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Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, 
informatie- en kennissector (NVB) 

 
Notulen van de ALV, gehouden op maandag 22 maart 2010, van 15.30-18.00 uur 
Locatie: La Place, Neudezaal, Utrecht 
 
 

1. Opening 
BM opent de vergadering. 
 
2. Agenda 
De agenda wordt vastgesteld met een toegevoegd punt Kascommissie onder punt 6 Financiën (op initiatief 
van AW). 
 
3. Ingekomen stukken, mededelingen 
Afwezig met kennisgeving de leden Margot Blikman, Edith van Dasler en Gerdien de Jong (3). 
Bij BM ingekomen stuk van Erna Winters (email met bijlage d.d. 22 maart 2010, 11.19 uur) wordt behandeld 
bij punt 4. 
 
4. Notulen vorige ALV's (10/12/2008 en 29/06/2009)1 
- Notulen 10 december 2008: AW stelt dat op p. 1 PJ gewijzigd moet worden in RJ. AW signaleert dat er op 
de presentielijst personen staan die volgens haar geen lid zijn. Bestuur meldt dat deze personen echter wel 
lid zijn. De ALV stelt deze notulen conform vast. 
 
- Notulen 29 juni 2009 AW stelt dat op p. 1 PM gewijzigd moet worden in PE. [CK] Wat houdt de zinsnede 
"Verantwoordelijk voor slechte resultaten" op p. 3 in? BM Hier is zonet over vergaderd met de 
penningmeesters. Het houdt in dat indien er sprake is van wanbestuur dit aansprakelijkheid met zich 
meebrengt die mogelijk ook ook financiële consequenties voor betrokkenen kán hebben. De ALV stelt deze 
notulen conform vast. 
 
5. Bureau-aangelegenheden 
- HRM, ledenadministratie PE bedankt de vrijwilligers die in 2009 belangeloos het bureau uit het slop hebben 
getrokken en de ledenadministratie weer op poten hebben gezet. Vanuit de zaal wordt ook hij bedankt, 
aangezien PE één van de initiatiefnemers hiervan was en zelf ook veel als vrijwilliger heeft bijgedragen. De 
aanstellingen van de beide personeelsleden die op 1 januari 2009 nog op de payroll stonden, zijn in de loop 
van 2009 afgebouwd: van één is met wederzijds goedvinden afscheid genomen, de zaak van andere is nog 
niet definitief geregeld c.q. onder de rechter. PE is aftredend bestuurslid gezien zijn aanstelling op het 
Bureau op zzp-basis. Daarnaast is FH een contract aangeboden voor 0,4 fte. De jaarlijkse contributierun is 
nu volledig geautomatiseerd. Waar het aanmaken en versturen van de facturen vorig jaar nog ca. 1,5 maand 
in beslag nam, is dit nu teruggebracht tot twee dagen. Op de facturen voor 2010 is onverwacht snel betaald, 
waardoor vereniging nu een aanmerkelijk betere liquiditeitspositie heeft dan vorig jaar. Studenten van de 
Hanzehogeschool Groningen hebben onderzoek gedaan en advies uitgebracht over de inrichting van en het 
werken met met Exact Globe voor de ledenadministratie. Daarnaast hebben ze een schoningsactie 
uitgevoerd.  
 
- Huisvesting. We zijn per saldo niet enthousiast over de huidige lokatie in Amersfoort Schothorst, m.n. de 
bereikbaarheid en uitstraling laten te wensen over. Wel enthousiast is het bestuur over een mogelijk nieuwe 
lokatie in Utrecht op steenworp afstand van station Utrecht Centraal. Hier over lopen de onderhandelingen 
nog. HV vraagt in hoeverre er sprake is van dubbele huur en welke kosten dit met zich meebrengt. PE 
antwoordt dat het contract met Regus naar de letter pas per 1 januari 2012 kan aflopen en er - als we tot 
overeenstemming komen en er snel verbouwd kan worden in Utrecht - we ca. 6-7 maanden moeten 
overbruggen met een dubbele huurlast in de orde van ca. €10-15.000. HM meldt dat het concept dat Regus 
biedt naar het schijnt booming is, hetgeen echter in werkelijkheid niet overal even reëel is. Is hier iets mee te 
doen als het op onderhandelen aankomt? JBu antwoordt dat een dubbele huurlast voor beperkte tijd niet 
onmogelijk is, maar tot een absoluut minimum beperkt moet blijven. Het ergste is dan weliswaar afgewend, 
de financiële situatie blijft wel fragiel en vereist behoedzaam optreden. AW merkt op dat de opzegtermijn bij 
Regus toch één maand was? PE antwoordt dat dit achteraf niet waar is gebleken: de contractsbepalingen 
bevatten een opzegtermijn van drie maanden.  

                                                 
1 Begeleidende documenten: [1] Notulen 10 december 2008; [2] Notulen 29 juni 2009. 
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6. Jaarverslag 2008 en Financiën2

 

- Jaarverslag en Financieel verslag 2008 (concept, inmiddels akkoord door accountant) BM stelt stuk aan de 
orde. Er zijn geen vragen. JBu geeft aan dat in het jaarverslag 2008 staat vermeld dat van afdeling HB geen 
jaarrapportage is ontvangen, terwijl dit inmiddels wel het geval is (wordt na de vergadering alsnog aan het 
jaarverslag toegevoegd). Jaarverslag 2008 wordt conform vastgesteld. Ten aanzien van het financieel 
verslag 2008 stelt BM dat er een samenstellingsverklaring is afgegeven door Berk. Onduidelijk is nog of 
vorige bestuur de stukken zal tekenen. Het kan zijn dat stuk op volgende ALV als hoogste instantie binnen 
de vereniging nog terugkomt ter goedkeuring, wanneer vorig bestuur niet wenst te tekenen. DB vraagt of er 
een reactie is binnengekomen van vorig bestuur? BM antwoordt dat dit niet het geval is. Er kan voor 
gekozen worden dat huidig bestuur tekent, ook dat is niet waarschijnlijk. HM vraagt hoe lang geleden de 
stukken verstuurd zijn? PE/BM antwoorden dat deze nog niet zo heel lang geleden verstuurd zijn. BM stelt 
dat indien er geen ondertekening plaatsvindt er ook geen sprake kan zijn van décharge. BM laat de grafiek 
van ontwikkeling van het eigen vermogen en de jaarresultaten zien. De vraag komt op welke hoogte van het 
eigen vermogen wenselijk is nu we weer positief staan en jaarresultaten aan het eigen vermogen kunnen 
toevoegen. Dit wordt meegenomen naar de accoutant, het zegt nl. iets over besteding van positieve 
resultaten, nl. tot welk niveau het eigen vermogen moet worden aangevuld voordat er een andere 
bestemming aan jaarresultaten kan worden gegeven. Tevens is afgesproken in het penningmeestersoverleg 
om nog een kort verslag te geven van de desastreuze financiële ontwikkeling van de afgelopen jaren, 
waarvoor de verklaring luidt: het inhuren van bureau Yacht en de zeer hoog uitgevallen kosten van de 
automatisering. BM vraagt of er verder nog vragen zijn? Er zijn geen vragen, zodat op de volgende ALV de 
stukken definitief vastgesteld kunnen worden en (indien het oude bestuur getekend heeft) décharge kan 
plaatsvinden. AW vraagt of de stukken wel vastgesteld kunnen worden en het (oude) bestuur gedéchargeerd 
zonder dat de kascontrolecommissie een oordeel gegeven heeft? BM reproduceert het verleden waarin ooit 
is vastgesteld de taken van de kascommissie uit te besteden aan een accountant. SB stelt dat dit haar niet 
bekend is en niet in de statuten staat. BM neemt dit punt mee. Tevens stelt hij dat het huidige bestuur 
besloten heeft geen verhaal te halen op het voorgaande bestuur wegens wanbeheer. Diverse verkenningen 
hebben aangetoond dat dit praktisch onhaalbaar is gezien de kosten en de reputatieschade voor personen 
en de vereniging. Het bestuur acht het vruchtbaarder om dit dossier te sluiten en maatregelen te nemen om 
dergelijk wanbeheer in de toekomst te voorkomen (mandateringsregeling). SB stelt dat het niet aan het 
bestuur is, maar aan de ALV om te besluiten wat er moet gebeuren t.a.v. de cijfers, de verantwoording en de 
eventuele beleidsmatige consequenties. PJ stelt dat je er voor kan kiezen om alleen voor 2008 een 
kascommissie te benoemen. DB vraagt zich af of afdelingen nog wel een kascommissie nodig hebben, als er 
een kascommissie van de koepel is. BM stelt dat er geen kascommissie functioneert, maar dat de taken 
daarvan aan de accountant zijn toevertrouwd. JB stelt dat er een kascommissie dient te komen als 
controlemechanisme. Kascommissie zou alleen maar versterking zijn t.o.v. accountant, een soort extra 
veiligheidsnet. BM stelt aan nieuw bestuur voor om nieuwe kascommissie te benoemen. SB stelt dat dit niet 
aan het bestuur is, maar aan de leden. BM zegt toe zo spoedig mogelijk een oproep te doen voor de 
benoeming van een kascommissie om samen met SB controle uit te oefenen. JB stelt dat een kascommissie 
goed aanvullend kan werken. SB merkt op dat een kascommissie de ALV goed kan adviseren wat wenselijk 
is t.a.v. het financiële beleid. GL stelt de principiële vraag of de vergadering een kascommissie wenst en zo 
ja, wie daarin dan zitting neemt? BM neemt het voorstel van diverse leden over en stelt voor dat tevens 
bekeken moet worden hoe de kascommissie zich moet verhouden binnen het geheel van de administratieve 
organisatie. PE vraagt hoe de opdracht aan de kascommissie moet luiden? BM antwoordt dat dit een 
terechte vraag is, maar meegenomen moet worden bij het vaststellen van hoe we de administratieve 
organisatie willen organseren. Dit punt moet terugkomen op volgende ALV. SB citeert uit de statuten t.a.v. 
bestaan / instelling van kascommissie. JBu stelt dat de statutaire bepalingen op dit punt reeds lang door de 
realiteit zijn ingehaald. PE stelt voor eerst te definiëren wat de kascommissie precies inhoudt en daarna een 
oproep te doen aan de leden om de vacature in te vullen. HV stelt dat een kascommissie geen algemene 
beleidsuitspraken behoort te doen en alleen een adviserende functie heeft n.a.v. een controle achteraf. LK 
stelt voor een kascommissie in te stellen voor 2008 en als we voor de daaropvolgende jaren geen 
kascommissie meer willen, dit in 2011 te besluiten en daarop de statuten aan te passen. BM stelt voor een 
kascommissie voor 2008 te benoemen waarin SB en een tweede persoon zitting zullen hebben. In de 
elektronische Nieuwsbrief komt hiervoor een oproep. AW vraagt of gelet op de financiële verhoudingen 
tussen koepel en afdelingen de verliezen van de koepel ook ten laste van de afdelingen komen? BM stelt dat 
er maar één vereniging is, dus dat formeel alles NVB-geld is. Echter in de realiteit zijn afdelingen tamelijk 
autonoom (geworden). Afhankelijk van de nog vast te stellen visie gaan we bekijken hoe we hier in de 
toekomst mee omgaan. Afdelingen hoeven geen eigen kascommissie in te stellen, maar de koepel dan wel. 
HM stelt dat de vraag 'van wie is het geld' alleen van belang is bij opheffing van de vereniging; BM beaamt 
dit. BM constateert verder dat juridische en feitelijke werkelijkheid helaas niet conform zijn. We moeten met 

                                                 
2
 Begeleidende documenten: [1] Jaarverslag en Financieel verslag 2008 (concept), [2] Concept realisatie 2009 en begroting 2010 

(2008-2010). 
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elkaar gaan vaststellen wat we willen en daarop de statuten en huishoudelijk reglement (de juridische 
'werkelijkheid' dus) aanpassen.  
 
- Concept realisatie 2009 en begroting 2010 (2008-2010) AW vraagt of er over 2010 meer of minder 
contributies geïnd zullen worden dan over 2009? BM stelt dat dit minder zal zijn. JBu vult aan dat we met 
een zachte achteruitgang bezig zijn. BM illustreert dit met de situatie bij de afdeling OB die bijv. al lange tijd 
met een doorstart bezig is, waardoor leden zich afgvragen wat de club nog toevoegt. DB stelt dat 
congreskorting incl. alleen lidmaatschap voor 2010 een enorm risico inhoudt van opzeggingen ná 2010 (een 
kortstondige winst dus). BM stelt dat dit in principe altijd geldt, je wordt altijd lid voor één jaar tenzij je opzegt. 
DB is het hier niet helemaal mee eens, er zit een zeker nuanceverschil in. Is er wel rekening gehouden met 
een eventuele teruggang? PN vraagt hoe het gesteld is met bijdragen aan andere organisaties? BM 
antwoordt dat deze bijdragen (aan EBLIDA, FOBID e.d.) tijdelijk zijn opgeschort i.v.m. financiële suitatie. Nu 
deze weer een positieve richting opgaat, kan voorzichtig gedacht worden aan het weer opstarten hiervan. LK 
vraagt wat de post ‘nagekomen baten congres’ in de kolom realisatie 2009 (versie 03-03-2010) (bedrag € -
4.540) inhoudt. JBu antwoordt dat het hier ging om een terugbetaling op een eerder dubbel betaalde 
rekening. HK vraagt of de congresbegroting 2010 niet te optimistisch is? JBu legt uit dat we stands hebben 
laten bijtekenen en gaan proberen grotere sponsors binnen te halen. Uiteraard moet dat wel lukken om de 
begroting te halen. GL merkt op dat in de personeelskosten voor 2009 en 2010 geen voorziening is 
opgenomen voor de persoon 'onder de rechter'. JBu geeft aan dat er een voorwaardelijke ontbinding ligt, 
zodat wat de uiteindelijke uitspraak ook zal zijn, de NVB na 1 december 2009 geen salarisverplichtingen aan 
deze persoon meer heeft. Maximaal gaat het om 3 maanden suppletie, indien die niet wordt toegekend, valt 
dit bedrag vrij. JBu merkt op dat de realisatie over 2009 home made is, d.w.z. nog niet geaccordeerd is door 
de accountant. BM wil de begroting 2010 in stemming brengen. GL merkt op dat de voorziening voor 
ziektekosten voor 2010 op 0 staat. Betekent dit er er niemand ziek mag worden? JBu geeft aan dat we 
gezien de huidige situatie op kantoor er inderdaad op rekenen dat er niemand dermate langdurig ziek wordt 
dat een dergelijke voorziening aangesproken zou moeten worden. PN vraagt waarom donaties e.d. steeds 
op nul staan? JBu legt uit hoe deze post destijds op de begroting is gekomen (nl. wijziging van de OB-
organisatie). DB vraagt hoe het zit met de inkomsten en uitgaven voor het blad InformatieProfessional. JBu 
antwoordt dat de pakketkortingen aan institutionele leden een kostenpost veroorzaken van € 30.000. CK 
Hoe zit het met eventueel belastingvoordeel voor (oud)-leden indien zij een schenking willen doen aan de 
NVB? Is het de moeite waard dit na te vragen bij een bevriende notaris? BM noemt dit een goed punt en 
doet een oproep aan het nieuwe bestuur dit verder te onderzoeken. Hierop wordt de begroting voor 2010 
met algemene stremmen aangenomen. . 
 
7. Toekomstvisie NVB (bijlage Visiedocument ACB)3

 

BM vraagt PJ als voorzitter van de ACB-commissie een toelichting te geven op het visiedocument. PJ noemt 
als eerste de noodzaak tot aanpassing van de statuten, die totaal niet meer aansluiten op de werkelijkheid. 
Echter, eerst moet er overeenstemming zijn over de visie, dan pas kunnen statuten en HR aangepast 
worden. Een ander belangrijk punt is de vraag of we in de huidige tijd in de afdelingstructuur moeten / willen 
blijven of dat we aan andere organisatieverbanden moeten denken. Bijv. meer naar wat ons inhoudelijk bindt 
dan naar bij welke werkgever we werkzaam zijn. Denk hierbij ook aan het congresmotto van vorig jaar 
'Verbinden op inhoud'. In de praktijk is deze ontwikkeling al langere tijd zichtbaar, vandaar ook de 
aanbeveling dat langer bestaande SIG's zich zouden moeten omvormen tot afdeling (denk aan SIG 
Chemische informatie). Daarnaast vinden er bijv. bij de informatienetwerken regelmatig inhoudelijke 
activiteiten plaats waar informatieprofessionals elkaar treffen. Probleem hierbij is dat de ledenadministratie 
nog niet voldoende is ingericht om regionetwerken en afdelingen te ondersteunen. Van meer beleidsmatige 
aard is de vraag of het verenigingslidmaatschap verplicht zou moeten zijn bij deelname aan werkgroepen 
e.d., m.a.w. waar leg je de grens, wat ondersteun je 'gratis' en wat reserveer je uitsluitend voor leden? Is een 
nieuwe organisatie een manier om leden actiever te krijgen en slecht functionerende afdelingen weer op de 
rails te krijgen? PJ illustreert aan de hand van een aantal slides hoe zo'n inhoudsbepaalde vorm (in de vorm 
van zgn. 'communities') gestalte zou kunnen krijgen. IB Gaan de afdelingen die nieuwe verbanden 
(communities) faciliteren? PJ antwoordt dat dat niet de bedoeling is, maar dat de afdelingsstructuur 
langzaam aan afgebouwd wordt. Er ontstaat een levendige discussie met de zaal. Eén van de belangrijkste 
opmerkingen (CK) is dat personen maar zeker instellingen zich vaak niet tot één rol (bijv. beheer of 
kennisoverdracht, en dus tot één 'community') zullen beperken en daardoor dus moeilijk inpasbaar zullen 
zijn in deze nieuwe indeling. PJ benadrukt in de eerste plaats dat deze opzet nog een voorstel is voor 
nadere gedachtenvorming en ten tweede dat net als nu het geval is met afdelingen, personen of instellingen 
lid kunnen worden van meerdere 'communities'. BM rondt de discussie af met de constatering dat 
revatalisering zeker gewenst is. Onderliggende vraag is hoe we meer actief betrokken leden krijgen, zodat er 
weer meer en makkelijker afdelingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden (waardoor de toegevoegde 
waarde van de afdeling c.q. vereniging weer toeneemt) en waardoor het ook waarschijnlijk makkelijker zal 

                                                 
3
 Begeleidend document: [1] Visiedocument ACB. 
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zijn mensen voor (afdelings)bestuursfuncties te interesseren. Hij brengt in stemming of de ALV de 
Uitgangspunten (op p. 11-13) ondersteunt. Immers, als die geaccepteerd zijn, kan met mensen uit de 
afdelingen verder geschreven worden aan een nieuw beleidsplan. De ALV gaat akkoord met de 
uitgangspunten uit het visiedocument en stemt in met de instelling van een nieuwe beleidscommissie om op 
basis van die uitgangspunten aan een nieuw beleidsplan te gaan werken. Het nieuwe bestuur zal zo spoedig 
mogelijk een algemene oproep laten uitgaan aan de leden om zitting te nemen in deze nieuwe commissie.  
 
8. Bestuursverkiezing 
- Secretaris en penningmeester. BM schetst de actuele bestuurssituatie, waarbij PE moet aftreden vanwege 
betaalde werkzaamheden voor de vereniging, waardoor er een vacature is ontstaan voor de functie van 
secretaris. De functie van penningmeester was al langer vacant. Actieve werving in de afgelopen maanden 
heeft twee kandidaat-bestuursleden opgeleverd: CK voor de functie van secretaris en HV voor de functie van 
penningmeester. De beide kandidaat-bestuursleden introduceren zichzelf. CK is ooit begonnen als docent in 
het hbo en switchte daarna naar de bibliotheek, o.a. bij universiteiten en justitie. Hij heeft zich altijd sterk 
gemaakt voor een goede en duidelijke positionering van de bibliotheek in de organisatie. Dientengevolge 
heeft hij een carrière gehad die gekenmerkt werd door strijd, waarbij sommige dingen zijn gelukt, andere 
niet. Hij wil zich op die strijdbare manier ook inzetten voor de vereniging en schuwt daarbij een bepaald 
ambitieniveau niet. Ook dat kan strijd opleveren, maar is daar nooit voor weggelopen (zie hiervoor). M.a.w. 
"ik kan de vereniging wel aan!" HV heeft als ambitie om meer met de vereniging naar buiten te treden, incl. 
de politiek, uitgaande van de overtuiging dat de informatiefunctie geen sluitstuk van de begroting mag zijn, 
maar een meer strijdbare houding moet aannemen! Beide heren worden unaniem in functie benoemd door 
ALV.  
 
- Voorzitter. BM stelt zichzelf niet langer beschikbaar als voorzitter, maar zal aanblijven als protocollair 
voorzitter tot er een opvolger beschikbaar is. Eppo van Nispen tot Sevenaer heeft uiteindelijk aangegeven 
niet beschikbaar te zijn voor de voorzittersfunctie. BM stelt voor dat zodra zich een serieuze kandidaat voor 
de voorzittersfunctie aandient, zo snel mogelijk een ALV uit te schrijven en de benoeming van deze 
kandidaat aan de vergadering voor te leggen.  
  
9. Jaarcongres 2010 
JBu schetst in het kort het komende jaarcongres. Het congres zal wederom in Ede plaatsvinden met meer 
deelnemers en meer beursstands, dus groter dan ooit. De financiële doelstelling is een netto opbrengst te 
halen van €70-85.000. Momenteel zijn er ongeveer 30 van de 60 stands vergeven. CK vraagt of de 
vereniging bij de organisatie van het voorgaande congres geen last van de economische crisis heeft gehad. 
JBu geeft aan dat dit wel het geval is geweest, met dien verstande dat het moeilijker is geweest en langer 
heeft geduurd om kleinere organisaties tot beursdeelname te bewegen. De grote spelers echter kunnen het 
zich simpelweg niet permitteren om er niet te zijn en nemen dus zonder meer deel. 
 
10. Website 
PE Er komt een brainstormsessie met de (afdelings)webmasters om te komen tot wensen en ideeën voor 
een nieuwe website voor de NVB, waarbij meer interactiviteit nu al hoog op de prioriteitenlijst staat. Het 
voornemen is om deze bijeenkomst binnen een maand aan te kondigen. De bedoeling is om in deze sessie 
tot een long list van wensen en eisen komen die op basis van de financiële mogelijkheden e.d. een short list 
zal opleveren, waarna de aanbesteding kan volgen. Voor het project is €15.000 in de begroting opgenomen.  
SB Wat doet de NVB aan de technische moeilijkheden van de Nedbib-lijst? PE Er zijn al onderhandelingen 
gaande met Arno Reuser (lijstbeheerder), waarbij vooral de te waarborgen continuïteit en de archieffunctie 
belangrijke aandachtspunten zijn. HM vraagt of de uitkomsten van het onderzoek door de studenten iets 
opleveren voor de nieuwe website? PE bevestigt dit en stelt dat de uitkomsten van het studentenonderzoek 
meegenomen worden in de brainstorm danwel formulering van de eisen voor de nieuwe site.  
 
11. WVTTK 
- 
 
12. Rondvraag 
SB dankt het oude bestuur en feliciteert het nieuwe.  
JBu vraagt of het wenselijk is om de ALV te houden parallel met een inhoudelijk evenement (congres, 
seminar). In dat kader geeft hij aan te streven naar een volgende ALV tijdens het jaarcongres. SB Denkt dat 
het geen goed idee is om het in Ede te doen, maar op een ander moment los van het congres.  
BM sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit deel te nemen aan de afsluitende borrel. 
 
20100406 / FH_  
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Bijlage  
Presentielijst ALV 22 maart 2010 te Utrecht 
 
Naam Initialen Afdeling 

Suzanne Bakker SB BMI / WB / WSWB 

Michelle van den Berk* MB WB 

Jaap Boere* JB JI 

Dieuwke Brand DB BMI, WB 

Emke van Breugel EB JI 

Ineke van Bunnik IB LWSVO 

Jan van der Burg* JBu NVB-Bureau 

Jan Companjen JC HB 

Yvonne van Eijck* YE OB 

Peter Evers PE NVB-Bureau 

Frank Hendriks FH NVB-Bureau 

Heleen Hoes HH BMI 

Peter de Jong PJ ACB-cie. 

Lieuwe Kool LK BMI 

Cynthio Korlvinke CK JI 

Dorine Korsten DK HB 

Hubert Krekels HK WB 

Jurrien Lueks  JL LWSVO 

Hans de Man HM Prissma 

Yvonne May YM WB 

Bart van der Meij BM Prissma 

Peter Nieuwenhuizen PN BMI, Prissma, WB 

Gert Nolten* GN SB 

Geert Op de Laak GL KWSVO 

Jolieke Schroot JS BMI, SB 

Huib Verhoeff HV WB 

Ans ter Woerds AW Prissma, SB, WB 

Bert Zeeman BZ Prissma, WB 
 
*) Wel aanwezig, presentielijst echter niet getekend. 


