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Verslag Voorjaarscongres KNBSB Congres op woensdag 20 april 2022 
 
Locatie:     Online via Microsoft Teams  
Tijd:     19.00 – 20.30 uur 
 
Aanwezigen Bondsbestuur: Mark Herbold (Verenigingssport, Voorzitter), Peter van der Aart

 (Verenigingssport), Remko de Bie (Penningmeester), Petra Arends (Nationale 
teams en Talentontwikkeling Softbal), Job van Beekhoven (Nationale teams en 
Talentontwikkeling Honkbal) en Gerald Smith (Marketing, Communicatie en 
Commercie) 

Aanwezigen Commissie van 
Toezicht:      René van der Horst (Verenigingssport), Erik Eilering (Verenigingssport), Jan 

Kuipers (Nationale Teams en Talentontwikkeling Softbal), Peter Kwakernaak 
(Nationale Teams en Talentontwikkeling Honkbal), Chris Licher (Financieel), Jan 
van Gorkum (Marketing, Communicatie en Commercie), Ilse Kaandorp 
(Verenigingssport) 

 
Aanwezigen Bondsbureau:  Stefaan Eskes, (Algemeen Directeur), Roy Vink (Manager Sportontwikkeling en 

Competitiezaken), Berry van Driel (Commercieel manager), Angelique Linschoten 
(Administrateur), Jolanda van der Vloed (Officemanager - verslag), Marina van 
Huissteden (Officemanager). 

 
Aanwezige verenigingen: Er zijn 27 van de 155 verenigingen (online) aanwezig.  
     Adegeest, The Bears, Birds, Blue Birds Delft, SHV Boosters, Caribe, Catch, BSC 

Cromtigers, DSS, DVH, Herons, Hilversum Hurricanes, Houten Dragons, Kinheim, 
Knickerbockers,  Olympia Haarlem, Pinguins, BSC Quick, Rooswijk, HSV Spikes, The 
Stags, Tex Town Tigers, HSV Thamen, Twins, Urbanus, UVV, Vennep Flyers.    

   
 
Overige aanwezigen: Linda Steijger (Commissioner Scorers), Fred van Groningen Schinkel (Erelid),  Bert 

Loggen (Protest Commissie).  
 
Afwezig met berichtgeving: Sander van der Elst (Commissie van Toezicht lid, sectie Verenigingssport)  
 

 
1. Opening en mededelingen  

(start bij 0:00 uur van de opname - slides 1 t/m 4 van de PowerPoint-presentatie).  
Mark Herbold, voorzitter Bondsbestuur, opent het Congres om 19.00 uur: 

• Voorafgaande aan dit congres heeft op donderdag 14 april jl. een Financieel Vragenuur plaatsgevonden. Later 
tijdens dit congres zal Remko de Bie hier nog even op terug komen. 

• De vaststellingen van dit congres zullen via een online stemming plaatsvinden. Tijdens het congres vindt dan 
ook geen stemming plaats. 

• Algemene vragen die via de mail werden ontvangen, worden tijdens het congres beantwoord op basis van het 
onderwerp of worden beantwoord tijdens de rondvraag. 

 
2. Vaststelling agenda  

(start bij 05:15 uur van de opname – slide 5 van de PowerPoint-presentatie)  
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3. Vaststelling verslag Congres 27 november 2021 
(start bij 05:43 uur van de opname – slide 7 van de PowerPoint-presentatie) 

Mark Herbold, voorzitter Bondsbestuur vraagt de aanwezigen of er nog vragen en/of opmerkingen bestaan op 
het gepubliceerde verslag.  
Het verslag van het Congres van 27 november jl. wordt ongewijzigd goedgekeurd en is hiermee vastgesteld.  
 
4. Vaststelling KNBSB jaarrekening 2021 
 (start bij 06:15 uur van de opname – slides 9 t/m 15 van de PowerPoint-presentatie) 
 
Jaarrekening 2021 
(start bij 06:25 uur van de opname – slides 10 t/m 11 van de PowerPoint-presentatie) 
De penningmeester van het Bondsbestuur Remko de Bie verzorgt de presentatie van de jaarrekening 2021 en 
komt nog even terug op het Financieel Vragenuur van 14 april jl. 
 
We zijn erin geslaagd om het in eerste instantie weergegeven negatieve resultaat in de begroting -/- € 63.450 om 
te zetten naar een positief resultaat in de jaarrekening 2021 van € 38.544 
Remko geeft een groot compliment naar de financiële afdeling van het Bondsbureau. Sinds 2019 is sprake van 
positieve resultaten, waarmee de financiële stress achter ons lijkt te liggen. 
 
KNBSB heeft een gezonde balans: 

• Gezonde debiteuren 

• Stevige liquiditeitspositie 

• Sterk eigen vermogen / reserves 

• Geen langlopende schulden 
   

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat groot € 38.544 als volgt toe te kennen: 

• Algemene reserve € 23.299 (nieuw saldo € 369.176) 

• Ziekteverzuim personeel € 20.000 (nieuw saldo € 40.000) 

• NTTO reserve -/- 4.755 (nieuw saldo € 44.073).  
Deze voorgestelde toekenningen werden ook besproken met de accountant.  

 
Terugkoppeling financieel vragenuur 
(start bij 11:35 uur van de opname – slide 12 van de PowerPoint-presentatie) 
3 verenigingen waren aanwezig tijdens het Financieel Vragenuur.  Alle vragen en de beantwoording hiervan zijn 
op de Congrespagina gepubliceerd. 
(https://www.knbsb.nl/media/uploads/ontvangen_vragen_en_antwoorden_tbv_vragenuur_financien_2022.pdf) 
 
Prognose 2022 (Q1)  
(start bij 12:10 uur van de opname – slide 13 van de PowerPoint-presentatie) 
NTTO:  

• Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 
 
Verenigingssport: 

• Afwijking ten opzichte van de begroting € 6.000 kosten (notaris € 2.500, overige kantoorkosten € 1.500 en 
collectieve verzekeringen € 2.000). 

https://www.knbsb.nl/media/uploads/ontvangen_vragen_en_antwoorden_tbv_vragenuur_financien_2022.pdf
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Chris Licher, Commissie van Toezicht 
(start bij 13:10 uur van de opname – slide 14 van de PowerPoint-presentatie) 
Chris maakt melding van het gevoerde gesprek met de accountant. De accountant is lovend over het proces en de 
manier van administreren door het bondsbureau en de penningmeester. Tijdens dit gesprek kon daarom grof 
door de jaarrekening heen worden gelopen en werd met name even stil gestaan bij de voorzieningen en reserves. 
Ook de Commissie van Toezicht zijn van mening dat de financiële huishouding professioneel en nauwkeurig wordt 
uitgevoerd. Daarvoor ook namens de Commissie van Toezicht een dik verdiende pluim! 
Er is naast de geplande vergaderingen van het Bestuur met de Commissie van Toezicht ook door het jaar heen 
regelmatig contact tussen Chris en Remko.  
 
De Commissie van Toezicht geeft goedkeuring aan de jaarrekening 2021 en adviseert het Congres om de 
jaarrekening goed te keuren.  
 
5. Actualiteit  

(start bij 16:48 uur van de opname – slides 17 t/m 30 van de PowerPoint-presentatie)  
Stefaan Eskes, Algemeen Directeur, verzorgt een update.  
 
Opstart seizoen 2022 
(start bij 18:20 uur van de opname – slide 18 van de PowerPoint-presentatie)  
Na 2 bijzondere seizoenen, is op 7 april jl. ons seizoen 2022 van start gegaan.  
 
Updates Verenigingssport – Prioriteitsprojecten 
 
Prioriteitsproject “Vitaliseren Verenigingen” 
(start bij 18:54 uur van de opname – slide 21 van de PowerPoint-presentatie)  
 
Verenigingsmonitor 
• 78 verenigingen nemen deel 
• monitoring en beoordeling van de data wordt afgerond 
• producten & diensten worden ontwikkeld 
• implementatie en resultaatmeeting 
• nieuwe ronde van monitoring in 2023 (elke 2 jaar) 
 
Sportbestuurdersplatform (sport overschrijdend, dus niet alleen onze sporten!) 
• dóór en vóór bestuurders 
• 250 verenigingsbestuurders actief 
• platform voor kennisuitwisseling 

 
Prioriteitsproject “Attractieve Competities” 
(start bij 21:09 uur van de opname – slides 22 t/m 23 van de PowerPoint-presentatie)  
 
• Aantal succesvolle pilots van 2021 doorgezet 
• Veel enthousiasme voor deelname slowpitch 
• Groeiende belangstelling voor toernooien nationaal/internationaal 

• vraagt wellicht om ander competitieopzet met ruimte voor toernooideelname 
• KNBSB in co-creatie met verenigingen/leden 
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• Honkbal Hoofdklasse 

• 9 teams 
• nieuwe competitie opzet 

• meer spanning in de competitie 
• meer wedstrijden die ergens om gaan 

 
In samenwerking en co-creatie met de Honkbal Hoofdklasse Verenigingen 
 
Verbetering en Professionalisering van de Honkbal Hoofdklasse 
• Stap 1 – commitment voor 5 jaar 
• Stap 2 – gesloten competitie vanaf 2022 
• Stap 3 – voorwaarden en Minimale kwaliteitseisen voor deelname in 2023 
• Stap 4 – kwaliteitsimpuls bij deelnemende (én aspirant) verenigingen op 3 niveau's: 

• Beleid 
• Organisatie 
• Sportieve prestaties 

Doel 
• Aantrekkelijke competitie met meer spannende wedstrijden 
• Hoger niveau honkbal & betere spelers 
• Meer publiek en meer beleving in de stadions 
• Betere kijkcijfers 
• Meer partners – meer geld 

 
Prioriteitsproject “Ledenwerving & Ledenbehoud” 
(start bij 25:29 uur van de opname – slide 24 van de PowerPoint-presentatie)  

 
Ten opzichte van april 2021 (12 maanden) +600 lidmaatschappen 

• doel is gestage groei door te zetten  
• officiële ledentelling in november 

 
Actieve verenigingen zorgen voor groei! 

• online sessie en workshop in februari 
• inspiratie & kennisoverdracht 
• good & best practices 

 
Nieuw lidmaatschap & contributie model 

• samenwerking met de KNHockey Bond 
• kennis uit 3 jaar onderzoek en succesvolle implementatie 

 
Prioriteitsproject “Zichtbaarheid van de sporten vergroten” 
(start bij 29:15 uur van de opname – slide 25 van de PowerPoint-presentatie)  

 
Honkbalsoftbal.TV 

• sinds lancering in november bijna 2.000 abonnees 
• target in 2022 is 5.000 abonnees 

 
Honkbalsoftbal.nl 

• Sinds lancering in voorjaar 2022 95.000 bezoekers en 288.o00 sessies 
* alle KNBSB websites gezamenlijk 440.000 bezoekers! 
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Social media 
• community is 10% gegroeid in 12 maanden 

* flitsende content via Instagram 
• target 2022 is 15% groei 

 
Database 

• 40.000 verrijkte profielen 
• target 2022 is 50.000 

 
Prioriteitsproject “Inkomsten Vergroten” 
(start bij 33:08 uur van de opname – slide 26 van de PowerPoint-presentatie)  
 
Waarde creatie en verkoop gaat verder dan Team Kingdom Honkbal 

• Team Kingdom Softbal (Fastpitch) 
• Talentprogramma's - Nationale jeugdselecties  
• Honkbal Hoofdklasse => Verenigingssport 
• Baseball5 => Verenigingssport 
• Honkbalsoftbal.TV (content/wedstrijden) => Verenigingssport 
• Online bereik (websites, socials, database) 
• Evenementen 

* minder afhankelijk van inkomsten contributies en subsidie NOC*NSF 
 
Updates NTTO - Programma’s 2022 
(start bij 37:50 uur van de opname – slides 28 t/m 30 van de PowerPoint-presentatie)  
 
Internationaal programma Softbal (Fastpitch) 
A-team 

• Canada Cup 
• EK 2022 => Spanje 
• Super6 => Spanje (komen te vervallen) 

EK U22 => Tsjechië 
EK U15 => Enschede 
Heren => Zeisterslot Toernooi 
EK Slowpitch 
 
Internationaal programma Honkbal 
A-team 

• Honkbal Week Haarlem 

• Super6 => Spanje (komen te vervallen) 
WK U23 => Taiwan 
EK U18 => Tsjechië & WK U18 => Florida 
EK U12 => Oostenrijk 
EK Dames => Frankrijk 

 
Updates NTTO - Coaches & Staf 
Personele wijzigingen:  
• Nationale Teams (Honkbal en Softbal) 
• Talentontwikkeling programma's 
Betreft trainers, coaches, medische staf 
Gesprekken met kandidaten voor het invullen rol van Technisch Directeur 
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6. Governance    

(start bij 40:44 uur van de opname – slides 32 t/m 40 van de PowerPoint-presentatie)  
Peter van der Aart doet verslag namens het Bestuur: 
 
a) Code Goed Sportbestuur 
(start bij 42:10 uur van de opname – slides 33 t/m 34 van de PowerPoint-presentatie)  
De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd.  
De samenleving verandert continu en de sportsector professionaliseert.  
In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit,  
bestuurlijke en organisatorische kwaliteit. 
 
De nieuwe Code gaat uit van vier essentiële principes: 

• Verantwoordelijkheid 
• Democratie 
• Maatschappij 
• Transparantie 

 
Vraag ten aanzien Code Goed Sport Bestuur (Ronald van Langen – Penningmeester Herons) 
Goed om te lezen dat van de KNBSB-bestuursleden en leden van de Commissie van Toezicht wordt verwacht de 
Zelfscan en e-learning module te doorlopen. Is dit ook een aanbeveling voor de bestuurders van de bij de KNBSB 
aangesloten verenigingen? 
 
Peter van der Aart: Vanuit het prioriteitsproject “Vitaliseren Verenigingen” zal hier door KNBSB aandacht aan 
worden besteed. Onder andere door het aanbieden aan onze verenigingen van georganiseerde workshops. 
Echter het doorlopen van de e-learning module kan vanuit KNBSB niet worden verplicht. Eenieder kan via de 
NOC*NSF sites heel makkelijk de zelfscan vinden en wordt vooral geadviseerd dit te doen! 

  
b) Statutenwijziging 
(start bij 46:05 uur van de opname – slides 35 t/m 36 van de PowerPoint-presentatie)  
Uitgebreide memo m.b.t. tot de Statutenwijziging is meegestuurd met de stukken voor het Congres. 
• Aanpassing i.v.m. WBTR (op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur 

en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
• Verbreding scope in NL naar alle vormen van honkbal & softbal inclusief e-sports. 
• Toevoeging relatie met de Anti-doping autoriteit en ISR (i.v.m. wijziging (inter)nationale regels en wetgeving) 
 
Vragen met betrekking tot de statutenwijziging (Ronald van Langen – Penningmeester Herons) 
1. In artikel 22.2 wordt nog gesproken om de contributieafdracht in de kas te storten. Indien daartoe nog ruimte 
is zou dit wat moderner kunnen worden omschreven: ‘ De leden zijn verplicht elk jaar de contributieafdracht aan 
de KNBSB te voldoen, die het Congres vaststelt.’ 
2. In artikel 14.2 wordt verwezen naar de personen als bedoeld in artikel 14 lid 2. Het bevreemdt mij dat hier naar 
hetzelfde artikel en lid wordt verwezen. In mijn beleving zou dit een verwijzing naar Artikel 13 lid 2 kunnen zijn ‘ 
Toegang tot de vergadering van het Congres hebben: …'   
 
Peter van der Aart:  

1. Deze modernisering is door de notaris nog opgepakt; 
2. Dit betreft een kennelijke verschrijving van de notaris en moest inderdaad een verwijzing naar artikel 13 

lid 2 zijn.   
Omdat beide punten geen fundamentele wijzigingen betreffen, heeft de notaris deze kunnen aanpassen.  
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c) Bestuur Herbenoeming Mark Herbold voorjaar 2022 
(start bij 53:40 uur van de opname – slide 37 van de PowerPoint-presentatie)  
Er zijn geen tegenkandidaat stellingen ontvangen, zodat Mark de enige kandidaat is voor de benoeming 
Peter vraagt het congres hierover stemmen uit te brengen. 

 
d) Commissie van Toezicht Herbenoeming Erik Eilering, Jan van Gorkum en Peter Kwakernaak 
(start bij 55:14 uur van de opname – slide 38 van de PowerPoint-presentatie)  
Erik, Jan en Peter hebben zichzelf graag herkiesbaar gesteld.  
Via de online stemmingsformulieren zal over deze herbenoemingen worden gestemd.  

 
e) Commissie van Toezicht Aftreden René van der Horst:  
(start bij 57:34 uur van de opname – slide 39 van de PowerPoint-presentatie)  
René heeft zichzelf niet herkiesbaar gesteld en zal aftreden als Commissie van Toezicht-lid. Hij heeft vanaf het 
begin deelgemaakt van de Commissie van Toezicht. Tijdens het najaarscongres in november zal nog aandacht aan 
dit afscheid worden besteed. 
 
f) Commissie van Toezicht Voordracht Ilse Kaandorp:  
(start bij 58:50 uur van de opname – slide 40 van de PowerPoint-presentatie)  
De Commissie van Toezicht draagt Ilse Kaandorp (https://nl.linkedin.com/in/ilsekaandorp) voor als opvolger van René 
van der Horst voor de sectie Verenigingssport.  

 
 

TUSSENTIJDSE VRAGEN VIA DE CHAT  
 
Bert Loggen (Protest Commissie KNBSB) 
Komt de kwantiteit en kwaliteit van onze scheidsrechters nog aan de orde? 

Reactie Remko de Bie, Bestuurslid 
Doelstelling van KNBSB is om goed opgeleide bondsscheidsrechters te hebben. Dit zijn echter allemaal 
vrijwilligers. Het is moeilijk om aan vrijwilligers te komen en het wordt zelfs nog steeds moeilijker.  
Daarom is KNBSB met het “Deltaplan officials” begonnen, met hierin een scheidsrechter opleidingsplicht 
voor verenigingen in de hoogste klassen. Ook heeft een modernisering van de scheidsrechtersopleidingen 
plaatsgevonden. Bedoeling is om dit na het tijdelijk stopzetten vanwege Corona, nu weer op te pakken. 
Hier is ook een projectleider voor aangetrokken (Stenar van Groningen Schinkel). Verwachting is dan ook 
dat er zeer binnenkort weer acties zullen volgen om nieuwe scheidsrechters te werven en op te leiden.  

 
Geert Velzel (Rooswijk) 
Kan de KNBSB het monopolie op een competitie claimen? Als ik morgen een competitie wil beginnen kan dat 
toch? 
 Reactie Peter van der Aart, Bestuurslid 

Iedereen mag inderdaad morgen een competitie beginnen, maar niet onder de vlag van de KNBSB. Het 
oprichten van een andere Honkbal/Softbal/BB5 koepelorganisatie is echter kansloos omdat NOC*NSF en 
de internationale bonden je niet zullen erkennen.  

 
Mimi Sluiter (BSC Quick) 
1) Zullen de dopingcontroles weer gaan plaatsvinden voor de Hoofdklasse en Overgangsklasse en wanneer en 

hoe vaak is de verwachting 
2) Cannabis: Er zijn sporters die topsport doen met een biertje en een jointje (Alcohol voor en na de wedstrijd, 

sinds kort ook cannabis buiten de wedstrijden). Cannabis blijft tot drie weken in je lichaam traceerbaar. Mimi 
doet de suggestie om helder te communiceren over de risico’s hiervan bij een dopingcontrole (ook omdat 
cannabis recreatief wel gebruik mag worden).  

https://nl.linkedin.com/in/ilsekaandorp
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Reactie Roy Vink (Manager Sportontwikkeling en Competitiezaken) 
De controles worden door de Nederlandse Dopingautoriteit gedaan. Wanneer en hoe vaak controles 
worden gedaan is ons niet bekend en wordt ook niet met ons afgestemd.  
Als Cannabis ook op de dopinglijst staat, kan een sporter hier vervolgens op worden betrapt en dus ook 
worden bestraft. Het is aan een sporter die speelt in de Hoofdklasse of Overgangsklasse zelf of hij of zij 
het risico wil nemen om betrapt te worden op het gebruik van cannabis. Het conformeren aan de 
antidopingsregels is inherent aan het spelen in topcompetities.   
 
 

7. Rondvraag  
(start bij 01:07:21 uur van de opname – slides 42 t/m 44 van de PowerPoint-presentatie)  

 
Er werden 3 vragen vooraf via de mail ingediend welke tijdens het Congres reeds zijn reeds beantwoord door 
Peter: 

- 1 vraag betreffende Code Goed Sportbestuur 
- 2 vragen betreffende de nieuwe Statuten 

 
Ben Goorts – BUBS (Secretaris) 
Kilometervergoeding Officials 
De kilometervergoeding voor de officials is al jaren € 0,21 per kilometer, waarvan € 0,19 belastingvrij. Er 
is sprake van een verhoging door de overheid van de belastingvrije € 0,19 naar (waarschijnlijk) € 0,22 
per kilometer. 
Wij stellen aan het Voorjaarscongres voor de reiskostenvergoeding voor de officials minstens te verhogen naar 
het nieuwe belastingvrije bedrag dat hopelijk meer wordt dan € 0,22 per kilometer. 
* ook dat dekt overigens, met de huidige brandstofprijzen, de reiskosten bij lange na niet. 
 

Reactie Mark Herbold 
Een eerste globale doorrekening van dit voorstel, laat zien dat dit een kostenverhoging van ca. € 17.000 
op jaarbasis geeft, waarvan € 7.000 voor officials via de omslag voor rekening van een aantal 
verenigingen komt (Hoofdklasse en 1e klasse wedstrijden). De overige € 10.000 zijn in dat geval algemene 
kosten KNBSB. Met deze kostenverhoging is in de begroting geen rekening gehouden.  
Besloten wordt om eerst het overheidsbesluit af te wachten. Zodra dit bekend is, zal het Bestuur met een 
voorstel komen. Omdat het eerstvolgende Congres eerst eind november 2022 staat gepland, zal dit 
voorstel tussentijds aan de Commissie van Toezicht voorgelegd kunnen worden.  
 
 

8. Sluiting  
(start bij 1:14:57 uur van de opname – slide 46 van de PowerPoint-presentatie) 
Mark sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.  
Hij spreekt de hoop uit eenieder tijdens het najaarscongres weer live te kunnen zien.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Besluitenlijst KNBSB-voorjaarscongres van 20 april 2022: 
 
1. Het verslag van het Najaarscongres van zaterdag 27 november 2021 werd goedgekeurd. 

2. Alle in stemming gebrachte punten zijn aangenomen door het Congres (feitelijke stemmingsuitslagen zijn in 

bijlage 1 vermeld). 
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Bijlage 1 - Uitslagen van de stemming  
Aantal gestemde verenigingen 33  
Aantal uitgebrachte stemmen 5280  
                                                                                                                                                                             Aantal uitgebrachte  
Vraag 1:                                                                           stemmen        
Gaat uw vereniging akkoord met de KNBSB jaarrekening 2021 en  
verleent uw vereniging decharge over het gevoerde beleid? 
Akkoord     4987 
Niet akkoord     - 
Onthouding van stemmen     293      
     5280 
Vraag 2:  
Gaat uw vereniging akkoord met de statutenwijziging?  
Akkoord     4950 
Niet akkoord     - 
Onthouding van stemmen     330       
     5280 
Vraag 3:  
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel tot herbenoeming van  
Mark Herbold bestuurslid Verenigingssport Honkbal 
Akkoord     5145 
Niet akkoord     91 
Onthouding van stemmen     44       
     5280 
Vraag 4:  
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel tot herbenoeming van  
Erik Eilering, Commissie van Toezicht lid Verenigingssport en voorzitter? 
Akkoord     5145 
Niet akkoord     91 
Onthouding van stemmen     44       
     5280 
Vraag 5:  
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel tot herbenoeming van  
Peter Kwakernaak, Commissie van Toezicht lid NTTO HB? 
Akkoord     5145 
Niet akkoord     91 
Onthouding van stemmen     44       
     5280 
Vraag 6:  
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel tot herbenoeming van  
Jan van Gorkum, Commissie van Toezicht lid Marketing, Communicatie en Commercie? 
Akkoord     5145 
Niet akkoord     91 
Onthouding van stemmen     44       
     5280 
Vraag 7:  
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel tot benoeming van  
Ilse Kaandorp, Commissie van Toezicht lid Verenigingssport? 
Akkoord     5145 
Niet akkoord     91 
Onthouding van stemmen     44       
     5280 
 

 


