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Aan: leden, ereleden, leden van verdienste, bestuursleden, trainers,
ledenadministratie, juryleden, jurycommissie, medewerkers,
kascontrolecommissie, vrijwilligers, webmaster, wedstrijdorganisatie,
wedstrijdsecretariaat

Onderwerp: uitnodiging ledenvergadering 2021

Edam, maart 2021.

Beste mensen,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van De Beukers.

Deze vergadering zal online worden gehouden via “Teams” en kunt u volgen op
uw pc of telefoon. U hoeft geen app of programma hiervoor te installeren.
Graag uiterlijk twee dagen van tevoren aanmelden via een mail naar
bestuur@debeukers.nl
U ontvangt dan een mail terug met de informatie hoe u kunt meedoen aan deze
online jaar vergadering.
Stukken voor de vergadering staan een week voorafgaand op www.debeukers.nl.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de maandelijkse Nieuwsbrief per mail.

Agenda:

1.  Opening / mededelingen
2. Notulen Jaarvergadering 2019
3. Jaarverslag secretaris
4. Financieel verslag 2020 en verslag kascontrolecommissie 2020
5. Begroting 2021
6. Voorstel verhoging Inschrijfgeld van €  5,-- naar €  7,50
7. Jaarverslag Technisch Commissie
8.  Nieuwe Gymstuif
9.  Jaarverslag Jurycommissie
10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Greta Blakborn en Theo Knijn
Aftredend en niet herkiesbaar: Tonia Reijers

11.  Aanstellen Vertrouwenscontactpersoon. Kandidaat: Marian van der Meer.
12.  Vrijwilligers
13.  Rondvraag

U bent van harte welkom op deze vergadering.

Namens het bestuur,
Tonia Reijers, secretaris

http://www.debeukers.nl
http://www.debeukers.nl
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OPENING/MEDEDELINGEN

NOTULEN JAARVERGADERING DE BEUKERS OP 13 MAART 2019

Aanwezig:
Bestuur: Greta Blakborn (waarnemend voorzitter), Pim Eijlander (penningmeester), Theo
Knijn (bestuurslid/jurycommissie), Esther Rossenaar (bestuurslid dans), Tonia Reijers
(secretaris).

Bianca van Raaij (wedstrijdinschrijvingen/Digimembers), Sieuwert Oost (erelid), Marsha
Bertens (trainster turnen), Ingeborg Kuijpers (wedstrijdcommissie), Anneke Hoens
(lid/kascontrole-commissie).

Afbericht van Frieda Voorthuijzen, Bea van Leeuwen, Jacco Bertens, Margriet Pauws en
Anne-Fleur Tol.

OPENING:
Waarnemend voorzitter Greta Blakborn opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen
hartelijk welkom.
De afmeldingen worden opgenoemd. Greta leest een bericht van Jacco Bertens
(wedstrijdcommissie) voor; de voorbereidingen voor de Clubkampioenschappen lopen
voorspoedig en men hoopt op veel aanmeldingen. Aan de Springwedstrijden deden 76
kinderen mee: een record in de 5 jaar dat de commissie actief is. Er zijn complimenten
voor de enthousiaste trainsters en trainer.
Marsha Bertens geeft hierop ook complimenten voor haar assistentes.

NOTULEN JAARVERGADERING 2019: De notulen worden onveranderd vastgesteld.

JAARVERSLAG SECRETARIS:
Marsha vertelt dat nieuwe Rayonwedstrijdorganistor Ben Knelange de ouders de keuze
van helpen tijdens de in De Wormer te organiseren Rayonwedstrijd had gegeven. Dit
resulteerde erin dat slechts een paar ouders behulpzaam waren en dat zij de hele dag
aanwezig moesten zijn. Dit is niet wenselijk. Als de ouders niet helpen, dan kan hun kind
niet meedoen aan de Rayonwedstrijden. Het bestuur zal dit met dhr. Knelange bespreken
dat de ouders van kinderen die meedoen aan Rayonwedstrijden verplicht moeten helpen
met organiseren.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER:
Penningmeester Pim Eijlander: het gaat financieel weer beter dan vorig jaar. Er zijn wat
meer leden. De incasso’s lopen prachtig.

BEGROTING 2019:
De begroting 2019 is akkoord.

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE:
Op 11 maart 2019 zijn de boeken gecontroleerd en in orde bevonden door Anneke Hoens
en Elly Elshout. Zij verzoeken de vergadering om het bestuur en penningmeester Pim
Eijlander decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus geschiedt.
Anneke meldt dat de commissie zeer content was met hoe Pim de boekhouding verzorgt.
Hij heeft er veel werk aan, al zei hij van niet. De commissieleden zijn goed verzorgd door
Pim ten tijde van de controle.

http://www.debeukers.nl
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BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE:
Elly Elshout neemt afscheid van de kascontrolecommissie. Anneke Hoens neemt nog een
jaar zitting. Er moet nog een nieuw lid voor deze commissie worden gevonden.

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE:
Greta Blakborn vindt nog steeds dat er veel gedaan wordt, met dans en met gym.
De Strandwandeling gaat ook nog steeds door.

NIEUWE GYMSTUIF:
Omdat van de gemeente de dansuren van Inge Leeflang ook in de nieuwe Gymstuif
moeten komen en onze danstrainster Susan Koning niet perse in de nieuwe hal wil
dansen, blijft onze dansafdeling in De Singel.
De turnafdeling van de zaterdag gaat er wel naar de nieuwe hal, als hij er eenmaal staat.
De gemeente gaat de hal voor veel geld neerzetten, waardoor de huurprijs ook hoger
wordt. De gemeente wil ook de zaal inrichten, maar hier is bezwaar tegen gemaakt.
Mauritius en De Beukers willen de zaal zelf inrichten met een door de gemeente
beschikbaar gesteld bedrag.

JAARVERSLAG JEUGDRAAD:
Marsha Bertens vormt inmiddels met Tessa Bertens, Indy Reijers, Kris Huber en Britt van
Riesen de Jeugdraad. Er wordt in ieder geval weer naar eieren gezocht. Of er daarna
spelletjes worden gedaan is nog niet zeker.

JAARVERSLAG LEIDING:
Er wordt geen demonstratie met Koningsdag gegeven door de zaterdagturngroep omdat
trainster Marsha Bertens geen tijd heeft i.v.m. haar studie.
Marsha is als oud-trainster trots op Ilva Burghouts en Riva Bon. Zij turnen bij Mauritius
inmiddels op het hoogste niveau.

JAARVERSLAG JURYCOMMISSIE:
Theo Knijn heeft nog maar kort geleden deze commissie overgenomen van Margriet
Pauws. De samenwerking met de juryleden verloopt prima.

VERSLAG LEDENADMINISTRATIE:
Dit loopt allemaal goed. Bianca van Raaij moet alleen sommige personen achter de broek
aanzitten voor inschrijfformulieren en presentielijsten.

AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming):
Alle leden moeten wel of niet toestemming gaan geven of zij op de site gezet mogen
worden met een foto e.d. Bianca van Raaij: mag er gebruik worden gemaakt van een
soort presentielijst waar mensen het op kunnen aangeven, of moet er van ieder lid een
aparte brief?
Het bestuur gaat verder nadenken over de werkwijze.
Marsha Bertens stelt voor om in de kast in de sporthal een lijstje op te hangen van
kinderen die niet op de foto of een filmpje mogen.

KLACHTENREGELING EN VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP):
De klachtenregeling staat inmiddels op de site. Theo Knijn vertelt dat de vereniging een
Vertrouwens Contact Persoon moet hebben. Iemand uit de eigen gelederen, die de
vereniging dus goed kent, zou het mooist zijn. Geheimhouding is ook een belangrijk iets.

BESTUURSVERKIEZING:
Aftredend en herkiesbaar: Pim Eijlander
Toegetreden: Esther Rossenaar-Thijs

http://www.debeukers.nl
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VRIJWILLIGERS:
Greta Blakborn was begonnen te schrijven, maar is daarmee gestopt. Er zijn heel wat
mensen die zich inzetten voor de vereniging. Men wil niet altijd in een commissie, maar
als er een klus gedaan moet worden, staat men paraat.

RONDVRAAG:
Anneke Hoens: * de groepen conditietrainen van de dinsdagochtend zouden graag een
andere naam voor de les willen.
* stelt voor om prijs en tijd te benoemen op de reclameposter, ter promotie. Bianca van
Raaij: misschien een poster voor alleen die dinsdagochtendgroepen?
* de groepen zijn heel tevreden over trainer Marco Tol. Hij geeft een heel afwisselend
programma, vraagt feedback en gaat ook lekker in de vakanties door.
* de groepen kunnen wel aanvulling gebruiken: 7 om 9 leden. De groepen zijn te
verschillend om samen te voegen. Ook vindt men de eigen tijd het prettigst.
Ingeborg Kuijpers: * de geluidsinstallatie in De Singel is slecht. Susan Koning zou er mee
bezig zijn. Bianca van Raaij: voor komende wedstrijd kan die van de volleybal geleend
worden.
Marsha Bertens: * geeft ook training bij Mauritius. Daar heffen ze €  1,-- toegang voor de
eigen wedstrijden. Dit kan een leuk potje worden, voor toestellen of activiteiten. Dit
voorstel wordt besproken in het bestuur.
* de uitbreiding van de zaterdaguren gaat niet. Marsha gaat opruimen om 13.00 uur
i.p.v. 12.45 uur. Dit is akkoord.
* wil kijklessen gaan doen, zodat de ouders een lesuur kunnen kijken vanaf de tribune.
* de turnpakjes voor de selectie waren eerst iets goedkoper omdat ze groot ingekocht
waren. Nu zijn ze dus iets duurder. Het bestelformulier moet daarom aangepast worden.
* is er al een pakje voor de recreatie? Dat is niet zo makkelijk. Marsha stelt voor het dan
aan de ouders over te laten. Alleen is er niet een goedkoop pakje dat gegarandeerd
leverbaar blijft.
* heeft EHBO voor baby’s en kinderen gehaald en kan inmiddels ook reanimeren.
* vindt het jammer dat Sint en Piet zijn geweest zonder dat de vrijdagkinderen hierbij
waren. Dit is eigenlijk nooit omdat er dan ook niet-gelovigen onder zijn. Het zal
besproken worden in het bestuur.
* Marsha vindt dat meisjes die in de selectie zitten dan ook mee moeten doen aan
wedstrijden.   De keuzemogelijkheid wil ze laten vervallen.
* gaat met de zaterdaggroepen altijd zwemmen aan het eind van het seizoen. Ze zou
met de vrijdag ook een activiteit willen doen. Hier wordt nog verder over gesproken.
* bij Mauritius heeft aantal trainers coach-to-coachtraining gevolgd: zij willen tips aan
Marsha geven en daar is zij heel blij mee.

Greta Blakborn vraagt of Marsha belangstelling zou hebben voor een Pegasus. Zeker!
Maar dan zou er ook een goede plank voor gekocht moeten worden.
Marsha zou eigenlijk liever blokken voor de trampoline en plofmatjes willen hebben.

21.21 uur sluit waarnemend voorzitter Greta Blakborn de vergadering.

http://www.debeukers.nl
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Verslag van de secretaris                                          kort overzicht 2020

Het bestuur heeft in 2020 achtmaal vergaderd.

Veel dingen zijn dit jaar niet doorgegaan i.v.m. het Covid-19/coronavirus:
Jaarvergadering,Clubkampioenschappen, danswedstrijden, Danskamp, Strandwandeling,
Rayonwedstrijden,Zomerkamp, Springwedstrijden en het bezoek van Sinterklaas.
Sinds half maart zijn de lessen: afgelast, online gegeven, buiten gegeven en in de zaal,
steeds n.a.v. de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de KNGU op dat moment.
De trainers hebben deze periode doorbetaald gekregen, de contributie voor het 2de
kwartaal is voor iedereen, ongeacht het aantal trainingsuren, gesteld op €  20,-- i.v.m. de
gemiste lessen.

Het was de bedoeling om tijdens de Algemene Ledenvergadering een Vertrouwens
Contact Persoon te laten kiezen en Marian van der Meer had zich hiervoor kandidaat
gesteld. De verkiezing is niet doorgegaan, maar Marian is wel al per mail en via de
website voorgesteld aan de leden van de vereniging.

De KNGU heeft een onderzoek ingesteld naar grensoverschrijdend gedrag. Dit is met
name in de topsport aan de hand geweest. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan
aangepaste huis- en gedragsregels opgesteld en kenbaar gemaakt via de Nieuwsbrief, de
website en in de zalen.

Ledenadministratiepakket Digimembers houdt op te bestaan. Bianca van Raaij van de
ledenadministratie heeft onderzoek gedaan en in het nieuwe jaar zal overgegaan worden
op Club-assistent.

De bouw van de nieuwe Turn/danshal is inmiddels gestart. De turnsters van de
recreatieplusgroep zullen hier hun lessen gaan krijgen.

De Kledingcommissie wordt inmiddels gevormd door Gerie Buijs.

De vereniging heeft een afwijzingsbeschikking subsidieaanvraag 2021 van de gemeente
ontvangen i.v.m. het positieve saldo van de vereniging. Er kan nog wel subsidie worden
aangevraagd voor de Springwedstrijden en Clubkampioenschappen.

De vereniging heeft weer meegedaan aan de Grote Clubactie. Hierbij verkopen leden de
loten en is een groot deel bestemd voor de vereniging. Bestuursleden Greta Blakborn en
Esther Rossenaar hebben de organisatie rond deze actie op zich genomen, met hulp van
Manon en Raymond Eggink.
Met een mooi resultaat: maar liefst €  1897,70.
Ook is er een mooi bedrag van €  750,-- gewonnen met de Deen Sponsoractie. Ook hierbij
was de coördinatie in handen van Esther.

De vereniging telde per 31 december 2020 189 leden.

Tonia Reijers

http://www.debeukers.nl
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Autobedrijf Herman Schilder Oosterhuizerweg 15 Edam
De Beurs, eten en drinken Keizersgracht 6 Edam
Autoschade de Hoop en Zn. Julianaweg 129 Volendam
Dans-choreografie Susan Koning Vestaplantsoen 4 Volendam
Kivo Plastics Julianaweg 196-202 Volendam
Restaurant en pizzeria La Galera Gevangenpoortsteeg 1 Edam
LQA workwear en opleidingen Mgr.C.Veermanlaan1bc Volendam
Molenaar en Zwarthoed, Adv. BV Postbus 74 Volendam
de Onderlinge, verzekeringen Raadhuisstraat 1 Oosthuizen
Pedicurepraktijk Ria Hukema Weidemolen 7 Edam
Profile Tyrecenterrikkee Hamerstraat 7/E Edam
Senz bouw Beitelstraat 13-A Edam
Sierbestrating Jonk Oosterhuizerweg 14 Edam
Slagerij Taam Hoogstraat 3 Edam
Ten B Jeans and Fashion de Stient 13 Volendam
Ton Koning Tweewielers Julianaweg 149 Volendam
Tuincentrum 't Lokkemientje Lokkemientjesweg 1 Edam
WAMO Autocentrum/Nierop Oosthuizerweg 7 Edam

ONZE SPONSORS

http://www.debeukers.nl
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FINANCIEEL JAARVERSLAG en BEGROTING 2021

Opmerking penningmeester

In dit coronajaar is er aangepaste contributie geheven,
De salarissen van de trainsters/trainers zijn wel gewoon doorbetaald,
Huur is aangepast aan de omstandigheden.

 Jaarrekening 2020 (Begroting 2020) (Realisatie) (Resultaat) (Opmerkingen) (Begroting 2021)
 Saldi 31-12-2019
 Giro rekening gewoon.  €   2.114,37
 Giro Rentemeer-rekening.  €   40.000,00
 Totaal 31-12-2019  €   42.114,37

 Ontvangsten.
 Contributie Gym. incl. bondscont.  €   24.000,00  €   20.911,32  €   3.088,68 Minder/Corona  €   20.000,00
 Contrib.Zumba/Steetdance  €   22.000,00  €   17.762,35  €   4.237,65 Minder/Corona  €   17.500,00
 DEMO teams dans  €   7.500,00  €   4.987,75  €   2.512,25 Minder/Corona  €   5.000,00
 Inschrijfgeld Gym.en Zumba  €   800,00  €   351,00  €   449,00 Minder/Corona  €   400,00
 Contrib.  Pilatus  €   800,00  €   498,75  €   301,25 Minder/Corona  €   500,00
 Acties Grote Club 2020  €   1.800,00  €   1.897,80  €   97,80- geen  €   1.800,00
 Deen Sponsoractie 2020  €   700,00  €   750,00  €   50,00- geen  €   750,00
 Kledinggeld  €   200,00  €   157,50  €   42,50 geen  €   175,00
 Subsidies Gem.Edam-Volendam  €   4.000,00  €   3.276,92  €   723,08 geen  €   3.500,00
 Adverteerders  €   600,00  €   900,00  €   300,00- meer advert.  €   550,00
 Lotto-Toto  €   100,00  €   83,64  €   16,36 geen  €   80,00
 Dividend Strandbad.  €   -  €   40,80  €   40,80- geen  €   -
 Diversen., Porti, Cadeaus.ed..  €   250,00  €   68,69  €   181,31 geen  €   200,00
 Retour Huur Singel..2020  €   -  €   86,00  €   86,00- geen
 Mutaties 2020-2019 overloop  €   2.002,36
 Totaal Balans 2020  Debet.  €   74.850,00  €   95.889,25  €   50.455,00

 Uitgaven:
 Contributies Gym.  €   2.500,00  €   878,58  €   1.621,42 geen  €   800,00
 Bondscontributies  €   6.800,00  €   5.985,01  €   814,99 geen  €   6.000,00
 Diverse Kosten  KNGU,  €   750,00  €   303,15  €   446,85 geen  €   500,00
 Contributie Dans.  €   1.000,00  €   90,09  €   909,91 geen  €   500,00
 Kosten Dans Diversen.  €   1.000,00  €   511,01  €   488,99 geen  €   600,00
 Retour subsidie Gemeente EdVo.  €   -  €   3.500,00  €   3.500,00- geen  €   -
 Pilatus  €   450,00  €   360,00  €   90,00 geen  €   350,00
 Diversen., Porti, Cadeaus.ed..  €   4.300,00  €   808,25  €   3.491,75 geen  €   600,00
 Salarissen Gymnastiek  €   10.300,00  €   11.818,75  €   1.518,75- geen  €   10.000,00
 Salarissen Dans  €   20.000,00  €   19.798,35  €   201,65 geen  €   18.500,00
 Juryvergoedingen  €   550,00  €   175,00  €   375,00 geen  €   200,00
 Bestuurskosten.  €   600,00  €   600,00  €   - geen  €   600,00
 Huur gymnastiek  €   8.000,00  €   4.642,50  €   3.357,50 geen  €   2.000,00
 Huur "de Singel"  €   9.000,00  €   4.160,00  €   4.840,00 geen  €   4.200,00
 Bankkosten 2019  €   350,00  €   147,96  €   202,04 geen  €   150,00
 Mut. 2020-voor 2019 overloop  €   -  €   2.650,70  €   -  €   -
 Mut. 2021 voor 2020  overloop  €   -  €   2.094,30  €   -  €   -
 Totaal Balans 31-12-2019  €   67.550,00  €   95.889,25  €   45.000,00

 Totaal Kas/Bank/giro 2020  €   1.365,60
 Totaal spaarrekening 2020  €   36.000,00
 Tot. saldo CREDIT  31-12-2020  €   37.365,60

http://www.debeukers.nl
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Jaarverslag Technische Commissie 2020

Veel dingen zijn dit jaar niet doorgegaan i.v.m. het Covid-19/coronavirus:
Clubkampioenschappen, danswedstrijden, Danskamp, Strandwandeling,
Rayonwedstrijden, Zomerkamp, Springwedstrijden.
Sinds half maart zijn de lessen: afgelast, online gegeven, buiten gegeven en in de zaal,
steeds n.a.v. de richtlijnen van de overheid op dat moment.

Er staat inmiddels een nieuwe balk in Het Bolwerck.
Bestuurslid Theo Knijn heeft een mattenkist gemaakt voor de Magic Blocs.
De Zumba op maandag is gestopt i.v.m. te weinig deelnemers.
Na de zomer moesten de GymFit-uren van de dinsdagochtend naar de middag
verhuizen op last van de gemeente. Deze uren zijn toen samengevoegd.

Sinterklaas is niet op bezoek geweest bij de Beukers door corona. Bestuurslid Esther
Rossenaar en haar dochter Esmee hebben zakjes gevuld met strooigoed en deze zijn
uitgedeeld op de lessen van de jongste kinderen.

In januari 2020 is nog wel de 2de competitiewedstrijd gehouden in de Wormer.
Kris Huber en Anouk Plat behaalden in hun categorie de 1e plaats, Amber Schouten en
Morena de Boer de 2de plaats en Madelyn Knelange werd in haar categorie 3de.

Er is in december zonder publiek een onderlinge wedstrijd met de selectiegroepen
gehouden, om hen wat wedstrijdervaring op te laten doen.

Tonia Reijers

De Nieuwe Gymstuif

Zoals bekend gaat de nieuwe Gymstuif er komen. November 2020 is, zonder veel toeters
en bellen, de eerste paal geslagen voor de nieuwe hal. Als je er nu langs rijdt zie je dat
de eerste contouren zichtbaar zijn. Als alles volgens plan verloopt wil men de hal eind
zomer 2021 opleveren. Daarna zal de hal nog moeten worden ingericht. De inrichting van
de hal voor de gym en turnsport, zal gedaan worden door Mauritius. Zij hebben als
vereniging verstand van een goede inrichting. De andere huurders zullen dat ook doen.
De Beukers gaat 4 uren huren van Mauritius zoals dat is afgesproken.
We hopen dat we allen aanwezig kunnen zijn bij de opening.

Greta Blakborn

Verslag Jurering Seizoen 2019/2020

In november 2019 en januari 2020 werd het jureren vooral waargenomen door Theo
Knijn (TD2), Yvonne van Beusekom (TD1) en Simone Steijger (TD1)
Helaas hebben we per augustus 2020 afscheid moeten nemen van Simone Steijger. Wat
dan ook betekent dat we oproep hebben gedaan aan ouders om jurylid te worden. Helaas
is er nog weinig respons. Voorjaar 2021 zal weer oproep gedaan moeten worden.
Voorlopig kunnen we de wedstrijden jureren doordat de selectie groepen wat kleiner zijn
geworden en meer in de richting van TD1. De juryleden vervullen hun taken goed en zijn
onderhand zeer ervaren, waardoor alle selectieturnsters met alle wedstrijden mee
kunnen doen. Verder moeten we 1 jurylid in reserve gaan krijgen, die we hopelijk
volgend seizoen kunnen inzetten, mocht de selectiegroepen weer groter worden.
In december 2020 hebben de Yvonne, Simone en Theo de “Corona-wedstrijd” gejureerd.
Bedoeling was om de selectiemeiden wedstrijdervaring op te doen. De juryleden konden

http://www.debeukers.nl
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dan aangeven welke punten nog verbeterd konden worden. Verder, die wedstrijd was een
succes.
In januari 2020 was de laatste wedstrijd in Wormer en sindsdien staat alles stil. Wel zal in
mei 2021 weer herhalings-cursussen zijn en is ook de advies voor de nieuwe juryleden
om per mei 2020 in te gaan stappen voor jurycursussen. Er is wel een en ander
veranderd, vooral de reglementen. Juryleden moeten ook wat pedagogie (?) bij doen.
Ook zullen de cursussen meer online gaan.
We houden nog contact met de meiden van Sloots. Zij zijn voor zowel Mauritius als de
Beukers inzetbaar tijdens wedstrijden. We hebben dit seizoen geen beroep op hun
gedaan.
In overleg met Mauritius heeft Theo Knijn ingeschreven voor TH1 in Alkmaar en
Volendam. Helaas door te weinig inschrijvingen is nog niets van gekomen.
Daarbij is de inschrijfmethode bij de wedstrijden veranderd. Eerst moet de verenigingen
de aantal juryleden leveren. Daar aan de hand van kan de aantal wedstrijdsleden
ingeschreven worden.
Voorlopig hebben we voldoende ruimte om aan onze juryleden-verplichting tijdens de
competitiewedstrijden (en doorstroomwedstrijden) te voldoen.
Kortom: De communicatie met het rayon is goed, alles loopt.

Wel zullen we dit jaar een oproep moeten doen voor TD1 juryleden, om aan reserve-
verplichting te voldoen en ook om de wedstrijdnormen te voldoen.

Theo Knijn

http://www.debeukers.nl

