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van de redactie
Voor u ligt de zeventiende editie van de Klinktaal. Inmiddels hopelijk een vast begrip voor
huurders van Portaal zoals u, en zeker voor onze leden. Die krijgen in het najaar een tweede
uitgave. Goede reden om ook lid te worden.Verderop vindt u een aanmeldingskaart. Het kan
natuurlijk ook via de digitale weg op info@hbvdeklink.nl
Wij willen u in deze Klinktaal op de hoogte houden van wat er speelt op regionaal en landelijk
niveau, en dat is van steeds groter belang. Daar worden de beslissingen genomen die invloed
hebben op alle huurders van Portaal. Huuraanpassing, energiemaatregelen, onderhoud. De
Klink is erbij!
Om te beginnen is er een verslag van onze ‘heidag’ waarop wij ons bezonnen over de visie en
missie van de Klink.We willen hier ook over in gesprek tijdens de ALV op 26 maart. Reacties
zijn ook van harte welkom op bovenstaand mail-adres.Laat ons weten wat u belangrijk vindt.
Natuurlijk ontbreekt de rubriek Weet je Wetje van Elize niet. Dit keer over overlast.Wie kent
dit niet?
Verder een artikel over de prestatieafspraken met de gemeente en de corporatie over het
woningbeleid in Nijmegen.Waar dit over gaat wordt daarin uitgelegd.
Voor korte berichten is er natuurlijk weer de Klinket. Daarin een oproep om mee te doen met
de Klink en jouw vaardigheden in te zetten voor de huurders.
Door de nieuwe wet krijgen we veel meer invloed op het beleid van Portaal.We zien kansen,
maar missen menskracht.Wellicht iets voor jou. Maatschappelijk actief, bevredigend meedoen
en ook nog een vrijwilligersvergoeding.Wat let je?
Max van den Berg
Voorzitter de Klink

Bo
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Het was een mooie dag om ons te bezinnen op de missie
en visie van de Klink.We hadden zoveel te bespreken dat
we vooral binnen hebben gezeten in het Zwaantje in Mook.
Dagvoorzitter was Guus Terlingen. Hij is medewerker van
Fraey, een bureau voor ondersteuning van organisaties
zoals de Klink.

De
heidag
ons bezinnen

Bo
H E T

Max
H U I D I G E

Jos

Prioriteiten
Om te beginnen zijn we bezig gegaan met het vaststellen van de
belangrijkste aandachtspunten voor de Klink. Een aantal punten
kwam naar voren zoals vooruitlopen op thema’s en adviezen. Dat
kan als we tijdig voldoende informatie krijgen, wat niet altijd het
geval is.
Als vrijwilligersorganisatie met te weinig menskracht zullen we
dus prioriteiten moeten stellen.Wat doen we wel en wat niet?
We komen overeen om te focussen op kernthema’s.We willen het
accent op lokaal leggen, en grote thema’s landelijk verbinden als
deze ook van belang zijn voor Nijmegen. Daarnaast willen we
investeren in een nauwere band met de achterban: onze leden
maar ook alle andere huurders van Portaal. Als denktank en aanvullende ondersteuning. Zie hiervoor de oproep in de Klinket.
Onze voornemens
Twee nieuwe bestuursleden werven en tijdelijke werkgroepen
over specifieke onderwerpen instellen. Verbeteren van de contacten met de bewonerscommissies.We gaan proberen efficiënter te
werken, te vergaderen en te mailen, zodat de tijdsbelasting voor
het bestuur omlaag gaat.
We willen bewerkstelligen dat er meer sociale huurwoningen
worden gerealiseerd in Nijmegen. Die zijn hard nodig en moeten
voldoen aan hoge duurzaamheideisen. Hiervoor is overleg met de
gemeente en de corporatie van groot belang.

Dick

B E S T U U R

KLINKtaal

3

▲

Zie volgende pagina

KLINKTAAL DEF DEF MRT 2018 def:Opmaak 1

26-02-2018

13:13

Prestatieafspraken
In de prestatieafspraken worden de doelen afgesproken die
jaarlijks moeten worden gehaald wat betreft de beschikbare
(sociale) woningvoorraad. De Klink zat ook aan tafel want de
vernieuwde wetgeving geeft ons een gelijkwaardige stem.
Maar overleg betekent ook compromissen sluiten en we hebben niet alles kunnen binnenhalen wat we wilden. Dit jaar is er
een nieuwe ronde en we gaan zien of er nog meer valt te bereiken voor de huurders. Meer hierover op pagina zeven.
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we de knelpunten. We proberen Portaal scherp te houden en
te zorgen voor tevreden en betrokken huurders. Mooie voornemens. Wij hebben nog een aantal aandachtspunten die we
graag naar voren willen brengen, zoals besproken op de heidag.
Dit betreft met name de prestatieafspraken voor 2019.
Wij willen graag dat de beschikbare voorraad aan sociale huurwoningen op peil blijft. Als er al verkocht wordt moet dat geld
ook weer in Nijmegen worden besteed aan sociale nieuwbouw.

Uitgangspunten
Waar gaan we voor? Betaalbaarheid! Dit is natuurlijk een punt
van discussie; wat is betaalbaar?
En dan hebben we het over de totale woonlasten. Dus huur plus
energiekosten. Portaal gaat daarbij uit van de nibud-norm, daar
zijn ook vraagtekens bij te plaatsen. Hierbij kijken we niet alleen
naar de huidige huurders maar ook naar de toekomstige.
Het is nog altijd zo dat nieuwe huurders een huuraanpassing
krijgen die een verhoging inhoud. Dat betekent dat zodra je verhuist je een hogere huur betaalt.Waar blijft dan de betaalbare
voorraad? Dus bij verhuizing niet de huur verhogen, vinden wij.
Dat staat haaks op het belang van doorstroming, wat toch een
belangrijk punt is bij Portaal.

Kwetsbare groepen
Wij vinden het van belang dat mensen met een beperking of
afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders niet in steeds
dezelfde wijken worden gehuisvest. Dan wordt gettovorming
voorkomen.Dit staat ook in het beleid van de gemeente Nijmegen:
een ongedeelde stad.

Wat willen wij doen
We staan voor de belangenbehartiging van de huurders van
Portaal; de huidige huurders en de toekomstige.We blijven een
luisterend oor voor alle huurders en bewonerscommissies.
Bij het regio-overleg, dat viermaal per jaar plaatsvindt, bespreken

Conclusie
Het was zinvol om op deze manier informeel met elkaar te
overleggen, zonder dwingende agenda of tijdsplanning. De onderlinge afstemming in het bestuur van de Klink is van belang
voor de eensgezinde uitstraling naar de overlegpartners. ❮
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Onderling overleg
Op het eind hebben bepaald welke onderwerpen door wie
worden behandeld, het is tenslotte niet mogelijk dat we allemaal
alles vooraf bespreken. Maar we zijn wel overeengekomen om
de berichten te delen. Dan kunnen we alsnog ons commentaar
leveren.
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Elize Sopacuwa
van het huurdeshuis
gespecialiseerd
in het Huurrecht

Weet
je
Wetje

helpt de Klink en
individuele huurders
als het nodig is.

LEEFGELUID OF OVERLAST?

Casus
Voor veel mensen is het fijn als
je thuis tot rust kunt komen.
Lekker met de benen omhoog
je favoriete tv-programma
kijken en gezamenlijk de dag
doornemen.
Maar wat als je niet goed kunt
slapen, omdat de buren een
hond hebben die veel blaft,
als de buren veel ruzie maken
in de nachtelijke uren, of als
de buren gewoon een ander
levensritme hebben?
Wanneer moet je iets accepteren en wanneer kun je met
je klacht terecht bij de verhuurder?
Hoe lastig dit soms kan zijn,
leest u in onderstaand verhaal.
Wat is het geval?
Anna woont al jaren in haar
benedenwoning in een flat.
Zij vindt het daar prettig,
omdat ze een klein tuintje
heeft en dicht bij het winkelcentrum woont. Ze heeft in
de flat ook veel vrienden, dus
eenzaam is ze allerminst.
Op een dag krijgt ze nieuwe
bovenburen waar ze een beetje van schrikt. Er komt een
jonge vrouw met twee tienerkinderen in de flat wonen.

Anna vraagt zich af of de kinderen niet voor lawaai zullen
zorgen. Er wonen veel ouderen in de flat en jongeren zijn
ze eigenlijk niet meer gewend.
Al snel komen haar zorgen uit.
De tienerzoon van mevrouw
Jansen, de bovenbuurvrouw,
rookt en ook ’s avonds op het
balkon. Hij kan moeilijk leren
en zit op een school met speciale begeleiding.
Bovendien hebben hij en zijn
moeder regelmatig ruzie.
Anna vindt het moeilijk. Ze
vindt mevrouw Jansen een
aardige vrouw en ze begrijpt
best dat zij het als alleenstaande moeder moeilijk heeft.
Maar ze wordt ’s nachts soms
wakker van de ruzies. De zoon
van mevrouw Jansen zoekt
ook wel eens ruzie met haar
als hij boos is. Ze durft dan
eigenlijk niet buiten te zitten
als het zo’n stressmoment bij
de buren is.
De andere buren spreken er
schande van, maar niemand
durft te klagen bij mevrouw
Jansen, of bij de woningcorporatie. Volgens Anna's kinderen heeft dat ook geen zin,
omdat het om leefgeluiden gaat.
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Zie volgende pagina
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Vervolg van pag 5

Hoe verging het Anna?
De medewerker van Portaal
weet Anna te vertellen dat
Portaal van meer mensen
telefoontjes heeft gehad over
de zoon van mevrouw Jansen.
Het is bekend dat hij veel overlast veroorzaakt.
De mensen van het wijkteam
zijn bij mevrouw Jansen op
bezoek geweest en ze kunnen niet vertellen wat er is
besproken, maar wel dat ze
mevrouw Jansen en haar
zoon gaan helpen.
Mevrouw Jansen heeft zelf
ook aangegeven dat ze weet
dat ze veel overlast veroorzaken. Maar haar zoon heeft
zijn emoties niet altijd onder
controle en kan daardoor soms
heftig reageren.
Portaal kan mevrouw Jansen
daardoor niet zomaar aansprakelijk stellen voor de overlast. Anna heeft daar begrip
voor. Ze snapt dat de overlast
niet direct zal stoppen, maar
ze vraagt zich wel af hoelang
het gaat duren voordat het
rustiger wordt. Wanneer ze
daarnaar vraagt legt de mede-
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werker van Portaal uit dat ze
het goed in de gaten zullen
houden.
Als de situatie niet verbetert
kan ze opnieuw contact opnemen met Portaal zodat die
andere stappen kunnen overwegen.Voor Anna is dat heel
fijn. Als er maar iemand is die
een oogje in het zeil houdt.

tip

▲

Wat zegt het recht
hierover?
De wet zegt dat je als huurder
recht hebt op ongestoord
woongenot van je woning. Is
dat er niet, dan kan het zijn
dat je de verhuurder daarop
kan aanspreken.
Zij moeten dan helpen dat
woongenot weer terug te
brengen.
Sociale verhuurders zoals
Portaal hebben speciale regels voor overlast en hebben
medewerkers in dienst die
kunnen helpen met bemiddelen en overlastveroorzakers
kunnen aanspreken op hun
gedrag.
Ook kunnen ze helpen met
doorverwijzen naar instanties
die kunnen helpen met bemiddelen bij overlast.
Er is echter wel een verschil
tussen overlast en leefgeluiden.
Een geluid kan vervelend zijn,
maar dat wil niet zeggen dat
je het altijd als overlast kunt
bestempelen. Zo kun je niet
klagen over de muzieksmaak

van de buren, maar soms wel
over het volume.

▲

Anna vindt het ondertussen
niet meer zo fijn om buiten
te zitten, ook al schijnt het
zonnetje heerlijk.

Als u overlast heeft van uw buren, probeer dan zelf in
gesprek te raken met ze. Als dit niet helpt, schroom
dan niet om contact op te nemen met uw verhuurder.
Zij kunnen adviseren over wat u het beste kunt doen.
Zij kunnen u doorverwijzen naar buurtbemiddeling of
zelf in actie komen als de overlastveroorzakers geen
beterschap tonen.
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PRESTATIEAFSPRAKEN
Elk jaar is er overleg tussen de gemeente en de corporaties over het benodigde woningbestand. Dat noemen ze prestatieafspraken.
Als gevolg van nieuwe wetgeving mogen de huurderorganisaties bij dit overleg aansluiten. In 2016 zijn we voor het eerst hierbij betrokken.
OPSTARTPROBLEMEN

De Klink heeft het initiatief genomen om te komen tot een
stedelijk platform voor de huurderorganisaties van Nijmegen.
Dat leverde nogal wat problemen op door meningsverschillen
over de organisatievorm. Dat leidde uiteindelijk tot de terugtrekking van de Klink.Een gezamenlijk standpunt kon niet worden
bepaald. Daarom kwam het driepartijen-overleg neer op gesprekken tussen de gemeente, Portaal en de Klink.
GELIJKWAARDIGE PARTNER

De bedoeling van de wet was dat we als gelijkwaardige overlegpartner zouden deelnemen. Dat is natuurlijk een illusie.Als vrijwilligers hebben we een informatieachterstand en tijdsgebrek.
De voltijds professionals hebben altijd een voorsprong. Toch
hebben we geprobeerd om een zo helder mogelijke inbreng te
hebben bij de (vele) overleggen.We hebben sterk ingezet op de
woningnood bij lage inkomens en op betaalbare huurwoningen.
JAARLIJKS OVERLEG

Elk jaar is er een nieuw overleg over de prestatieafspraken. In
2017 hadden we het over 2018, dit jaar spreken we over 2019.
De gesprekken beginnen in april.
COMPROMISSEN

Een overleg leidt onvermijdelijk tot compromissen. Daar moeten
we mee leven.Volgend jaar nieuwe kansen.Wat betreft de sloop
en verkoop zijn we niet ontevreden, er wordt niet gesloopt en
slechts 12 dure huurwoningen verkocht.
Nieuwbouw van Portaal in de komende twee jaren is gepland
op 483.Wat ons betreft te weinig, gezien de bevolkinggroei van
Nijmegen in de komende jaren.

INZET PORTAAL
Portaal wil minstens 65% van hun woningen onder een huurprijs van € 625,- houden. Daar is nog huurtoeslag op mogelijk.
Woningen die boven de liberalisatiegrens van € 710 vallen worden daarop ‘afgetopt’ zodat deze huurders nog gebruik kunnen
maken van de huurtoeslag als zij een laag inkomen hebben.
In 2020 moet Portaal een gemiddeld energielabel B realiseren in
Nijmegen. Dat is wat de gemeente nastreeft. Het betekent wel
dat er nog G en F labels blijven bestaan die worden gecompenseerd door de nieuwbouw met A++ labels.
INZET GEMEENTE

De gemeente Nijmegen wil graag inzichtelijk maken hoe het zit
met de vraag naar woonruimte, de wachttijden en meettijden.
Ze heeft hier echter geen budget voor gereserveerd. Er is wel
sprake van een plan voor armoede en schulden.
INZET DE KLINK

Wij hebben nog wat ingebracht, zoals de jaarlijkse huuraanpassing te beperken tot het inflatiepercentage, zeker voor de
lage inkomens. De verdeling over de stad van hoge en lage inkomens zodat gettovorming wordt voorkomen. En de spreiding
over de verschillende wijken van mensen met een zorgvraag.
En natuurlijk mogen duurzaamheids maatregelen niet leiden tot
verhoging van de huurlasten.
WAT IS ER NOG MEER BESPROKEN?

Een beperkte opsomming, er was natuurlijk nog veel meer.
Beschikbaarheid van woningen voor asielzoekers en vluchtelingen.
Rollator- en rolstoelgeschiktheid van woningen. De ontkoppeling
van wonen en zorg. Langer thuis wonen; wat is hiervoor nodig?

▲

We kunnen constateren dat er nog het nodige te doen valt, de Klink gaat ervoor!
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VERHUISPLANNEN: HUUR TIJDIG OPZEGGEN
De Klink heeft bij Portaal aangedrongen op een kortere leegstand na verhuizing. Dat is gunstig voor de mensen op de wachtlijst en voor ons allemaal: een leegstaande woning levert geen
huur op en dus extra kosten voor Portaal die moeten worden
opgebracht door de andere huurders. Het plan is om dit te gaan
stroomlijnen. Van 70 naar 7 dagen leegstand. Een ambitieus plan
waarvoor een aantal maatregelen wordt ingezet.

Niet alleen worden er zo kosten en werk bespaard voor de oude
en nieuwe huurder maar het voorkomt ook kapitaalvernietiging
en levert een besparing op voor ons milieu. De nog mooie
laminaatvloer hoeft er niet worden uitgehaald en daarna hoeft
er geen nieuwe worden gelegd. Een win-win situatie zeggen ze
dan. Portaal werkt daar graag aan mee. Alleen worstelen ze nog
met de vormgeving van dit proces.

Vroegtijdig melden
Om te beginnen kun je als huurder al eerder melden dat je gaat
verhuizen. De opzegtermijn blijft een maand, maar liefst eerder.
Dit opent bovendien ook de mogelijkheid om met de nieuwe
bewoner(s) te spreken over eventuele overname van bijvoorbeeld de laminaatvloer, gordijnrails, lamellen en andere zaken.

Woonklaar maken
De herstelwerkzaamheden door de VOC moeten ook strakker worden gepland. Het is een kwestie van goed organiseren.
Kleine reparaties kunnen ook nog worden uitgevoerd als de
nieuwe huurder al is ingetrokken. Het is maar de vraag of het
allemaal gaat lukken, maar het idee is goed en hoopgevend. ❮

KLINKET
SECRETARIS
In ons bestuur is de positie
van secretaris vacant.
Organisatorisch vermogen
is daarvoor van belang. Heb
je interesse en tijd neem dan
contact met ons op.
Wij kennen een inwerkperiode van drie maanden. Die is
noodzakelijk omdat er veel
verschillende onderwerpen
aan de orde komen. Er is een
lijst van taken van de functie
secretaris. In een vrijblijvend
oriënteringsgesprek brengen
wij je op de hoogte van de
lopende zaken en proberen
we vast te stellen of je past
binnen ons bestuur.

kort nieuws
VRIJWILLIGERS
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kies je eigen
aandachtsgebied en doe mee.
Wil je meeschrijven aan de
Klinktaal of foto’s aanleveren?
De website verbeteren? Het
klinkpanel nieuw leven inblazen? Social media inzetten
voor de Klink?
Zaken die in een kort project
kunnen worden gerealiseerd. Heb je ook zelf nog
ideeën, kom maar op!

KLINKtaal 8

GELDERS ENERGIE

AFSCHEID VAN JESKE

AKKOORD

JANSEN

De Klink was aanwezig op
het jaarcongres over het
GEA. Hierbij werden ideeën
opgehaald over mogelijke
energiebesparingen.
Er waren 25 aandachtsgebieden. Uiteraard waren wij
gesprekspartner aan de tafel
over het huren.
We spraken onze bezorgdheid uit over het stijgen van
de huren bij een energielabelverbetering.
Meer hierover ga dan naar:
het Gelderse energieakkoord
of naar GNMF (de gelderse
natuur- en milieufederatie).

Helaas voor de Klink heeft
Jeske Jansen afscheid moeten
nemen van ons bestuur; ze
heeft een voltijdsbaan gekregen.We wensen haar succes in haar verdere carriere.
VERHUIST U NAAR EEN
ANDERE

WONING VAN

PORTAAL?
Het lidmaatschap van de
Klink verhuist niet mee naar
een andere woning van
Portaal. Laat ons uw nieuwe
adres weten, dan zorgen wij
ervoor dat u lid blijft.
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DUURZAAMHEID: PORTAAL PLAATST ZONNEPANELEN
Portaal is bezig met het plaatsen van zonnepanelen op wooncomplexen. Die zijn dan in eerste instantie bedoeld om de
energiekosten van de gezamenlijke voorzieningen zoals gangverlichting en de lift te dekken.
Wooncomplexen als proefproject
Dat resulteert uiteindelijk in een verlaging van de servicekosten. In Nijmegen gaat het voorlopig om een aantal complexen als
proefproject. In de Geerensteinstraat zijn de eerste panelen gelegd.

Daarna zijn Fort Kijk in de Potstraat, de Groesbeeksedwarsweg en
de Zijpendaalstraat gevolgd. In uitvoering zijn: de Muiderslotstraat,
de Jacob van Lennepstraat, de Spiegelhof, de Stoppendaalstraat, de
Molenweg, de Annemoonstraat, het Maasplein, de Horstacker en
Zwanenveld. Er wordt dus flink gewerkt aan verduurzaming.
Er staan ook andere complexen op de lijst die nog nader moeten
worden onderzocht. Pas eind van het jaar komen panelen op
eensgezinswoningen in beeld.
❮
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belangen van huurders

de klink

postzegel
niet nodig

LID WORDEN KAN OOK OP:

www.hbvdeklink.nl

SLUIT U AAN BIJ HET KLINKPANEL

zie onze website

Antwoordnummer 2178
6500 WC Nijmegen
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Wijkcentrum ‘De Schakel’

✂
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Lokatie Algemene
Ledenvergadering
van 26 maart a.s.
Archimedesstraat 9
in Grootstal.

Lid worden? Het kost maar 30 cent per maand! Vul de kaart in, knip hem uit en stuur
hem op. Met jou erbij staan we nog sterker!
Ja, ik word lid van Huurdersbelangenvereniging de Klink

Naam ...................................................................................................................................... m/v
Adres

...............................................................................................................................................

Postcode /woonplaats
Email

.................................................................................................................

.................................................................... ........ Telefoon ..........................................

Ik geef mij op als lid van de Klink en ga ermee akkoord dat de contributie van 0,30 euro per maand bij
de huurbetaling wordt geïnd. Het lidmaatschap van de Klink wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij ik verhuis naar een woning, die niet in beheer is bij Portaal Nijmegen, of te kennen geef, om andere redenen geen lid meer te willen zijn
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Datum

...........................................................

Handtekening
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RESULTATENREKENING
( W I NST

EN VERLIESREKENING )

Omschrijving
Baten
Ontvangen contributie
Bijdrage Portaal
Bankkosten
Bijzondere baten en lasten

Boekjaar

Boekjaar

2017
Begroting

Begroting

2016

2017

2017

2018

3.538
81.758
-

3.522
82.422
-

3.600
82.422
-

3.534
83.528
-

85.296

85.944

86.022

87.062

7.470
200
9.325
20.210
4.924
721
177
496
514
4.250
463
73
333
28
8.501
526
3.197
145
39
-

8.890
120
10.427
18.596
4.945
362
498
753
381
4.108
487
339
45
8.039
471
2.857
158
31
-

9.360
1.500

9.360
4.000

26.500
20.724
5.166
250
1.500
280
600
400
3.756
467
111
334
175
8.545
600
5.532
121
100
-

20.000
21.419
5.361
2.650
1.500
280
800
400
4.200
498
120
349
175
9.538
600
5.532
180
100
-

61.592

61.506

86.022

87.062

23.704

24.438

85.296

85.944

86.022

87.062

Lasten
Afschrijving kosten computers
Vrijgestelde vergoedingen
Studiekosten
Koepel
Extern advies
Administratieve ondersteuning
Huur gebouw
Afschrijving computers
Verbouwing & Inrichting
Vergoeding commissies
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Vergaderkosten
Kosten automatisering
Telefoon- en faxkosten
Contributies & abonnementen
Verzekering algemeen
Kantoorartikelen
Notaris & advocaatkosten
Drukwerk & papier
Kopieerkosten
Porti
Bankkosten
Overige algemene kosten
Diverse lasten
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Aan de bewoners van:

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 26 MAART 2018
OOK NIET- LEDEN ZIJN WELKOM!
Op Maandagavond 26 maart houden we onze Algemene Ledenvergadering in wijkcentrum De
Schakel,Archimedesstaat 9, 6533 MA Nijmegen.
We nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.We willen met elkaar van gedachten
wisselen over de missie en visie van De Klink.
De vergadering begint om 20:00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19:30 uur.
De Schakel is te bereiken met de lijnen 1 en 6 van Breng. De bus stopt nagenoeg voor de deur.
AGENDA

20.00
20.05
20.45
20.45
21.00

uur
uur
uur
uur
uur

21.50 uur
22.00 uur

Opening en vaststelling agenda, mededelingen
Thema: discussie over de missie en visie van de Klink
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Pauze
Verenigingszaken
- Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 november jl.
- Jaarrekening 2017
- Voortgang Lopende Zaken
Rondvraag
Sluiting

We hopen u te kunnen begroeten op maandag 26 maart. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Max van den Berg, voorzitter
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