Jaarverslag 2019
Geachte leden van TV Bergenshuizen,
2019 was weer een bijzonder jaar in de geschiedenis van onze vereniging! Dankzij de
geweldige inzet van onze vele actieve leden is er veel gedaan, gebeurd en bereikt.
Hierna volgen de verslagen van de verschillende commissies, veel leesplezier gewenst!
Met sportieve groet,
Iris Timmermans
secretaris TVB
Bestuur
Terugblikkend op 2019 kunnen we constateren dat we een prachtig jubileumjaar achter de
rug hebben. Als bestuur hebben we een aantal veranderingen en verbeteringen doorgevoerd
of moeten doorvoeren, die de nodige vrije tijd hebben gekost.
Gelukkig hebben we aantal belangrijke rollen binnen TVB weer weten op te vullen, wat weer
hoop geeft op het vervullen van de nog in te vullen rollen in 2020, zoals voorzitter TC en
voorzitter PC. We zijn ook enorm blij met onze nieuwe Padelcommissie en hebben er volop
vertrouwen in dat ze Padel zowel binnen als buiten TVB een bekender gezicht zullen gaan
geven.
Maar…………… zonder al onze leden en alle vrijwilligers lukt het niet.

TVB zijn we samen!
Wij bedanken al onze vrijwilligers nogmaals voor hun
tomeloze inzet en enthousiasme.
John van Herk
Voorzitter

Technische Commissie
De Technische Commissie bestaat uit een voorzitter en vertegenwoordigers uit een 4-tal
sub-commissies te weten:
-

Trainingscoördinator – Stefan de Goey (vanaf 1-6-2019)
Jeugdcommissie – Evelien Marechal
Seniorencommissie – Stef van Ham
Ledenwerving en -behoud – Bas de Groot

Doel van deze commissie is de tennisactiviteiten op ons park zo goed mogelijk te
coördineren.
Inmiddels hebben we het eerste jaar achter de rug waarin we de beschikking hebben
gekregen over 2 hagelnieuwe Padelbanen. Hoewel hier al veelvuldig gebruik van wordt
gemaakt, zijn we van mening dat dit meer aandacht binnen onze vereniging mag krijgen om
optimaal gebruik te maken van de wervingskracht die hier van uit gaat. Met ingang van 2020
zal aan de bestaande subcommissies dan ook nog de Padelcommissie worden toegevoegd.
Rob Duijghuisen heeft zich beschikbaar gesteld om deze kar te gaan trekken samen met
enkele enthousiaste padellers en zal deel uit gaan maken van de Technische Commissie.
We zien inmiddels dat de ingezette terugloop van leden van onze vereniging gelukkig lijkt te
zijn gestopt. Maar om dit om te zetten in groei heeft de nieuwe commissie samen met de
andere commissies nog een fikse maar leuke uitdaging!
Aan het eind van dit seizoen ga ik als voorzitter TC stoppen. Hoewel ik het steeds met erg
veel plezier heb gedaan is het goed het stokje een keer over te dragen. Die ander is nog niet
gevonden, dus mocht iemand belangstelling hebben voor deze rol spreek dan iemand van
het bestuur of de TC aan.
Onderstaand geven de voorzitters van de diverse sub-commissies nog een samenvatting
van hun activiteiten in 2019 weer.
Jan Bloo
Technische Commissie

Trainingscoördinator
2019 was een turbulent jaar voor wat trainingen en trainers betreft.
Sinds het vertrek van Coen Viguurs is deze taak waargenomen door de John van Herk en
Jan Bloo tot een opvolger beschikbaar was.
Medio mei heeft Stefan de Goey dit enthousiast opgepakt. Op dat moment speelde er veel
met opvolging van trainingen en communicatie over lessen.
In juni hebben we afscheid genomen van Alexander Buter en Reinier Paetzel en tevens
hebben we toen na vele jaren de samenwerking met Tennisschool Gijs beeindigd.

Vanaf medio juli 2019 zijn we gestart met Jeroen van der Sman als nieuwe hoofdtrainer.
Vanwege de grote belangstelling voor trainingen op vrijdag hebben we via Jeroen een 2e
trainer kunnen vastleggen, Jos van Doorn. Via de website zijn Jeroen en Jos uitgebreid
voorgesteld. Hadden we tussen maart en september 2019 ca 105 trainende leden (junioren
en senioren), in de nieuwe cyclus die in oktober gestart is met Jeroen en Jos hadden we
ruim 140 trainende leden. Dat is vrij uitzonderlijk, meestal zijn er meer trainende leden in de
zomercyclus dan in de wintercyclus. Dit komt zonder meer door de inzet en het
enthousiasme van Jeroen en Jos.
Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de Jeugdcommissie en de competitieleiders.
Mede door het nieuwe bloed binnen de trainersstaff en het jubileum-aanbod van afgelopen
zomer zien we een stijging in het aantal jeugdleden. Er zijn nieuwe initiatieven gestart om
kinderen zoveel mogelijk te laten trainen en te binden aan TVB.
Specifiek voor de Padeltrainingen zijn door PadelBrabant tussen september en november
2019 padeltrainingen verzorgd. Deze trainingen zullen in 2020 een vervolg krijgen, echter zal
hiervoor een andere trainer worden gezocht omdat PadelBrabant niet meer beschikbaar is.
Samen met de nieuw gevormde PadelCommissie zullen hiervoor nieuwe plannen worden
uitgewerkt.
In 2020 zullen we samen met de Jeugdcommissie en de hoofdtrainer ons selectiebeleid
gaan herzien. De laatste jaren is gebleken dat hierover veel onduidelijkheid bestond.
Stefan de Goey
Trainingscoördinator

Jeugdcommissie
Het jaar 2019 is afgesloten met 112 jeugdleden. Gedurende het jaar zijn er 25 nieuwe
jeugdleden bijgekomen, maar hebben er ook 21 opgezegd. De meeste van de 25 nieuwe
jeugdleden zijn wederom geworven via een succesvolle actie Van Sjors Sportief. De meest
gehoorde redenen voor opzeggingen zijn: toch voor andere sport kiezen en moeilijk
aansluiting vinden. Dit blijft een lastige issue en is ook moeilijk te sturen.
-

-

-

Zowel in de winter als het voorjaar is deelgenomen aan de competitie van de KNLTB.
Aan beide competities hebben gemiddeld 6 teams deelgenomen aan de gele competitie
(11+), 2 aan de groene competitie (10-12) en een aantal kinderen aan de rode en oranje
competitie van de Worldtour van Tenniskids.
Voor het eerst een volledig jaar Jeugd Carrousel gedraaid, waar elke maand tussen de
10 en 20 kinderen aan mee doen, met een uitschieter naar soms wel 40 kinderen.
Vrijblijvend, maar o zo belangrijk om de kinderen naar de baan te krijgen om meters te
maken en in een gezellige sfeer samen te spelen. Altijd beloond met lekkere frietjes en
een snack.
In februari was de altijd succesvolle en drukbezette Nacht van Bergenshuizen. Met ruim
40 deelnemers was er een flinke bedrijvigheid op en rond de banen. Met sport en spel
zijn de zaterdag en zondagochtend weer gevuld.
Ook het enkeltoernooi was voorzien van onze eigen jeugdspelers. Ongeveer 15
jeugdleden hebben hieraan mee gedaan. Helaas geen teamprijs dit jaar.

-

-

-

-

In april vond een paasactiviteit plaats voor de jeugd t/m 11 jaar. Een geslaagd
evenement met een combinatie van tennissen, spelletjes en paaseieren zoeken.
Dit jaar bestond TVB 40 jaar en was er op Hemelvaartsdag een hele dag gevuld met
natuurlijk de marathon, maar ook met allerlei nevenactiviteiten voor de jeugd, waaronder
Glow in the Dark tennis, jong/oud toernooi, karaoke, rackettoernooi en clinics voor tennis
en padel.
De clubkampioenschappen voor de jeugd werden gespeeld in juni. Ongeveer 80
kinderen namen deel. Dit hoge aantal was het gevolg van het door de JC verplicht
stellen van deelname voor alle trainende kinderen.
Het zomerkamp voor de jeugdleden t/m 15 jaar begin juli was met 40 kinderen wederom
een succes. Geheel gedragen door het Whoznext team, met ondersteuning van de JC.
Sponsoren werden hartelijk bedankt en we hopen bij het volgende zomerkamp uiteraard
weer op hun steun. De afsluitende bbq houden we erin. Grote dankbaarheid van
kinderen en ouders voor de organisatie.
Het Open Jeugdtoernooi werd september gehouden en had circa 80 deelnemers. We
kunnen concluderen dat het aantal deelnemers weer stijgend is.
Dit jaar voor het eerst de Vughtse Jeugdkampioenschappen georganiseerd samen met
Wolfsbosch. De opkomst was niet enorm, maar de samenwerking is goed bevallen.
Sjors Sportief: in het najaar hebben heeft MOVE de basisschooljeugd een boekje
uitgereikt met daarin verenigingen in Vught, waar zij konden proeven aan het mee doen
aan o.a. tennislessen bij onze verenging. Ongeveer 18 kinderen hebben aan deze
proeflessen mee gedaan en daarvan zijn er ongeveer 10 lid geworden.
In december was de jaarlijkse Sinterklaasviering voor de jeugd t/m 11 jaar. Een leuke
activiteit met een combinatie van tennis, spelletjes en natuurlijk het bezoek van de
Pieten.
Het oliebollentoernooi in december had circa 48 deelnemers. Wederom een hele grote
opkomst. Er waren dan ook een heleboel oliebollen nodig!

Met de activiteiten voor de jeugd zijn we ervan overtuigd dat we onze jeugdleden net dat
extra kunnen bieden waardoor TV Bergenshuizen voor hen een leuke vereniging blijft waar
je niet alleen terecht kunt voor tennis, maar ook voor andere gezellige, aan tennis
gerelateerde activiteiten, die goed zijn voor de groepsbinding binnen de jeugd en binding aan
de vereniging.
Evelien Marechal
Jeugdcommissie
Seniorencommissie
De Seniorencommissie heeft zich in 2019 weer ingezet om vele sportieve activiteiten te
organiseren, van toernooien en competities tot eendaagse evenementen. Steeds met tennis
als kern, maar zeker ook met oog voor een gezellige en gemoedelijke sfeer. Daarbij
samenwerkend met onder andere de werkgroep Werving & Behoud wat betreft nieuwe leden
en de Jeugdcommissie voor afstemming met de jeugd. Naast onderstaande evenementen
werd een bijdrage geleverd aan het 40-jarig jubileum van TVB en was ook het
Midzomertoernooi weer een succes.

Ook afgelopen jaar waren Nikki, Moniek, Jill en Eric weer actief in de commissie en mochten
we Kirsten van den Dungen verwelkomen als nieuw commissielid. Ardjan Stegehuis heeft
afscheid genomen als voorzitter van de commissie en daarbij hebben we hem bedankt voor
de jarenlange waardevolle bijdrage aan de SeniorenCommissie en Technische Commissie.
Er wordt momenteel nog steeds gezocht naar een extra competitieleider die Eric ondersteunt
in zijn werkzaamheden voor de verschillende competities.
TVB Clubkampioenschappen 2019
De Clubkampioenschappen Senioren zijn een jaarlijks terugkerend TVB onderonsje waar
gestreden wordt om de eervolle titels. In 2019 was de deelname, met 160 spelers, iets lager
dan voorgaande jaren. In gezellige festivalsferen was het echter een geslaagde week met
zo’n 200 wedstrijden en waardige kampioenen in de verschillende onderdelen (weer een jaar
lang te bewonderen op het doek in het clubhuis). Ook de feestavond op vrijdag was gezellig
drukbezocht. We danken bij deze nogmaals iedereen die ons geholpen hebben, in het
clubhuis en op het park.
Daarnaast is ons gevraagd om, in afwachting van de nieuwe Padelcommissie, ook de
Clubkampioenschappen Padel 2019 te organiseren. De animo voor de eerste editie was
meteen heel aardig. Op drie niveaus, van meer ervaren wedstrijdspelers tot beginners die
hun ervaring van training en/of vrij spelen toepasten in hun eerste wedstrijden, is gestreden
om de titels. Mooie wedstrijden en uiteindelijk verdiende winnaars (ook te zien op het
clubkampioenen-doek)! We hebben veel geleerd van deze eerste editie van het toernooi, wat
we hebben teruggekoppeld aan Bestuur, Technische Commissie en de inmiddels nieuwe
Padelcommissie om in 2020 weer stappen hierin te kunnen maken.
Externe competitie
Ook in 2019 was er binnen TVB weer veel animo voor de externe competitie, zowel bij de
jeugd als bij de senioren. Nieuw dit jaar waren de Voorjaars- en Najaarscompetitie Padel,
waar meerdere teams de eer van TVB in de eerste competitiewedstrijden hebben verdedigd.
Erg leuk om te zien was het team met (oudere) jeugd dat op zondag met succes de strijd
aanging met de senioren.
Bij de Voorjaarscompetitie voor senioren hoefde er deze keer niet geloot te worden met dank
aan de flexibele medewerking van de trainers en de ‘vaste’ groepjes recreanten op
vrijdagavond. Hiermee waren de banen op vrijdag weer maximaal bezet, terwijl het op
zaterdag ook gezellig druk was. Op zondag heeft het herenteam een verdienstelijke
(landelijke) competitie gespeeld. Tenslotte was er op zondag ook een team in de 8/9competitie actief; een mooie manier om voor beginnende spelers en speelsters de eerste
stappen in wedstrijdverband te zetten.
De Wintercompetitie daarentegen liet opnieuw een kleine terugval zien, met name op de
zaterdag. De vrijdag was weer vol bezet en op zondag hadden we twee nieuwe
(dames)teams bij de senioren. De echte winter bleef (gelukkig) achterwege, waardoor de
competitie zonder noemenswaardige uitloop is gespeeld.
In beide competitierondes is het diverse teams gelukt de titel binnen te slepen.
Competitieleider Eric is bezig om deze kampioenen, net als we nu enkele jaren doen met de

clubkampioenen, op een mooi plekje in het clubhuis in de spotlights te zetten. Hulde aan
deze toppers (en alle overige competitieteams)!
CarWashVught.nl Open Enkeltoernooi
In 2019 vond voor de 10e keer het TVB Open Enkeltoernooi plaats. Een feestelijke
jubileumeditie, waar uitgebreid werd teruggekeken op de eerste tien jaar van dit mooie
toernooi. Speciaal daarbij was de vrijdagavond met de aanwezigheid van oudcommissieleden en –sponsors.
Het toernooi werd wederom door veel regionale en lokale toppers bezocht, inclusief veel
TVB’ers die de eer van de club verdedigden. In 2019 waren er ruim 400 inschrijvingen van
320 deelnemers in 20 onderdelen. Circa 360 wedstrijden zijn gespeeld in soms wat
stormachtige omstandigheden (de kou van een jaar eerder bleef gelukkig uit) door spelers en
speelsters uit de wijde regio, van 14 tot 76 jaar en in speelsterktes 2 tot en met 8. Het
toernooi was dit jaar erg succesvol voor TVB met maar liefst acht (!) onderdelen waar de
prijs binnen de club bleef. Daarnaast werd ook de hoofdprijs van de TeamChallenge
gewonnen door het nieuwe eerste herenteam van de zaterdag.
Uiteraard werd ook in 2019 door de dames van de catering in samenwerking met Princee
PartyService ruim aandacht besteed aan de inwendige mens, van deelnemers en
toeschouwers. De organisatie was in 2019 in handen van de vertrouwde commissie, met
Stefan, Eveliene, Silvia, Jade, Jeanine, Jolien, Jaap en Stef.
TVB Vrijdagavond carrousel (voor- en najaar)
Door een volle agenda in zowel in het voorjaar als het najaar is de Vrijdagavond Carrousel in
2019 in aangepaste vorm gespeeld. In het voorjaar was het één drukbezochte en gezellige
vrijdagavond en in het najaar is de Carrousel helaas niet gespeeld.
In 2019 is met succes ook de Oudejaarscarrousel gespeeld om het jaar op een sportieve en
gezellige manier af te sluiten en vooruit te kijken naar 2020. Met ruim 60 deelnemers is van
17.00-21.30 uur getennist en gepadeld en het tot in de late uurtjes gezellig is gebleven, met
ook niet-spelende TVB’ers aan de bar. Dank aan de organisatoren Chris Keijsers, Stef van
Ham en Ardjan Stegehuis.

Bavariatoernooi
In 2019 is alweer 36e Bavariatoernooi gehouden. Wij hadden op het toernooi, dat van 24
augustus tot en met 1 september werd gehouden, een stabiel aantal van 474 deelnemers. Er
werd tennis gespeeld in 17 onderdelen, waarbij voor het eerst alle onderdelen in een
pouleschema werden gespeeld. Nieuw, en geslaagd, was dit jaar dat er ook
padelonderdelen zijn gespeeld! Op twee niveaus werden mooie wedstrijden gespeeld, met
deelname van veel (nieuwe) TVB’ers maar ook spelers/speelsters van andere verenigingen
met padelbanen. De finales (op zaterdag) waren van een zeer hoog niveau en druk bekeken.
De catering kende dit jaar voor het eerst een andere opzet: het pop-up restaurant werd
ingewisseld voor foodtrucks met een diverse en wisselende menukaart en sfeervolle zitjes.

Op de feestavond op vrijdag met loterij en disco waren erg veel bezoekers en er werd ook
voldoende gedronken en gedanst.
De commissie voor dit bekende en geslaagde toernooi bestond dit jaar uit Robbert van den
Akker, Danielle van Heiningen, Mary van Rijn, Patrick Schuurmans en ‘nieuwkomer’ Wim
van Gennip. Zij kregen ondersteuning van diverse andere commissies en vele vrijwilligers.
Dank hiervoor!
Stef van Ham
Seniorencommissie
Ledenwerving en behoud
Begin 2019 is Werving en Behoud vooral actief geweest met het werven van nieuwe
commissieleden, aangezien Stef van Ham en Eric Overman hadden aangegeven te stoppen.
De commissie is inmiddels succesvol aangevuld met Ingrid van den Oetelaar en Sander van
Riel en is nu op volle sterkte.
Gedurende het jaar zijn er een aantal activiteiten ontplooid om bestaande leden te behouden
en om nieuwe leden welkom te heten op de club en hen naar behoefte te begeleiden. Deze
acties bestonden uit:
•
•
•
•
•

Het initiëren van het Zomerlidmaatschap
Het initiëren van het Jubileumlidmaatschap voor € 40,- (40 jaar TVB)
Het persoonlijk overhandigen van de ledenpas en de infolobbes met een korte
‘rondleiding’ door de club.
Het ontwikkelen van combinatiepakketten die vanaf 1 april 2020 in dienen te gaan.
Het organiseren van de pasjesochtenden.

De bedoeling is dat deze activiteiten elk jaar herhaald gaan worden. Er vindt jaarlijks een
evaluatie plaats waarin besproken wordt welke activiteiten nog levensvatbaar zijn en of er
nieuwe initiatieven bedacht moeten worden. Het jubileumlidmaatschap wordt vervangen voor
het vervolglidmaatschap waarbij zomerleden tot einde seizoen voor een keurige prijs lid
kunnen blijven.
Bas de Groot
Ledenwerving en -behoud

Sponsorcommissie
Na de ALV van 21 februari 2019 zijn Hans Schuurmans (afgevaardigde SC
in bestuur TVB), Helma Christophe en Marga Bloo gestart als volledig nieuwe
sponsorcommissie (SC). Later in het jaar is Pierre Sluijter aangesloten.
Van alle sponsoren zijn hun sponsoractiviteiten, financieel of in nature, in kaart gebracht
waardoor een overzichtelijk geheel is ontstaan. Met het vertrek van de voormalige SC was
en is het moeilijk om onbeschreven sponsorafspraken te handhaven en wij proberen nu de
nieuwe contracten voor alle partijen duidelijk te formuleren.
Een enkele sponsor is in 2019 afgehaakt. Maar gelukkig hebben we weer diverse nieuwe
sponsoren gevonden. Mede ook door acties vanuit andere commissies. De nieuwe
sponsoren maken gebruik van diverse mogelijkheden die SC aanbiedt. Zoals sponsoring
langs de banen met borden en winddoeken, digitale sponsoring op de website en digitale
reclame in onze clubhuis, padel-baan sponsoring en baansponsoring tijdens verschillende
toernooien. Ook in natura hebben we vanuit ondernemers diverse artikelen ontvangen voor
toernooien. En ook tijdens het 40-jarig jubileum van de vereniging konden we een beroep
doen op onze sponsoren. Natuurlijk dank hiervoor vanuit de vereniging TVB.
In 2018 is door de vorige SC de volgende alinea en conclusie vermeld:
“Goed om te zien dat door het enthousiasme van de commissies zelf ook sponsoren worden
benaderd. Iets wat buiten de commissie om gaat maar een belangrijk deel is voor het succes
en bijdrage voor de verschillende toernooien. Deze inzet wordt dan ook
zeer gewaardeerd. Keerzijde is dat het niet altijd centraal gecoördineerd kan worden om die
reden”.
Wij onderschrijven deze conclusie en willen daarom in goed overleg blijven met de
verschillende toernooicommissies om als SC het overzicht en de coördinatie te behouden.
De geplande sponsormiddag in 2019 is niet doorgegaan door beperkte belangstelling. Echter
vindt de SC het belangrijk in gesprek te blijven met de sponsoren en zal in 2020 een manier
zoeken om hier aandacht aan te geven. Het onderhouden van goede contacten met onze
sponsoren is van groot belang voor het financieel gezond houden van de vereniging. En het
behoud van tevreden sponsoren.
In 2019 is definitief afscheid genomen van de Lobbes. De SC is overgegaan op digitale
sponsormogelijkheid via het infoscherm in het clubhuis en op de website. Op basis van
eerder gemaakte afspraken zijn we tot een vereenvoudigd overzicht gekomen voor de
diverse sponsormogelijkheden. Na goedkeuring door het bestuur gaan we hier per 01-012020 mee werken.
TVB en in het bijzonder de Sponsorcommissie, is blij en trots
op onze sponsoren. Voor 2020 behouden we hen graag en hopen we samen nieuwe
sponsoren aan onze mooie vereniging te binden.
SPONSOREN van TVB bedankt.
De Sponsorcommissie

Communicatie Commissie
De Communicatie Commissie heeft in 2019 intern en extern de communicatie van TV
Bergenshuizen begeleid. Rond het 40-jarig jubileum is er via de website uitgebreid aandacht
besteed aan de diverse activiteiten. Verder was het mogelijk om in te schrijven voor de
activiteiten via aanmeldformulieren op de site. Er is in 2019 afscheid genomen van
Tennisschool Gijs. Het inschrijven voor de training liep altijd via hun website. Er is daarom
een nieuw inschrijfsysteem ontwikkeld voor het aanmelden voor tennis- en padeltraining.
De nieuwsbrieven (Lobbes) en nieuwsflitsen worden, als er veel activiteiten op het
programma staan, diverse keren per jaar aangeboden. Het zijn veelal activiteiten die ook op
de website gepubliceerd zijn. Daarnaast is met de komst van Kim een stap gezet naar de
professionalisering van onze social media en dan met name Facebook, Instagram en
LinkedIn.
2019 stond ook in het teken van het afscheid. Erik had al eerder zijn taken neergelegd en in
het afgelopen jaar is ook afscheid genomen van Martain en Adrie. De Comcom is bijna het
hele jaar onderbezet geweest maar met onder andere de extra inzet van John (onze
voorzitter) is de communicatie ongemerkt doorgegaan. Inmiddels zijn Kim en Stefan
aangesloten maar toch zijn we nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die ons team kan
versterken.

Parkbeheercommissie
Evenals vorig jaar stonden er ook in 2019 voor de Parkbeheercommissie geen grote
projecten op de rol. De activiteiten van de PBC waren dan ook voornamelijk gericht op het
dagelijks en periodiek onderhoud van de banen, de verlichting en de groenvoorzieningen.
Dat is wederom piekfijn gebeurd. Eindelijk zijn de douchekoppen in de kleedruimtes
vervangen tot ieders tevredenheid en is er een föhn in de dameskleedruimte gekomen.
Paviljoencommissie
Het jaar 2019 is voor de Paviljoencommissie een relatief rustig jaar geweest.
Er heeft geen wisseling van leden in de commissie plaatsgevonden en zowel de
bardienstcommissie als de weekleidsters hebben weer prima werk verricht.
De vele activiteiten die dit jaar op ons park georganiseerd zijn hebben we met de
medewerking van vele vrijwilligers weer goed doorstaan. Te denken hierbij valt o.a. aan het
Bavariatoernooi, de clubkampioenschappen, het Open Jeugd Toernooi en de festiviteiten
rondom ons 40-jarig jubileum.
Dank aan alle leden die ons dikwijls bijstaan om de evenementen tot een goed einde te
brengen. Zonder jullie hulp is dit niet mogelijk.
Namens de Paviljoencommissie
Jacco de Koning

