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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN DE KNAS TE NIEUWEGEIN OP 17 JUNI 2006  
 

1. Appèl nominaal  
Aanwezige verenigingen vertegenwoordigd door Afmeldingen
s.v. A.E.W. Dhr. G. Burema s.v. ATTAQUE !
Alkmaarse Schermvereniging Dhr. B. Mondt ASV van den Berg
s.v. Aramis Mevr. H. van Es s.v. De Rode Loper
s.v. Courage Dhr. I. Rendle s.v. Delft Fencing Club
s.v. d' Artagnan Mevr. A. Kroon s.v. Desperado
s.v. Deropement Dhr. G. Derop GSSV Donar 1881
s.v. K.L.M. Dhr. J.G. Vos RSV E.M.M.
K.M.S.V. Mevr. C.A. Knape s.v. Elan
s.v. Pallós Dhr. J. Noomen s.v. Hoorn
s.v. Rana Mevr. C. Langejans L.U.S.V.
s.v. Scaramouche Dhr. H. Uiting s.v. Masque de Fer
Schermcentrum Amsterdam Mevr. M. Sonne-Gooren s.v. Trefpunt
W.S.V. de Schermutselaers Dhr. M. Rooda Schermak. Wezowski
s.v. Surtout Dhr. J. Hoogerwerf Mevr. Y. Boomgaard-Thiry persoonlijk lid
s.v. Ter Weer Dhr. J. Remijn Dhr. G.J. Bunck persoonlijk lid
s.v. Zaal Heerooms Dhr. J. Heerooms Dhr. H.G.C.M. Crooijmans persoonlijk lid
s.v. Zaal Kardolus Mevr. G. Kardolus Dhr. J.S. Wiersma persoonlijk lid
Zaal Verwijlen Mevr. W. Kuiper Dhr. H. Crooijmans Lid van verdienste

Dhr. H.P. ter Weer Lid van verdienste
Afgegeven volmachten gevolmachtigde Dhr. R. de Cuijper Medische Commissie
Fencing Club Almere Dhr. G. Derop Mw. F. Dijkstra-Marten Commissie Breedtesport
s.v. La Prime Mevr. W. Kuiper Dhr. E. van Cann Commissie Scheidsrechterszaken
N.A.S. Dhr. J. Heerooms Dhr. M. Ariaans Commissie Scheidsrechterszaken
TSV Rapier Mevr. C.A. Knape Dhr. A. de jong Opleidingscommissie

Dhr. J. Snellen Opleidingscommissie
KNAS-bestuursleden / bureau Dhr. B. van de Kerkhof PR-commissie
Dhr. W. Mokken Voorzitter Dhr. A. Borst Kascommissie
Dhr. R. Wolthuis Secretaris a.i.
Dhr. A. Heeren Penningmeester
Dhr. A. Oskamp Bestuurslid Topsport
Mw. D. Meijer-Evers Bestuurslid Breedtesport
Mw. R. van Driel Directeur
Mw. M. van Zon Administrateur

Commissieleden
Dhr. I. Mooren Commissie Scheidsrechterszaken
Mw. C. Stijlaart Touché
Dhr. E. Kooiman Kascommissie
Dhr. Oscar Kardolus KNAS Ranglijsten / KNAS-Wedstrijden
Mw. N. Peppelenbos KNAS Internationaal  

 
2. Vaststelling quorum 

Van de 71 verenigingen waren er 22 (31%) aanwezig of hadden een volmacht afgegeven. 
Dertien verenigingen (18%) hadden zich afgemeld. Dat betekent dat 36 (51%) 
verenigingen niets van zich hebben laten horen. 
 

aantal % stemmen % aantal %
totaal aantal 71 100% 2404 100% 19 100%
aanwezig 18 25% 971 40% 0 0%
volmachten 4 6% 192 8% 0 0%
afgemeld 13 18% 285 12% 4 21%
afwezig zonder bericht 36 51% 956 40% 15 79%

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ALGEMENE SCHERMBOND
Aanwezigheid ALV 2006

persoonlijke ledenverenigingen
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3. Mededelingen   
- Het Nederlands kampioenschap (NK) was in zijn nieuwe opzet geslaagd. Het was een 

echt toptoernooi. Jammer dat het samenviel met twee wereldcup - toernooien op degen, 
waardoor onze degentoppers Sonja Tol en Bas Verwijlen verstek moesten laten gaan. In 
de zomer zal het NK uitgebreid geëvalueerd worden. In deze evaluatie zal dit punt 
zeker aan de ore komen.  

- Er zijn 9 nieuwe scheidsrechters geslaagd. Nu hopen we dat ze ook daadwerkelijk 
zullen optreden bij de Nederlandse wedstrijden. 

- Nieuw technisch kader: in de afgelopen 3 jaar zijn meer dan 80 mensen geslaagd voor 
diverse opleidingen. 

- Herbert Hoogers is aangesteld als opleidingcoördinator. Hij is van huis uit een ALO-
opgeleide gymleerkracht. Hij vervult zijn functie in deeltijd.  

- Nancy Peppelenbos volgt Oscar Kardolus op als functionaris KNAS-internationaal. Zij 
wordt aan de vergadering voorgesteld.  

- We hadden dit jaar grote WK-successen: een 6e plaats voor het Heren Degenteam. Zij 
verwierven daarmee de A-status. Saskia van Erven werd 3e op het WK voor junioren; 
Sonja Tol werd 6e en Bas Verwijlen 3e op het senioren WK. Het zijn nu al 
legendarische successen. 

- Bestaande vacatures: het secretariaat van het bondsbestuur. Deze post wordt nu al een 
jaar ad interim waargenomen door Rob Wolthuis. Een nieuwe kandidaat heeft zich niet 
gemeld. Hans Rijsenbrij stopt als lid van de scheidsrechtercommissie. Ook Alexander 
Heeren stopt in die functie. (Niet meer te combineren met het penningmeesterschap.) 
Bart van de Kerkhof  legt zijn functie als PR-functionaris neer.   

- Jan Snellen en Ab de Jong nemen na vele jaren afscheid van de Opleidingscommissie. 
Wij danken hen zeer. Mw. van Es neemt de attentie en het applaus voor hen in 
ontvangst. 

- Samenwerking NHB / KNAS: er was een presentatie op een bijeenkomst op Papendal. 
NOC*NSF is zeer te spreken over deze samenwerking. Erica Terpstra, voorzitter van 
NOC*NSF bleek zeer enthousiast. De bond krijgt er extra subsidiemogelijkheden door. 

- Dhr. Heeren (Penningmeester) vertelt over de aanschaf van het nieuwe 
schermmateriaal. Er was grote behoefte aan nieuw en up-to-date materiaal. Er zijn 
nieuwe aluminiumlopers en Allstar-aanwijsapparatuur. Het materiaal werd al gebruikt 
bij het laatste NK 2006. Mw. van Es (SV Aramis) vraagt of het nieuwe materiaal 
voortaan opgeslagen wordt op een andere locatie? Dhr. Heeren (Penningmeester) 
antwoordt  dat het op een andere locatie – zo centraal mogelijk in het land – zal worden 
opgeslagen. Dhr. Kooiman suggereert een constante oplegger aan te schaffen. 

- Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de overleden bondsleden. Met name 
worden herdacht: Piet Abrahams, schermleraar en trainer van veel coryfeeën uit het 
verleden. Anja Secrève, Lid van Verdienste, veelvuldig oud kampioene. Eddy Wolthuis, 
Erelid van de bond en duizendpoot: bestuurslid op allerlei posten en jarenlang 
internationaal scheidsrechter. 

 
4. Ingekomen post secretaris 

- Een brief van Dhr. Uitdehaag, betreffende het voorstel van Ter Weer, zal worden 
behandeld onder agendapunt 15. 

- Brief van sv Elan, waarin men stelt dat het beleid van de KNAS te veel is gericht op 
topsport. De voorzitter geeft aan dat de KNAS juist zoveel mogelijk zoekt naar een 
balans in de aandacht. De aandacht voor topsport lijkt een grotere plaats in te nemen 
door de grotere media-aandacht. De grote aandacht voor de breedtesport blijft vaak 
onderbelicht omdat het niet goed zichtbaar is.  

- Brief van LUSV, waarin men steun uitspreekt voor punt 14 (revisies Handboek), zich 
over 15 (voorstel Ter Weer) onthoudt en 16 (contributie) van harte ondersteunt. Tevens 
een opmerking over de begroting en de realisaties 2005, die bij agendapunt 8 
terugkomt.  

- Brief van SV Donar betreffende het voorstel in 2007 geen contributieverhoging door te 
voeren – agendapunt 16. Men ondersteunt het voorstel van harte. 
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- Brief van Zaal Verwijlen aangaande 1) NK 2006 en 2) Onevenwichtige berichtgeving 
over floret en degen. Over de onevenwichtigheid van de berichtgeving zijn we 
afhankelijk van het ANP. Wij hebben daar als bond weinig invloed op. Het is vrije 
nieuwsgaring. Voor Touché geldt dat leden kopij insturen en de redactie nieuws en 
kopij verzamelt. De redactie is autonoom; het bestuur is volgend. Het punt met 
betrekking tot het NK 2006 is reeds bij de mededelingen aan de orde geweest. 

    
5. Vaststellen agenda 

De voorzitter stelt voor de agendapunten 15 en 16 om te wisselen, zodat de vergadering 
kan worden afgesloten met de feestelijke huldiging van het nieuwe Lid van Verdienste. De 
agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

 
6. Verslag ALV van 15 mei 2005 

Op de ALV van 2005 werd een aantal actiepunten toegezegd: 
-  De instelling van een elektronische aanvulling op of variant van de Touché 

onderzoeken; 
- Conceptbegroting voortaan meesturen met ALV-stukken: is in 2006 gedaan; 
- Kosten van het NK meedelen aan Zaal Kardolus. Is inmiddels gedaan; 
- Richtlijn omtrent aspirant-leden, tijdstip van aanmelding en status met betrekking tot 

verzekeringen verhelderen: is inmiddels gedaan. 
 
Het verslag van de ALV 2005 wordt vervolgens paginagewijs behandeld:  
- bij het Appèl nominaal is ten onrechte niet vermeld dat mw. Knape als 

vertegenwoordiger van de KMSV aanwezig was; 
- naar aanleiding van de weergave van de discussie over de verandering van de 

contributiesystematiek vraagt dhr. Rendle (SV Courage) waarom er zo weinig over het 
negatieve sentiment over de contributieverandering van vorig jaar in het verslag staat. 
Dhr. Mokken (Voorzitter) geeft aan dat het verslag de stemverhoudingen weergeeft en 
dat dat niet noodzakelijkerwijs hoeft over een te komen met de ter vergadering 
uitgesproken sentimenten.  

    
7. Jaarverslag secretaris over het bondsjaar 2005 

In het Activiteitenverslag staat bij het overzicht van in Nederland gehouden wedstrijden 
‘Oss Open’. Dit moet zijn: ‘Applix Dutch Open’.  
Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerking vastgesteld. 

 
8. Financieel verslag over 2005 

Dhr. Heeren (Penningmeester) geeft een korte introductie over het financieel verslag over 
2005. Dhr. Mondt (sv Alkmaar) vraagt zich af hoe het Bestuur alles dat begroot is, waar 
denkt te kunnen maken. De penningmeester antwoordt dat het Bestuur ambitieus begroot, 
en dat de ambities worden bijgesteld wanneer de subsidietoekenningen binnen komen. 
Dhr. Mondt (sv Alkmaar) vraagt naar de voorziening sportmaterialen. De penningmeester 
antwoordt: “Het is een voorziening vooraf.” Dhr. Mondt (sv Alkmaar) vindt de � 10.000 
accountantskosten een hoog bedrag. De penningmeester geeft aan dat dit niet alleen voor 
het accountantsrapport is, maar ook voor andere adviezen. Het bedrag wijkt bovendien niet 
af van de vorige jaren. 

 
9. Verslag van de kascommissie 

Dhr. Kooiman doet namens de kascommissie verslag van de kascontrole. Er is goed 
gekeken naar de begrotingen, maar ook naar de kleine bonnetjes. Het geheel ziet er 
duidelijk uit, maar de boekhouding is veel minder transparant dan vorig jaar. De 
commissie adviseert het geheel leesbaarder te maken. De commissie stelt de vergadering 
voor de penningmeester décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. Het 
voorstel wordt door de vergadering aangenomen.  
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10.Verkiezing leden kascommissie 
De heren Kooiman en Borst worden herkozen in de kascommissie. Het verdient de 
voorkeur wanneer de commissie met één lid wordt uitgebreid. Vanuit de vergadering 
komen geen spontane kandidaten. Dhr. Rendle (sv. Courage) stelt voor de verenigingen 
een mail te sturen met het verzoek kandidaten voor de kascommissie aan te melden.  

 
11. Verkiezing bestuursleden  

Kim Westerweel, het bestuurslid breedtesport, heeft per 1 januari 2006 haar functie 
neergelegd. Sindsdien heeft Dinie Meijer de portefeuille waargenomen, en thans is zij 
kandidaat voor de bestuursfunctie. Bij acclamatie wordt Dinie Meijer verkozen. 
Anton Oskamp, bestuurslid topsport, is aftredend volgens rooster, maar herkiesbaar. Hij 
wordt bij acclamatie voor een derde – en statutair laatste termijn – herkozen.  
De bestuursfunctie van Secretaris wordt sinds juni 2005 waargenomen door Rob Wolthuis, 
die in tegenstelling tot eerdere berichten geen kandidaat is. Wel is hij bereid tot uiterlijk 
eind 2006 de portefeuille waar te nemen, zodat een geschikte kandidaat gevonden kan 
worden.  Dhr. Kooiman doet de suggestie een goede beschrijving van (alle) vacatures te 
maken. Hierin zou in ieder geval aandacht besteed moeten worden aan tijdsbelasting 
noodzakelijke vaardigheden, enz.  
 

12. Beleidsvoornemens 2004 – 2008 (informatief) 
Dhr. Mokken (voorzitter) schetst de stand van zaken ten aanzien van de beleidsvoornemens 
en doelstellingen zoals die op de ALV van 2005 werden gepresenteerd (de presentatie van 
de voorzitter is opgenomen in de PowerPoint van de ALV2006, die op de site van de 
KNAS kan worden bekeken en gedownload). Dhr. Rendle (sv. Courage) vertelt naar 
aanleiding van de presentatie dat de afschaffing van de lidmaatschapscategorie 
‘recreatieschermer’ een grote terugloop tot gevolg heeft gehad in zijn club. De voorzitter 
meldt dat over het hele land toch echt sprake is van groei van het ledental. Het bestuur is 
doende een analyse te maken van het ledenverloop.  
 

13. Integrale subsidieaanvraag 2005 (informatief)  
Dhr. Oskamp (bestuurslid Topsport) en Dhr. Heeren (penningmeester) presenteren de 
Integrale subsidieaanvraag 2006, de toekenningen 2006, de begroting 2006 en een 
financiële doorkijk 2007. Naar aanleiding van de presentatie vraagt Dhr. Kooiman (Zaal 
Verwijlen) of de Stimuleringssubsidie Europacup van maximaal � 500 (te verdelen over 
maximaal 6 equipes) niet wat aan de lage kant is. Dit punt wordt verder behandeld bij 
agendapunt 14. (De presentaties zijn opgenomen in de PowerPoint van de ALV2006, die 
op de site van de KNAS kan worden bekeken en gedownload). 
   

14. Vaststelling revisies Handboek-Schermer  
De revisies worden door de vergadering vastgesteld.  
Dhr. Remijn (Ter Weer) vraagt naar aanleiding van de nieuwe opzet van het NK, waardoor 
er op het NK geen ranglijstpunten meer kunnen worden gehaald, of de limieten moeten 
worden aangepast. Dhr. Oskamp (bestuurslid topsport) antwoordt dat de herziening van de 
limieten op dit moment wordt onderzocht, en dat de leden daarover binnenkort 
geïnformeerd zullen worden. Er volgt een discussie over de vraag of het NK – doordat de 
kwalificatie het hele jaar loopt – niet toch als een open wedstrijd gezien moet worden. 
Uitkomst van de discussie is dat het NK beschouwd wordt als een niet-open wedstrijd en 
dat er dus geen ranglijstpunten te halen zijn. Dhr. Oskamp (bestuurslid topsport) legt 
nogmaals uit welke de overwegingen van het bestuur waren bij het kiezen van een nieuwe 
structuur voor het NK: “Wij willen het NK upgraden, door er alleen de top 16 aan te laten 
meedoen”. Dhr. Rooda (Schermutselaers) constateert dat 16 deelnemers per wapen niet 
overal werd gehaald. Hij vraagt of dit kwam doordat het NK nieuwe stijl geen punten meer 
opleverde? Hij suggereert dat er nu wellicht deelnemers om die reden wegblijven. Het 
bestuur geeft aan dat in de evaluatie van het NK nieuwe stijl, die in de zomer zal 
plaatsvinden dit punt heel nadrukkelijk zal worden betrokken.  
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Dhr. Kooiman constateert dat de � 500 subsidie voor deelname aan de Europacup (te 
verdelen over maximaal 6 equipes) niet aansluit bij het bedrag van �13.500 dat wordt 
genoemd in de begroting en subsidieaanvraag. Dhr. Oskamp (bestuurslid topsport) legt uit 
dat het begrote en aangevraagde bedrag betrekking heeft op de totale kosten voor deelname 
door 6 equipes. In feite wordt er geen subsidie aangevraagd, want de subsidietitel voor 
deelname aan de Europacup is afgeschaft. In voorgaande jaren subsidieerde NOC*NSF 
jaarlijks de deelname voor ongeveer �500 (totaal). Dat bedrag stelt het bestuur nu voor uit 
eigen middelen bij te dragen. Net als voorheen blijft het grootste deel van de kosten voor 
rekening van de schermers en hun verenigingen. Verhoging van het bedrag zal ten laste 
komen van vooral de contributie-inkomsten. Dhr. Kooiman stelt voor het bedrag te 
verhogen tot �500 per equipe. Dhr. Mokken (voorzitter) vraagt de vergadering het voorstel 
niet in stemming te brengen, maar het bestuur de gelegenheid te geven het bedrag te 
heroverwegen. De vergadering gaat akkoord. 
                                                                         

15. Voorstel Ter Weer inzake kwalificatiestructuur Nationale Kampioenschappen (NK) 
Zaal Ter Weer heeft een voorstel ingediend dat voorziet in het toevoegen van leden van 
Jong Oranje aan het deelnemersveld van het NK, ook wanneer zij zich niet hebben 
gekwalificeerd. De indiener van het voorstel (Dhr. Remijn, Ter Weer) licht het voorstel 
kort toe. Door overlap van het Jong Oranje wedstrijd- en trainingsprogramma met de 
kwalificatiewedstrijden voor het NK (de ECPKNAS-Cup) kwam een aantal leden van Jong 
Oranje punten tekort voor het NK. Ze behoren tot een nationale selectie en dus horen ze op 
het NK, aldus indiener. Dhr. Mokken (voorzitter) geeft aan dat het een probleem is dat 
vooral speelt onder junioren en cadetten floretschermers. Het is ook een kwestie van 
prioriteitstelling van de schermer en de bondscoach. Het NK nieuwe stijl betekent een 
heleboel veranderingen ten opzicht van de traditionele NK’s. Het is niet verstandig al na 
een jaar aan de kwalificatiestructuur te gaan morrelen. Wel is dat uiteraard voor het NK 
2007 een punt van aandacht – met alle andere punten die naar voren gebracht zijn. De 
voorzitter ontraadt de vergadering het voorstel. Het voorstel wordt in stemming gebracht. 
Het wordt verworpen met 727 stemmen tegen, 426 stemmen voor en 10 onthoudingen (in 
totaal 1163 uitgebrachte stemmen). 

 
16. Contributie 2007 

Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2007 niet te verhogen en ook de 
indexering niet toe te passen. Dhr. Mokken (voorzitter) licht het voorstel toe, door aan te 
geven dat de veranderingen in contributiesystematiek alsmede het goede financiële 
resultaat een contributieverhoging op dit moment onnodig maken. 
Dhr. Rendle (sv Courage) stelt voor de contributie met � 2 te verlagen. Dhr. Oskamp 
(bestuurslid topsport) rekent voor dat dat de bond circa � 5000 aan inkomsten zal schelen. 
Dhr. Mokken (voorzitter) geeft aan dat een dergelijk voorstel formeel op deze manier niet 
in stemming gebracht kan worden. Een voorstel dient ondersteund door ten minste vijf 
verenigingen tijdig te worden geagendeerd. Als er bij de vergadering geen bezwaren zijn, 
wil de voorzitter het desondanks in stemming brengen. Het voorstel wordt daarna 
verworpen met 1127 stemmen tegen, 36 stemmen voor en 0 onthoudingen (in totaal 1163 
uitgebrachte stemmen). 
 

17. Rondvraag: 
SV D’Artagnan wil de statuten graag hebben. Dhr. Mokken (voorzitter) antwoordt dat deze 
op de site van de KNAS zijn te downloaden.  
Dhr. Dérop (sv Déropement) wil weten of de ruimte van PITS bruikbaar is voor derden. 
Dhr. Oskamp (bestuurslid topsport) antwoordt dat PITS een trainingsfaciliteit is voor de 
nationale selecties en dat andere schermers op uitnodiging van de bondscoaches kunnen 
participeren. Voor activiteiten buiten trainingen voor nationale selecties moet toestemming 
gevraagd worden aan NOC*NSF. Zij zijn eigenaar van de zaal en de faciliteiten. Rorik 
Janssen, bondscoach floret, is de PITS-coördinator. Met hem dient allereerst contact te 
worden gezocht. 
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Mw. Kardolus (Zaal Kardolus) zegt dat het jaar 2008 in de geschiedenis van de bond een 
belangrijk jaar is: 100-jarig bestaan. Ze vraagt of hier al wat aan wordt gedaan? Het 
antwoord is ja. 
Dhr. Rendle (sv Courage) vraagt hoe een vereniging iemand kan voordragen voor Lid van 
Verdienste of Erelid. Dhr. Mokken (voorzitter) verwijst hem naar de statuten, waarin de 
procedures zijn beschreven.  
Mw. Kuiper (Zaal Verwijlen) vraagt hoe het heeft kunnen gebeuren dat Bas Verwijlen en 
Sonja Tol niet aanwezig waren bij het NK? Dhr. Oskamp (bestuurslid topsport) antwoordt 
dat er gezocht is naar een datum die én aan het eind van het seizoen lag, én waarop 
minimale conflicten zouden optreden met wedstrijdprogramma’s van selecties. De gekozen 
datum leek te voldoen. Achteraf moeten we constateren dat de datum niet optimaal was. 
Voor het NK 2007 is dit een belangrijk punt van aandacht.  
Mw. van Kuilenburg (sv Pallos) vraagt of het versturen van de lidmaatschapspassen niet 
anders kan worden geregeld. Mw. van Driel (directeur) zegt toe er naar te zullen kijken. 
Dhr. Oskamp (bestuurslid topsport) meldt dat de kwalificatie-eisen voor de Olympische 
Spelen bekend zijn gemaakt. Zie verder de site van de FIE (www.FIE.ch). NOC*NSF 
neemt in september de beslissingen welke aanvullende normen en limieten gelden voor de 
Nederlandse afvaardiging. 
  

18. Lid van Verdiensten  
Het Bestuur heeft de Dhr. Oscar Kardolus benoemd tot Lid van Verdienste van de KNAS. 
Dhr. Mokken (voorzitter) roemt Oscars vele jaren hard en intensief werken voor het 
schermen in Nederland. Oscar houdt al jaren alle ranglijsten bij en is cruciaal in dit 
systeem. Tevens is hij al vele jaren wedstrijdleider op allerlei toernooien. De vergadering 
begroet de benoeming met applaus. 

    
19. Sluiting  

Dhr. Mokken (voorzitter) sluit de vergadering onder dankzegging aan ieder voor zijn/haar 
inbrengt en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.  

 
Rob Wolthuis 
 
 
 
Het bestuur heeft tijdens de ALV de volgende acties toegezegd: 
 
 
Nr. Agendapunt  Actie 
1 10. Verkiezing leden kascommissie Mail aan alle verenigingen met verzoek 

kandidaten te noemen 
2 11. Verkiezing bestuursleden Beschrijving van alle openstaande 

vacatures 
3 12. Beleidsvoornemens 2004-2008 Ledenanalyse 
4 14. Vaststelling revisies Handboek-Schermer Heroverwegen subsidiebedrag ter 

beschikking voor EC-deelname 
 


