. Het is wel 
besmettelijk gebleken, want ook Fiene(JO10) 
en Thijs(mini) spelen inmiddels in het groen-
zwart van SV Noordeloos.

MAANDAG:
Op maandag begint de week met een training 
voor Maud en Fiene. Dit is bij vlagen soms 
best een ‘rat-race’, al verwacht ik dat dit bij 
ieder gezin zal zijn.Thuisgekomen van werk 
worden de kinderen snel opgehaald, dan is het 
omkleden, eten en vertrek ik al eerder naar het 
veld. Ik train de JO11 en wil natuurlijk tijdig de 
training uitgezet hebben. De meiden volgen 
dan inmiddels zelfstandig naar het veld op de 
fiets. Mijn training heb ik in het weekend al 
voorbereid in mijn hoofd, of n.a.v. de wedstrijd 
op zaterdag + wat leuke oefeningen die ik 
online kan vinden en passen bij een JO11.Op 
maandag worden de hersenspinsel omgezet in 
wat aantekeningen op een kladpapier. 

De training op maandag start eigenlijk altijd 
met 8 dopjes en een golfbal voor de dug-
out. Hiermee spelen wij wat momenten 
van zaterdag uit de wedstrijd na. Zo hoop 
ik, dat de kinderen beter begrijpen wat ik 
bedoel, al probeer ik altijd de kinderen zelf tot 
antwoorden en oplossingen te laten komen. 
Daarna gaan we lekker aan de slag. De JO11 is 
een fantastische leeftijd om te trainen en deze 
groep is ook nog eens extra leuk. De energie 
die je er insteekt krijg je twee zo hard terug. 

JEUGD
Daarnaast ben ik op maandag altijd samen 
samen met Merel, zodat we bij oefeningen 
twee coach-momenten kunnen inbouwen. 

DINSDAG:
Na de training weet ik vaak wie er zaterdag 
gaat keepen en wie niet, de eerste opstelling 
wordt al ergens op een vodje uitgetekend en 
op mijn telefoon heb ik een app. Hiermee kan 
ik allerlei varianten van de opstelling nog eens 
nalopen.

WOENSDAG:
Op woensdag trainen we weer, meestal is 
die training al drie keer bedacht in m’n hoofd. 
Op woensdag traint alleen Maud met de 
JO11, Fiene is dan vrij. Meestal probeer ik 
op woensdag een oefening van maandag te 
herhalen in een ander jasje en probeer ik ze nog 
wat nieuws aan te leren. 

DONDERDAG:
Op donderdag is de puzzel van de opstelling 
voor zaterdag echt gelegd. Sommige kinderen 
probeer ik op verschillende posities te laten 
spelen. Andere kinderen hebben daar minder 
behoefte aan en die laat ik gewoon doen waar 
ze goed in zijn. Mocht je het nog niet weten; de 
JO11 is namelijk best wel goed.

VRIJDAG:
Als je denkt dat de kinderen wat kriebels in 
de buik krijgen, dat is bij de trainer net zo. 
De jongste pupillen voetballen altijd lekker 
vroeg, zodat we tegenwoordig maar zorgen 
dat de tassen en kleding klaarliggen voor de 
zaterdagochtend. Want er moet altijd gehaast 
worden om alles weer op tijd op de voetbal te 
krijgen. 

RESTAURANT
De Gieser Wildeman

(0183) 582501 
www.degieserwildeman.nl

ZATERDAG:
Zaterdag blijft de mooiste dag van de 
week. Bij de JO11 wordt eindelijk de stand 
bijgehouden, dus je weet een beetje wat 
voor ploeg je tegenover je krijgt. Vreemd 
genoeg zijn uitwedstrijden makkelijker dan 
thuiswedstrijden. Als je ‘uit’ moet dan staat 
alles klaar en hoef je eigenlijk alleen maar 
aan te schuiven en te voetballen. Bij een 
thuiswedstrijd heb je stiekem veel meer werk. 
De goals moeten klaarstaan en het veld moet 
uitgezet zijn met dopjes. Daarnaast wil je ook 
op tijd naar de kleedkamer om de kinderen het 
één en ander uit te leggen. Gelukkig is Merel 
er ook bij om de kinderen vast te ontvangen. 
Zij wijst de kinderen al naar de kleedkamer 
en zorgt dat iedereen gereed is voor de 
teambespreking. De rode dopjes van maandag 

komen hier weer aan te pas. In de kleedkamer 
nemen we met elkaar de opstelling door, 
ook proberen we de zelf de kinderen te laten 
vertellen waar ze op moeten letten per positie. 
Daarna is het tijd voor een echte warming-up 
en gaan we lekker voetballen. Uiteraard staat 
plezier voorop bij de JO11. Toch wil dit team ook 
gewoon heel graag winnen. Inmiddels zijn we 
ongeslagen kampioen geworden in de 1e fase 
en hopen we een klasse hoger te gaan spelen. 

Als de zaterdagochtend erop zit en dan probeer 
ik meestal zo snel mogelijk een verslag te 
schrijven voor de website. Tegelijkertijd is de 
eerste oefening voor maandag dan ook alweer 
door mijn hoofd geschoten. Dan beginnen we 
weer van vooraf aan.



FIETSEN
Het is bekend, ik probeer bij 
thuiswedstrijden van ons eerste elftal 
altijd aanwezig te zijn. Meer bezoekjes 
aan wedstrijden moet ik aan me voorbij 
laten gaan. Via onze digitale info- kanalen 
kan ik veel van de club volgen, maar 
helaas is deze berichtgeving niet volledig. 
Ik onderken dat het niet zo gemakkelijk 
is alle informatie in beeld te brengen. Je 
moet er nu eenmaal vrijwilligers voor 
hebben. Zo zou ik bijvoorbeeld graag 
lezen welke spelers in het team zijn 
opgesteld en wie er is/was verhinderd te 
spelen.

Vanzelfsprekend heb ik in al mijn jaren bij 
SVN ook zorgelijke tijden meegemaakt. 
Recent was het de coronacrisis en thans 
zitten we (langdurig?) opgescheept met 
energieproblemen en al hun gevolgen. 
Met elkaar kunnen we proberen deze 
zware last draaglijk te maken. 
‘Ja het douchen zal wel veel energie 
kosten,’ zei ik tegen iemand van ons 
management. ‘Joh, dat valt mee,’ zei 
hij, ‘lang niet iedereen douchet na een 
training of wedstrijd.’ Het riep voor mij 
een beeld  van vroeger op: ongewassen 
op het veld en weer ongewassen naar 
huis. Iedereen heeft dat stadium van 
persoonlijke hygiëne overleefd. 

Een zonnige zaterdagse herfstmiddag 
op ons parkeerterrein. Er is voor vele 
tientallen fietsen plaats: van eenvoudige 
karretjes tot geavanceerde exemplaren. 
Het is een groot pluspunt om in tijden van 
energienood de fiets te gebruiken. Als 
berijder van een simpele ‘trapfiets’ knijp 
ik een oogje dicht als ik door ‘vliegende’ 
snelfietsers (zonder bel…) wordt 
ingehaald. 

HENK BOVEKERK
ERELID

www.vanekerenkuiper.nl       www.vanekeren.nl

...WĲ  STAAN TOT UW BESCHIKKING!
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Inkoop 
Verkoop

Aankoopadvies
APK keuring 
Onderhoud 

Schadeherstel
Schadetaxatie

Storingsdiagnose
Airco Service

Full Service
Invoer/Export
Turbopartner
Repsol dealer

Alle aandacht 
voor uw auto
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AUTOBEDRIJF

n o o r d e l o o s  - w w w . d o o l a u t o s . n l

Het autobedrijf voor al uw;

- personenwagens
- bedrijfswagens
- aanhangwagens
- APK

- Airco-service
- onderhoud
- reparatie
- schade-afhandeling

/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

Versteeg-Meerkerk

COLOFON

Redactie: Jan Blom, Sven Hordijk,  
Eric Looijen en Koen den Hartog,  
Wesley Eijkelenboom.

clubkrant.svn@hotmail.com 
Sponsoring: Koen den Hartog 06-55302256

www.bosuitje.op-terschelling.nl
lcbos123@live.nl / 06-51887040

WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL

CLUB VAN 50  
SCHENKT  
SCOREBORD!
In mei van dit jaar is tijdens de 
jaarlijkse vergadering vd Club van 50 
besloten een scorebord te realiseren 
langs het hoofdveld.

We hebben een prachtig veld, rondom 
nu helemaal vol met reclameborden 
en dit zou de kers op de taart zijn. Na 
overleg met onze vutters
werd besloten om de montage zelf te 
doen omdat daarmee nog behoorlijk 
wat geld uitgespaard kon worden.
 
Na de zomervakantie is de 
basisconstructie geleverd waarna de 
vutters konden beginnen. Op donderdag 
8 september schroefde Freek de laatste 
plaat erop en was het bord klaar. Het 
was zijn laatste kunstje voor onze club!    

ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 NOV.
START 21.00 UUR

DE AGENDA: 
1  Opening en mededelingen 
2  Notulen ledenvergadering d.d. 7 april 2022  
3  Ingekomen stukken 
4  Vaststellen definitieve agenda 
5  Jaarverslag algemeen 
6  Jaarverslag jeugdcommissie 
7  Jaarverslag vrouwenafdeling 
8  Financiën 
 • Verslag penningmeester 
          • (Vaststellen) begroting 
          • Verslag/Verkiezing kascommissie  
9  Bestuursverkiezing  
10 Activiteiten 
11 Rondvraag 
12 Sluiting
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