December 2008

Agri-shop
Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

Nieuw:
•
•
•
•

PAVO & Havens Paardenvoeders
Cavalor paardenvoeders
Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

Hierbij nodigt het bestuur alle leden en hun huisgenoten uit voor de
feestavond, die zal worden gehouden op zaterdag 13 december 2008 in het
Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 in Culemborg.
Tijdens deze avond zullen we terugkijken op het afgelopen jaar, zullen we de
prijzen uitreiken van de tentoonstelling en zullen we vooral onder het genot
van een drankje en lekkere hapjes bijpraten over onze hobby.
Dat houdt in kortere toespraken en meer tijd voor elkaar. Het verslag van de
Tentoonstellingscommissie vindt u al in dit blad en zal niet meer in zijn
geheel worden voorgelezen.
Uiteraard zullen we ook weer een aantal ronden bingo spelen om mooie
prijzen onder leiding van onze bingo-master Peter Winkel.

Productie clubblad nu geheel in eigen hand
U heeft het misschien gemerkt: het clubblad van november was op een andere
kopieermachine gedrukt. Eén van de Culemborgse bedrijven had een beer van
een kopieermachine in de aanbieding die het clubblad in één keer dubbelzijdig en gesorteerd aflevert. Er hoeft nu alleen nog maar geniet, gevouwen en
gestickerd te worden. De tijd die dit bespaart kan weer aan de inhoud worden
besteed.
In het centrum van dit blad een selectie van de foto’s van Ronald Versteegh
en Peter Winkel, die ze tijdens de afgelopen show hebben gemaakt.
Op het internet www.eckev.nl/clubblad/2008/december.pdf vindt u ze in
kleur.
In dit blad ook de data voor 2009. Suggesties voor de ledenbijeenkomsten zijn
van harte welkom.

Halverwege de avond is
ons inmiddels traditionele
buffet.

We gaan begin januari ook weer naar de grote vogelshows.
U kunt u tot en met de feestavond zich nog opgeven.

De zaal is vanaf half 8
open.

Het bestuur hoopt dat alle leden en hun huisgenoten deze avond zullen komen
om ons jubileumjaar af te sluiten. Om de kosten hoeft u het niet te laten:
De bingokaarten en de consumpties zijn goedkoop en het buffet is gratis.
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur
H. Rens - voorzitter

Verslag TT commissie 2008.
Ook dit jaar is de TT commissie, bestaande uit het bestuur en aangevuld met
een aantal vrijwilligers begin oktober in het Rode Kruis gebouw gestart met
de voorbereiding van de TT.
Mede omdat deze TT commissie al weer een paar jaar draait bleek al snel dat
met de aantekeningen van de afgelopen jaren. Bleek een korte vergadering en
het maken van de noodzakelijk afspraken niet al te veel tijd in beslag te
nemen. Ook dit jaar en naar wij hopen nog vele jaren waren we ook nu
welkom in het Rode kruis gebouw, waar we de afgelopen 4 jaar zo plezierig
hebben kunnen werken.
De loterij
Ook dit jaar was er weer vergunning verkregen voor het houden van een
loterij, waar voor de heren Stap en Rens op zoek geweest zijn naar het
prijzenpakket en ook wonderwel geslaagd.
Aanvankelijk waren alle loten verkocht(2000) maar op de dag van de TT
kwamen er toch weer 1½ boekje terug, maar die vonden toch weer gretig
aftrek. Wel willen wij allen verzoeken, als je niet alle loten verkocht hebt dit
minimaal een week voor de TT te melden zodat we wat meer tijd hebben deze
aan de man/vrouw te brengen.
De prijzen waren:
1e prijs een midimuziekset
2e prijs een ½ varken of vleesbonnen
3e prijs een Senseo koffiezetmachine.
en verder vele mooie prijzen, waarbij we dit jaar op 16 prijzen kwamen tegen
over vorig jaar 13. Zo ziet u dat ook hier vooruitgang geboekt wordt.
De prijzen zijn als volgt gevallen:
Inschrijven van de vogels
Op Dinsdag 14 oktober was er dan ook weer het inschrijven van de vogels
wat een gezellige wat rommelige avond gaf met een behoorlijk aantal
inschrijvingen. Helaas waren er een paar inzenders die al jaren vogels brengen
dit jaar niet aanwezig en dat bracht het uiteindelijke totaal op ± 250 vogels.
Op 21 oktober heeft het bestuur een avond gespendeerd aan het uitzoeken van
de kooi nummers zodat deze op tijd bij de deelnemers konden zijn.

Uitnodiging Kaartavond 29 november
Op veler verzoek is er ook op zaterdag 29 november een kaartavond.
Inschrijven kan tot 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open.
We vragen van elke deelnemer een bijdrage van € 2,50 en zorgen voor
leuke prijzen en lekkere hapjes.
We gaan – bij voldoende belangstelling – zowel klaverjassen als jokeren
met prijzen voor beide groepen.
We hopen op een leuke opkomst.
Het bestuur

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326

Secretaris:

J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg

Tel.: 0345 – 520664

J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg

Tel.:06-23697060

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren

Tel.: 0344 – 571896

P.L.A. Winkel
Gandhi 61
4102 HG Culemborg

Tel.: 06 - 46076368

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg

Tel.: 0345 – 517450

M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg

Tel.: 0345-519371

Penningmeester/
ledenadministratie
e

2 Voorzitter:

e

2 secretaris

2e Penningmeester:

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.
Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail redactie@eckev.nl ) en J. Pieters
Omslag TT 2008 (Foto Ronald Versteegh)
Website: www.eckev.nl Informatie: info@eckev.nl
Contributie bedraagt € 27,00 (wordt € 33,--) per jaar, te voldoen voor 1 januari van
het betreffende jaar. Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december. Inschrijfgeld voor
nieuwe leden bedraagt € 2,00 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg
t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719

De TT.
Op woensdagavond zijn er een paar leden van de TT commissie naar het
Rode kruisgebouw geweest om de vrachtwagen met onze TT spullen te lossen
om op donderdagmorgen op tijd 09.00 uur met opbouwen van de TT te
kunnen beginnen.
Avonds om 19.00 uur zijn we gestart met het inbrengen van de vogels.
Het inbrengen van de vogels gebeurde voor de 3e keer vanaf de achterkant en
dat gaf een goede doorstroming van de in te brengen vogels. Om ± 20.30 uur
was het licht uit en iedereen naar huis.
Ook het weer terug halen van de vogels is langs de achterkant een goede
manier om te doen
Het Keuren.
Vrijdag morgen om 08.00 uur waren er de 5 keurmeester en een leerling
aanwezig en na een bak koffie zijn we gestart met het keuren van de vogels.
Dat alles zeer voorspoedig verliep blijkt uit het feit dat de laatste vogels om
15.00 uur gekeurd waren en Henk de laatste keuring resultaten kon invoeren
in de P.C.
Hierna trokken Hen Rens en Peter Winkel met de benodigde gegevens naar
Buren waar bij de werkgever van Peter gebruik gemaakt kon worden van de
benodigde apparatuur. Ook het voorblad en de advertenties had Peter al voor
zijn rekening genomen en met dat resultaat waren wij uitermate tevreden,
mede gezien het feit dat we ook dit jaar weer een kleurrijke catalogus konden
samenstellen
Om 18.30 uur konden de catalogi worden samengesteld en waren de prijs
stickers op de kooien bevestigd, waarna om klokslag 20.00 uur de voorzitter
met een goede speech de TT voor geopend verklaarde.
Het resultaat na ruim 2 dagen show mag er dan ook zijn.
We hebben ruim 60 betalende bezoekers mogen verwelkomen (tegenover
vorig jaar 70) en er zijn ruim 40 catalogussen verkocht
Door het grotere aantal bezoekers heeft ook de catering goede zaken gedaan,
helaas zijn de resultaten nog niet bekend op het moment dat ik dit verslag
schrijf maar die komen ongetwijfeld in de jaarvergadering weer aanbod.
Op zondagmiddag startte iets later dan gepland maar wel gewend de grote
verloting waarna Frans Stap de verloting van de planten uit de tentoonstelling
voor zijn rekening nam .

Om 18.30 uur waren alle vogels weer bij hun respectievelijke eigenaren terug
en was alles weer aan kant en is iedereen weer huiswaarts gekeerd.
Uitslagen van de grote verloting:
Prijs
Lotnummer
midi set
1520
1e prijs
2e prijs
Half varken
852
3e prijs
Senseo Koffiezetapparaat
634
4e prijs
waterkoker
1454
e
5 prijs
d.v.ds R.R/
996
6e prijs
wafelijzer
361
e
Fotolijst/weerstation
4
7 prijs
8e prijs
Schemerlamp
1031
e
neustrimmer
1031
9 prijs
10e prijs
digitaalfotolijstje/sleutelhanger
884
11e prijs
fles wijn
689
digitaalfotolijstje/sleutelhanger
240
13e prijs
Het uitreiken van de gewonnen prijzen zal dit jaar weer in het Rode
Kruisgebouw zijn en wel op zaterdag 13 december waar we om 20.00 uur
zullen starten met de feestelijke uitreiking van de gewonnen prijzen met
uiteraard ook weer een paar rondjes bingo, geleid door onze eigen
bingomaster Peter Winkel

Uitslag Hans Hendriksenbokaal
Voorletters
M
J.G.
J.
H. van
A.C.
L. van
P.
P. van
M.M.
G. Aantjes
Harry vd
J.
J.
J.M.
H.
J.A. de
Rianne
F.W.
J.G. van
J.J.
B. van
A. van
Brenda vd
J.D. van
J.M. van
E. ‘t
M.R. van
A

Achternaam
Hommelberg
Koolen
Middelkoop
Valkenburg
Verwaaij
Meegdenburg
Meijer
Gessel
Hagenaars
-Terlien
Heijden,
Biezen,v.d.
Kool
Spithoven
Rens
Rooy
Meijer
Stap
't Veld
Versteegh
Schaik
Niekerk
Biezen
Driel
Driel
Lam
Driel
Dersjant

Kweeknr Totaal 1 2 3 4 5 6 7
639 92 92 91 91 91 91 91
1821
635 92 92 91 90 90 90 90
1880
635 92 91 91 91 90 90 90
7430
635 92 91 91 91 90 90 90
3278
633 91 91 91 90 90 90 90
2647
631 92 91 91 90 89 89 89
6215
631 92 90 90 90 90 90 89
721
631 92 91 90 90 90 89 89
FB83
629 91 91 90 90 89 89 89
CH89
627 91 90 90 90 89 89 88
6625
627 90 90 90 90 89 89 89
8226
624 90 90 90 89 89 88 88
4877
624 91 90 89 89 89 88 88
8231
624 91 90 90 89 88 88 88
7082
621 90 89 89 89 88 88 88
1706
538 91 90 90 90 89 88
4489
536 91 91 90 89 88 87
8038
535 90 90 90 89 88 88
2266
526 89 88 88 87 87 87
V237
488 86 83 81 80 80 78
3736
448 92 90 89 89 88
9902
441 89 88 88 88 88
6572
262 88 88 86
4877
262 88 87 87
2627
179 90 89
8402
178 90 88
9283
176 88 88
4010
89 89
7837

In de uitslag zijn alleen de EK Vogels opgenomen.

Noteert u alvast even in uw nieuwe agenda van 2009 ?
Soort Vergadering
Bezoek Zutphen
Kaartavond
Jaarvergadering
Kaartavond
Ledenbijeenkomst
Ledenbijeenkomst
Ledenbijeenkomst
Kaartavond
TT Commissie

Datum
Zaterdag 3 januari
Zaterdag 17 januari
Dinsdag 24 februari
Zaterdag 21 maart
Dinsdag 24 maart
dinsdag 21 april
Dinsdag 15 september
Zaterdag september
dinsdag 7 oktober

Waar/bij Wie
Hanzehal Zutphen
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering/
inschrijven TT

dinsdag 13 oktober

Rode Kruis Gebouw

TT Commissie

dinsdag 20 oktober

Henk Rens

TT opbouwen

donderdag 5 november Rode Kruisgebouw

Tentoonstelling

6-7-en 8 november

Rode Kruisgebouw

kaartavond

zaterdag 28 november

Rode Kruisgebouw

Feestelijke
prijsuitreiking

zaterdag 19 december

Rode Kruisgebouw

Clubblad

Suggesties voor de ledenavonden graag tijdig bij de secretaris.
Copy voor het clubblad graag een week van te voren bij de redactie.

De prijswinnaars van dit jaar zijn:
Kleurkanaries(Rood intensief)
92 punten
Tropen (Gouldamadine blauw beigekop) 92 punten
Europese cultuur(Major putter Agaat)
92 punten
Grasparkieten (griesgroen)
89 punten
Parkieten (Groenwangparkiet cinnamon) 92 punten
Jeugdkampioen Exoten (Gouldamadine)
88 punten
Derbyprijs (A.rosseicollis Oranjemasker) 92 punten
Bondsschild gouldamadine blauw beigekop 92 punten
Hans Hendriksen bokaal
639 punten
Jan Pieters

Henk Valkenburg
Peter Meijer
P. van Gessel
H. Rens
B. van Schaik
Brenda vd Biezen
L. v Meegdenburg
P. Meijer
M Hommelberg

NIEUWSBRIEF COM NEDERLAND 25-05-2008
Aan Vogelbonden, vogelverenigingen, exporteurs, handelaren, en liefhebbers
van parkiet en papegaaiachtigen.
Betreft eigenaarverklaring bij de handel in papegaaiachtigen volgens EU
regelgeving 92/65/EEG
In een gesprek met de heren J. de Haan en J. de Leeuw van het VWA (Voedsel en
Warenautoriteit) is de certificering van papegaaiachtigen volgens EU regelgeving
92/65/EEG besproken.

Opening

Tevreden kampioenen

Mooie postuur

Kampioen parkieten

Hierbij aanwezig waren;
De Vereniging van Im- en Exporteurs van Vogels en Hobbydieren
Dhr. B. Braam, secretaris van C.O.M. Nederland.

De VWA verzocht ons de inhoud van dit overleg bekend te maken.
De bestaande instructie betreffende de exportcertificering van alle vogels uit
de orde Psittaciformes (alle parkiet en papegaaiachtigen - van Grasparkiet t/m
Ara) wordt met onmiddellijke ingang door de VWA strikter nageleefd. Vanaf
nu wordt er volgens de geldende VWA-instructies gewerkt wat betekent dat
er een eigenaarverklaring bij moet zitten om de herkomst van een psittacosevrij bedrijf te garanderen.
Dit betekent dat de exporteurs een verklaring af moeten geven dat deze vogels
afkomstig zijn van een bedrijf of locatie waar geen psittacose is gediagnosticeerd, en
deze vogels ook niet in contact zijn geweest met vogels van een bedrijf of locatie
waar Papegaaienziekte - Psittacose (Psittakos – Chlamydia psittaci) is
gediagnosticeerd in de laatste 2 maanden voor afvoer.
Om dit waar te kunnen maken zal bij iedere verkoophandeling een
eigenaarverklaring getekend moeten worden, ook door de kwekers/liefhebbers.
Vogels die niet vergezeld gaan van deze eigenaarverklaring komen niet in
aanmerking voor de export.
Let wel, veruit het grootste deel van de gekweekte vogels gaat op export.
Het voortbestaan van de liefhebberij is van de export afhankelijk.
Vogels vervoeren naar de buurlanden is ook export en zal ook vergezeld moeten
gaan van een exportcertificaat (tracés). Parkiet / Papegaaiachtigen vervoeren naar het
buitenland zonder exportcertificaat is strafbaar.
Mede gezien de thans geldende transportverordening voor gewervelde dieren, moet
men ook in het bezit zijn een vervoersvergunning, en een bewijs kunnen overleggen
dat men een opleiding gevolgd heeft in het kader van de geldende transportverordening.

Even rust
Alle foto’s Ronald Versteegh
Meer foto’s in ons kerstnummer

Kampioen kleurkanaries

De vliegende brigade die de dier- en mesttransporten controleren zullen hier ook op
toezien. Wij vertrouwen op uw volledige medewerking, om de export van uw vogels
mogelijk te blijven houden. Voor vragen kunt u zich wenden tot onderstaande
contactpersonen.
De eigenaarverklaring kan worden gedownload op de websites van de vogelbonden
of is af te halen bij uw voorzitter.

inbrengen van de duiven

wachten op de vogels

Contactpersonen:
Voor exporteurs en handelaren Rinus Borgstein 0653641890
Voor vogelverenigingen Bart Braam C.O.M. Nederland 0481-462507
Voor liefhebbers, raadpleeg uw vogelvereniging(en) in de buurt.

Gezelschapsdieren kopen op krediet is
voortaan in België verboden

laatste check in de stelling

Jo achter de waterrollator

verwerken keurbriefjes
(alle foto’s Peter Winkel)

5 keurmeesters in volle actie

Nu zondag treedt de wet die de aan- en verkoop van alle gezelschapsdieren op
krediet verbiedt in werking. De nieuwe wet verbiedt ook het houden en
tentoonstellen van honden en katten in dierenwinkels vanaf 1 januari 2009.
Voor GAIA en Animaux en Péril betekent de wet - in combinatie met het eerder
genomen koninklijk besluit over de erkenningsvoorwaarden van handelszaken,
kwekerijen, asielen en dierenpensions dat ook de verkoop van dieren via het internet
aanpakt - een behoorlijke verbetering die het dierenwelzijn ten goede komt en
consumentenbedrog tegengaat. Met de nieuwe wettelijke regels wil de wetgever
impulsaankopen van vaak zieke en ongesocialiseerde dieren vermijden. De wet gaat
bovendien de verkoop en de import van zieke pups tegen die in Oost-Europese
landen in erbarmelijke omstandigheden gekweekt worden.
Toch zijn niet alle problemen opgelost, zoals de zogenaamd agressieve honden.
GAIA en Animaux en Péril vragen ook in dat verband dat de nieuwe regering een
globaal gezelschapsdierenbeleid uitwerkt en uitvoert.
Voor de nieuwe wet in het Parlement werd aangenomen, zamelden GAIA, Blauwe
Wereldketen, Veeweyde, Anti-Broodfok Actie (ABA), Animaux en Péril en andere
dierenorganisaties en asielen 133 390 handtekeningen in voor een verbod op de
verkoop van honden en katten in winkels. Ook de Koninklijke Maatschappij SintHubertus die een verantwoorde kweek van rashonden en raskatten promoot,
schaarde zich achter de actie. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: 'Een bewijs dat
er een groot draagvlak is voor de nieuwe wet. '
Net als andere verenigingen blijven GAIA en Animaux en Péril klachten ontvangen
van bedrogen mensen die in een dierenwinkel een zieke pup kochten. GAIA vraagt
de overheid strikt toe te zien op de naleving van de wet.
Overtreders riskeren een geldboete van 500 euro en sluiting van de winkel voor een
periode van 3 jaar.

Wat houdt de wet in?
1. Geen aan- en verkoop van gezelschapsdieren (zoals honden, katten, hamsters,
dwergkonijnen, ...) meer op krediet vanaf nu zondag.
2. Vanaf 1 januari 2009 mogen honden en katten niet meer fysiek in dierenwinkels
én aanhorigheden aanwezig zijn, maar de dierenwinkel mag ze wel nog op catalogus
verkopen.
3. De dierenverkopers kunnen ook zelf een kwekerij opstarten of tussenpersoon zijn
van een kwekerij.
4. De kwekers mogen ook dieren verkopen die ze niet zelf gekweekt hebben, maar
deze moeten afkomstig zijn van erkende kwekerijen die aan alle wettelijke
voorwaarden voldoen. Op die manier kan de verkoop van puppy's uit Oost-Europa,
waar puppy's en fokteven in verschrikkelijke omstandigheden worden gehouden,
tegengegaan worden.
5. Iedereen die honden of katten wil verhandelen (nu vanaf één nest, vroeger pas
vanaf drie nesten) zal over een erkenning moeten beschikken. Deze maatregel is
bedoeld om parallelle commerciële circuits van ongeregistreerde kwekers aan
banden te leggen.
Bezoek vogelshows Zutphen en Apeldoorn

Januari staat in het teken van het bezoek van de grote vogelshows.
Op zaterdag 3 januari gaan we naar Zutphen.
We vertrekken om 08.45 uur vanaf het Rode
Kruisgebouw en rijden via Buren (ca 09.00 uur)
naar Zutphen. Aanmelden kan nog op de
feestavond van 13 december bij Henk Rens
(0345-518326)
Op Zaterdag 17 januari gaan we bij voldoende
interesse naar Apeldoorn. Aanmelden kan tot en met 3 januari bij Henk Rens.
Het reisschema is gelijk aan dat van Zutphen.
Voor alle shows geldt: een ieder betaalt zijn eigen entree en catalogus.
Voor Zutphen en Apeldoorn vragen we een bijdrage van 7,50 euro per lid in
de reiskosten.
Inschrijven gewest en Kampioen
Denkt u er nog aan uw vogels tijdig in te schrijven?
Voor het gewest kan dat nog tot 2 december.
Voor de Kampioen tot 5 december.

Gezamenlijk inbrengen is mogelijk.

Regelgeving vervoer van TT vogels naar tentoonstellingen
We hebben afgesproken dat er voor de gewestelijke wedstrijd en de
Kampioen het gezamenlijk inbrengen van de vogels mogelijk is. Eén van onze
zustervereniging heeft daar een mooie regeling voor getroffen. Die is ook
voor ons leidraad voor hoe te handelen.
De vereniging verzorgt en regelt elk jaar bij voldoende animo centraal het
vervoer van wedstrijdvogels van en naar andere Bondstentoonstellingen dan
de Onderlinge Wedstrijd.
Deze commissie bestaat uit een coördinator en enkele medewerkers
De coördinator regelt namens het bestuur het vervoersmiddel, bestelbus, of
een personenauto.
De coördinator bepaalt in overleg met zijn commissieleden welke de
vertrektijden zijn en de eventuele verzamelplaats(en). Leden moeten zelf
informeren (telefoon) naar de vertrektijden en verzamelplaats(en) bij de
hierboven genoemde coördinator.
De inzenders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de inbrengformulieren,
cites- en veterinaire documenten tijdig aan de coördinator worden
overhandigd.
De vogels moeten worden ingeleverd in de voorgeschreven kooien met
genoeg voer voor minimaal 24 uur en bijpassend waterflesje. Vogels, die pas
in de wedstrijdhal in klapkooien, volières ed. worden ingekooid dienen in
geschikte lopers te worden aangeleverd eveneens met voldoende voer voor
minimaal 24 uur.
De vervoerscommissie behandelt de vogels naar beste weten en kunnen maar
is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of overlijden van de
wedstrijdvogels.
Tenzij anders wordt afgesproken gaan we er van uit dat de inzender zelf de
vogels ophaalt. Zo niet dan is de inzender er verantwoordelijk voor dat het
uitkooiformulier tijdig in het bezit van de vervoerscoördinator komt.
Dit zijn de startafspraken. Een iets uitgebreidere regeling zal aan de
jaarvergadering worden aangeboden.

