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Notulen Algemene Ledenvergadering NeFUB 1	  
Datum: 22 mei 2018 2	  
Plaats: Sporthal Nieuw-Welgelegen, Utrecht 3	  
 4	  
Aanwezig 5	  
NeFUB Bestuur 6	  

• Victor de Bruin (voorzitter), Dorothee Kruijs-Vogelesang (secretaris, interim 7	  
penningmeester), Margreeth van Linge (bestuurslid jeugd), Jeroen Smit (bestuurslid 8	  
topsport) 9	  

NeFUB Bureau 10	  
• Carlijn Martens (bureaumedewerker) 11	  

Verenigingen 12	  
• UFC Utrecht, FC Quicksticks, USFV Jungle-Speed, Messed Up, HFC Heroes, 13	  

Sonics, FB Agents, D.S.F.V. Blue Falcons 14	  
Overige 15	  

• Nationaal Herenteam U19 16	  
 17	  

Afmeldingen 18	  
NeFUB Bestuur 19	  

• Daniël Nicolai (bestuurslid media & PR), Jorg Andree (bestuurslid FAN) 20	  
Verenigingen 21	  

• Jolly-Good, Face Off, Hot Shots 22	  
 23	  
 24	  
1. Opening 25	  
De voorzitter, Victor de Bruin, opent de vergadering om 19:33 uur en heet de aanwezigen 26	  
welkom. De agenda wordt besproken. Er worden een aantal punten toegevoegd aan de 27	  
agenda, namelijk een video die is ingestuurd door Lidwien Reehuis, voorzitter van de IFF 28	  
Atletencommissie en twee ingekomen stukken van Messed up en UFC Utrecht die zullen 29	  
worden besproken tijdens de rondvraag.  30	  
 31	  
Besluit: de agenda wordt met de wijzigingen vastgesteld. 32	  
 33	  
2. Vaststellen notulen ALV 23 mei 2017  34	  
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot de notulen.  35	  
 36	  
Besluit: de notulen van 16 november 2017 worden vastgesteld.  37	  
 38	  
3. Jaarverslag 2017 39	  
Opmerking uit de ALV: Punt 4.2 gaat over de pilot m.b.t. dames in de herencompetitie. Als er 40	  
een voorstel komt en een besluit genomen moet worden over het meedoen van dames in de 41	  
herencompetitie, dan moet goedgekeurd worden door de ALV.  42	  
Het bestuur beaamt die opmerking.  43	  
 44	  
Er is op verzoek van de betreffende staf een stukje over het opleidingsteam U16 aan het 45	  
jaarverslag toegevoegd. 46	  
 47	  
Er wordt gestemd over het goedkeuren van het jaarverslag 2017. 48	  
Aantal stemmen voor:  19 stemmen 49	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  50	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 51	  
 52	  
Besluit: het jaarverslag 2017 wordt vastgesteld en goedgekeurd. 53	  
 54	  
4. Jaarrekening 2017 55	  
Omdat er tijdens de voorgaande ALV nog geen kascommissie was, zijn de leden van de 56	  
kascommissie, Joost Schram en Remi van Berkum, via e-mail voorgesteld en hebben 57	  
verenigingen de kans gekregen bezwaar te maken. Er is geen bezwaar gemaakt. De ALV 58	  
wordt nu met terugwerkende kracht gevraagd de leden van de kascommissie te benoemen.  59	  
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Er wordt gestemd over het benoemen van Joost Schram en Remi van Berkum als 60	  
kascommissie voor controle van het boekjaar 2017. 61	  
 62	  
Aantal stemmen voor:  19 stemmen 63	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  64	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 65	  
Besluit: Joost Schram en Remi van Berkum zijn benoemd als kascommissie.  66	  
 67	  
Joost Schram licht het e.e.a. toe namens de kascommissie . Hij vertelt dat het goed is om te 68	  
zien dat adviezen van vorige ALV’s en kascommissies zijn overgenomen en doorgevoerd. 69	  
Wat de kascommissie graag nog toe wil voegen is dat zij de ALV adviseren om hun adviezen 70	  
zoals beschreven in de verklaring over te nemen. Daar willen zij nog één advies aan 71	  
toevoegen: op de winst- en verliesrekening staan voorschotten aan de Nationale Teams. Die 72	  
horen volgens de kascommissie niet daar thuis, maar op de balans. Het bestuur heeft 73	  
aangegeven dat liever niet om te boeken, maar de kascommissie adviseert de ALV om het 74	  
bestuur mee te geven die posten om te boeken naar de balans.  75	  
 76	  
Er wordt gevraagd wat er gebeurt er met de kleding die er nog is, is die afgeschreven? 77	  
Dorothee Kruijs-Vogelesang antwoordt dat de kleding die nog enige waarde heeft gedeeltelijk 78	  
is afgeschreven tot de huidige waarde, alle onbruikbare kleding is volledig afgeschreven.  79	  
 80	  
Er wordt gevraagd waarop de post debiteuren zo hoog is. Dorothee Kruijs-Vogelesang 81	  
antwoordt dat dat voornamelijk komt doordat de NeFUB in oktober de contributie factureert 82	  
en verenigingen deze facturen gespreid of pas in het nieuwe jaar betalen.  83	  
 84	  
Twan Schoenmakers is niet aanwezig maar wordt bedankt voor zijn bijdrage aan het inrichten 85	  
van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening.  86	  
 87	  
Er wordt gestemd over het verlenen van decharge aan het bestuur over de boekhouding van 88	  
2017 met de opdracht van de ALV aan de interim penningmeester om de adviezen van de 89	  
kascommissie over te nemen. 90	  
 91	  
Aantal stemmen voor:  19 stemmen 92	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  93	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 94	  
Besluit: de jaarrekening 2017 wordt vastgesteld en goedgekeurd en het bestuur wordt 95	  
decharge verleend. 96	  
 97	  
5. Wijzigingen reglementen 98	  
Wedstrijdreglement 99	  
Er wordt gevraagd of de regel met betrekking tot het overgeven of regelen van de 100	  
scheidsrechterbeurt verduidelijkt kan worden. Het bestuur antwoordt dat alle regelgeving 101	  
duidelijk is beschreven in het wedstrijdreglement en sanctieoverzicht. Het is vooral de 102	  
uitdaging om te zorgen dat afmeldende verenigingen zich aan de regels houden.  103	  
 104	  
Er wordt gestemd over het goedkeuren van het Wedstrijdreglement. 105	  
 106	  
Aantal stemmen voor:  22 stemmen 107	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  108	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 109	  
Besluit: het Wedstrijdreglement wordt vastgesteld en goedgekeurd. 110	  
 111	  
Wedstrijdreglement Jeugd 112	  
In paragraaf 6.1 is het verschil tussen scheidsrechters in de jeugdcompetities midden en 113	  
noord weggevallen. De tekst zoals die in het Wedstrijdreglement Jeugd 2017-2018 stond 114	  
wordt overgenomen in het Wedstrijdreglement Jeugd 2018.  115	  
 116	  
In paragraaf 9.1.1 wordt beker gewijzigd in medailles. 117	  
 118	  
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Het Nationaal Herenteam U19 zou graag zien dat de sportbrillen voor alle spelers onder 19 119	  
jaar verplicht worden en dat het ook verplicht wordt op bijvoorbeeld internationale U19 120	  
toernooien.  121	  
Het bestuur geeft aan dat de regel met betrekking tot sportbrillen zoals die nu in het 122	  
reglement staat gebaseerd is op het dringende advies van IFF en uitgebreid besproken en 123	  
overeengekomen is in het jeugdoverleg. Het bestuur vindt veiligheid voorop staan en 124	  
belangrijker dan eventuele kostenposten, hoe vervelend ook.  125	  
Vanuit de ALV wordt gevraagd of het bestuur aan de IFF kan vragen of er een reglement voor 126	  
(sport)brildragers dan worden opgesteld. Het bestuur neemt dat mee.  127	  
 128	  
Er wordt gestemd over het goedkeuren van het Wedstrijdreglement Jeugd met de tekstuele 129	  
wijzigingen. 130	  
 131	  
Aantal stemmen voor:  13 stemmen 132	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  133	  
Aantal stemmen neutraal:  9 stemmen 134	  
Besluit: het Wedstrijdreglement Jeugd wordt vastgesteld en goedgekeurd. 135	  
 136	  
Algemeen Reglement 137	  
Er wordt gevraagd naar artikel 4.3: volgens de AVG mogen alleen gegevens bewaard worden 138	  
die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering, is dat ook zo? Het bestuur bevestigd dat. Deze 139	  
zijn nodig voor het aanleveren van de KISS gegevens en de organisatie van de competities.  140	  
 141	  
Er wordt gestemd over het Algemeen Reglement . 142	  
 143	  
Aantal stemmen voor:  22 stemmen 144	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  145	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 146	  
Besluit: het Algemeen Reglement wordt vastgesteld en goedgekeurd. 147	  
 148	  
Registratiereglement 149	  
Er wordt opgemerkt dat het prettig is te zien dat de AVG is doorgevoerd in het 150	  
registratiereglement. 151	  
 152	  
Er wordt gestemd over het Registratiereglement. 153	  
 154	  
Aantal stemmen voor:  22 stemmen 155	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  156	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 157	  
Besluit: het Registratiereglement wordt vastgesteld en goedgekeurd. 158	  
 159	  
6. Decharge bestuursleden  160	  
Dorothee Kruijs-Vogelesang licht toe dat we vandaag afscheid nemen van twee 161	  
bestuursleden. Jeroen Smit heeft zijn besluit om te stoppen nog maar kortgeleden genomen. 162	  
Hij legt uit dat hij heeft gemerkt dat het bestuurswerk andere capaciteiten vereist dan hij 163	  
zichzelf toedicht. Dat, samen met het feit dat zijn passie niet bij het bestuurswerk ligt, heeft 164	  
hem ertoe doen leiden dat hij stopt als bestuurslid. Buiten het bestuur om wil hij zich wel 165	  
graag blijven inzetten voor topsport. Dorothee Kruijs-Vogelesang bedankt Jeroen Smit 166	  
namens het bestuur voor zijn inzet.  167	  
 168	  
De ALV wordt gevraagd om Jeroen Smit decharge te verlenen.  169	  
 170	  
Aantal stemmen voor:  22 stemmen 171	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  172	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 173	  
Besluit: Jeroen Smit wordt decharge verleend. 174	  
 175	  
 176	  
 177	  
 178	  
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Victor de Bruin heeft zijn besluit en motivatie om te stoppen enige weken geleden al 179	  
genomen en licht deze nogmaals kort toe. Hij heeft zich al 13 jaar in verschillende rollen, 180	  
waaronder zeer geruime tijd een bestuursrol, ingezet voor de NeFUB. Zijn periode als 181	  
bestuurslid sluit hij nu af, maar hij blijft heel graag op allerlei andere manieren nauw 182	  
betrokken bij floorball Nederland. Dorothee Kruijs-Vogelesang bedankt Victor de Bruin 183	  
namens het bestuur voor zijn inzet.  184	  
 185	  
De ALV wordt gevraagd om Victor de Bruin decharge te verlenen.  186	  
 187	  
Aantal stemmen voor:  22 stemmen 188	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  189	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 190	  
Besluit: Victor de Bruin wordt decharge verleend. 191	  
 192	  
De ALV wordt gevraagd om Victor de Bruin tot het einde van deze vergadering als voorzitter 193	  
van de vergadering aan te stellen.  194	  
 195	  
Aantal stemmen voor:  22 stemmen 196	  
Aantal stemmen tegen:   0 stemmen  197	  
Aantal stemmen neutraal:  0 stemmen 198	  
Besluit: Victor de Bruin is tot het einde van de vergadering voorzitter van de vergadering. 199	  
 200	  
7. Scheidsrechterscommissie 201	  
De scheidsrechterscommissie wil graag hun ambities voor de toekomst toelichten middels 202	  
een presentatie. De laatste jaren is er geleidelijk meer inzet geweest van 203	  
bondsscheidsrechters. De commissie werkt er naartoe dat alle wedstrijden in zowel de heren 204	  
als de dames eredivisie worden gefloten door bondsscheidsrechters. Sinds dit seizoen 205	  
worden in elk geval alle wedstrijden in de eredivisie heren gefloten zijn door 206	  
bondsscheidsrechters. Daar gaat de commissie komend seizoen mee door en op deze 207	  
manier worden de doelen stap voor stap bereikt.   208	  
 209	  
Scheidsrechtersopleiding: de scheidsrechterscommissie staat open voor adviezen met 210	  
betrekking tot de cursus. Ook vragen of andere opmerkingen zijn van harte welkom. 211	  
Trainingsdagen: op dit worden moment elk jaar 2 trainingsdagen georganiseerd. Deze zijn  212	  
niet alleen voor bondsscheidsrechters, maar ook voor mensen die beter willen leren fluiten of 213	  
wellicht ooit bondsscheidsrechter willen worden.  214	  
Verenigingen die moeite hebben met het intern geven van scheidsrechterscursussen mogen 215	  
altijd de scheidsrechterscommissie om hulp of advies vragen. Diverse bondsscheidsrechters 216	  
geven graag scheidsrechterscursussen bij verenigingen en mogen hiervoor benaderd worden 217	  
via de scheidsrechterscommissie en/of het bondsbureau.  218	  
 219	  
De scheidsrechterscommissie stelt voor om, om de inzet van bondsscheidsrechters te 220	  
verbeteren, deels seniorencompetitiewedstrijden op zondag te plannen. Daar wordt over 221	  
gediscussieerd. Er zijn veel vragen naar de uitwerking en verenigingen hebben bedenkingen 222	  
bij de groei naar een weekend-competitie vanwege de beschikbaarheid van spelers en het 223	  
feit dat afgelopen seizoen roosters laat bekend werden. In het algemeen is er begrip voor het 224	  
plan maar de ALV heeft meer informatie nodig om hier een beslissing over te kunnen nemen.  225	  
 226	  
Het bestuur zal samen met de scheidsrechterscommissie en de competitiecommissie in het 227	  
najaar een ledenberaad organiseren waaruit een voorstel wordt geformuleerd voor de ALV. In 228	  
de tweede helft van het seizoen kan dan een pilot starten zodat eventueel voor seizoen 2019-229	  
2020 de reglementen kunnen worden gewijzigd.    230	  
 231	  
8. Vanuit de IFF Atletencommissie 232	  
Lidwien Reehuis wil als voorzitter van de IFF Atletencommissie graag een bijdrage leveren 233	  
aan de ALV. Omdat zij niet fysiek aanwezig kon zijn, heeft zij voor de ALV een video 234	  
opgenomen. Deze is via de volgende link te bekijken: 235	  
https://www.youtube.com/watch?v=xsukJK0M4So&feature=youtu.be 236	  
 237	  
 238	  
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9. Vacatures 239	  
Binnen de NeFUB staan op dit moment de volgende vacatures open: 240	  
Bondsbestuur:  241	  

• Voorzitter 242	  
• Penningmeester  243	  
• Bestuurslid Topsport 244	  

Commissies/projecten:  245	  
• Kascontrolecommissie 246	  
• Scheidsrechterscommissie (t.b.v. jeugdcompetitie) 247	  
• Commissieleden jeugdcompetitie noord en midden 248	  
• Projectmedewerker(s) website 249	  
• Projectmedewerker(s) NK jeugd 250	  

Geïnteresseerden, mensen die meer informatie willen of vragen hebben kunnen contact 251	  
opnemen met info@nefub.nl en secretariaat@nefub.nl.  252	  
 253	  
Joost Schram meldt zich aan als lid van de kascontrolecommissie 2018. 254	  
 255	  
Dorothee Kruijs-Vogelesang maakt namens het bestuur duidelijk dat het heel belangrijk is dat 256	  
de komende periode nieuwe mensen opstaan. Als er op de volgende ALV geen kandidaat-257	  
bestuursleden zijn en het bestuur niet verder wordt aangevuld, dan zal het huidige bestuur in 258	  
zijn geheel aftreden.  259	  
 260	  
Margreeth vult aan dat organiseren van evenementen ook problematisch is. Het komende NK 261	  
Jeugd bijvoorbeeld kampt met een ontzettende krapte aan vrijwilligers. Dat gaat zelfs zover 262	  
dat er geneigd wordt om het NK af te zeggen. Ze doet dan ook een dringende oproep aan de 263	  
verenigingen om hun leden te stimuleren om hieraan een bijdrage te leveren.   264	  
 265	  
10. W.V.T.T.K.  266	  
Messed Up heeft het volgende stuk ingezonden.  267	  
	  268	  
Enschede, 8 mei 2018 269	  
 270	  
Geachte genodigden van de bondsvergadering van de NeFUB, 271	  
 272	  
Vanuit de vereniging E.S.U.V. Messed Up zijn een aantal zorgen bovengekomen met betrekking tot de 273	  
statutaire structuur van de bondsvergadering zoals het beschreven staat in de statuten van de NeFUB. 274	  
Wij zouden graag zien dat de statuten kritisch bekeken worden en dat deze, indien nodig gebleken, 275	  
veranderd worden. 276	  
 277	  
De bezwaren hebben vooral betrekking tot de stemgerechtigden en de toegankelijkheid tot een 278	  
bondsvergadering, zoals deze zijn vastgesteld in de statuten. Zo hebben alleen (vertegenwoordigers 279	  
van) verenigingen en het bondsbestuur stem- en/of spreekrecht en hebben ondersteunende 280	  
commissies zoals de commissie van beroep en kascontrolecommissie dat niet automatisch. Ook 281	  
hebben de leden van de commissies van de NeFUB niet automatisch toegang tot de bondsvergadering. 282	  
Het kan dus zijn dat commissies niet mogen komen op de bondsvergadering waardoor verenigingen 283	  
niet de kans krijgen om direct vanuit de commissies te horen hoe dingen zijn verlopen. Dit kan 284	  
vertekende situaties opleveren en kan zelfs leiden tot een bepaalde mate van censuur. 285	  
 286	  
Een ander bezwaar gaat over de vertegenwoordigers van verenigingen. Er staat nergens dat een 287	  
vereniging iemand moet aanmelden voor de bondsvergadering waardoor ieder lid zich zou kunnen 288	  
voordoen als vertegenwoordiger van de vereniging. 289	  
 290	  
Het voorstel dat wij willen doen is om een werkgroep of commissie op te stellen die de statuten kritisch 291	  
bekijkt en tijdens een volgende ALV wijzingen voorstelt om de statutaire structuur van de 292	  
bondsvergadering te verbeteren. Vanuit E.S.U.V. Messed Up is in elk geval 1 vrijwilliger bereid om 293	  
plaats te nemen in deze commissie.  294	  
 295	  
Namens de leden der E.S.U.V. Messed Up,  296	  
Bestuur 2017-2018 297	  
 298	  
 299	  
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Victor de Bruin licht toe dat alle leden van de NeFUB automatisch toegang hebben tot de 300	  
ALV. Zij hebben niet alleen automatisch stemrecht. De verenigingen hebben stemrecht. Alle 301	  
verenigingen, commissies en Nationale Teams ontvangen een uitnodiging voor de ALV. Alle 302	  
individuele leden zijn daarnaast van harte welkom. De ALV wordt via diverse kanalen 303	  
aangekondigd en het is de verantwoordelijkheid van verenigingsbesturen om hun individuele 304	  
leden hiervan op de hoogte te stellen. 305	  
Messed Up heeft aangeboden om de statuten hier verder op na te kijken. Wanneer mensen 306	  
Messed Up daarbij willen helpen, zijn ze van harte welkom. Het bestuur geeft daarbij wel aan 307	  
dat het wijzigen van de statuten €500 zal kosten.  308	  
 309	  
Ook UFC Utrecht heeft een stuk ingezonden. Dat is het volgende:  310	  
 311	  
Toekomst nationale teams: 312	  
We willen allemaal dat onze nationale teams zich kwalificeren voor een eind ronde. Om Floorball in 313	  
Nederland te laten groeien hebben we o.a. media aandacht nodig, als onze nationale teams zich 314	  
kwalificeren kunnen we relatief eenvoudig media aandacht vragen en krijgen. Hierdoor krijgt Floorball 315	  
de aandacht die het verdient en kunnen we sneller groeien. Maar hiervoor is wel een investering nodig, 316	  
in tijd (maken visie) en geld (opleiden eigen coaches door ervaren coaches) en middelen voor onze 317	  
nationale teams om te groeien. 318	  
  319	  
Hoe kunnen we (Nefub, FAN, sponser Zone, verenigingen en nationale teams) dit doen: 320	  
 - Sponser Zone, hoe beter onze nationale teams presteren hoe meer aandacht voor Zone, dus een 321	  
(extra) investering van Zone is noodzakelijk. 322	  
- De verenigingen, zorg voor groei en opleiding. 323	  
- De Nefub, zorg voor een visie m.b.t. de nationale teams. 324	  
- De Nefub / FAN geef ondersteuning aan de verenigingen. 325	  
- De Nefub, ondersteun de staffen van de nationale teams. 326	  
- De nationale teams, geef clinics aan basis scholen (met ondersteuning Nefub). 327	  
- De nationale teams, wees aanwezig op toernooien in Nederland. 328	  
- De nationale teams, geef de kennis door (binnen de eigen vereniging). 329	  
 330	  
Er wordt toegelicht dat het ook voor de toekomst van de Nationale Teams belangrijk is dat de 331	  
vijver groter wordt en dat floorball Nederland groeit. Dat kunnen verenigingen o.a. zelf doen 332	  
door het organiseren van introductiecursussen of clinics op basisscholen. UFC Utrecht heeft 333	  
zelf goede ervaringen met dat laatste, dat levert hen regelmatig nieuwe leden op. FB Agents 334	  
beaamt dat en meldt dat ook zij mede dankzij het geven van clinics aan het groeien zijn. 335	  
Beide verenigingen geven daarnaast aan dat het erg lastig is om voldoende vrijwilligers te 336	  
vinden. Het bestuur geeft aan dat ze met de IFF in gesprek gaan over de mogelijkheid om 337	  
een development seminar in Nederland te organiseren waarin onder andere op dit onderwerp 338	  
aan bod kan komen. 339	  
 340	  
Het floorballtoernooi Go Girls Games, dat georganiseerd wordt door het Nationaal 341	  
Damesteam U19, wordt genoemd. Het toernooi is bedoeld voor meiden vanaf 7 jaar. Ook 342	  
meiden zonder floorballervaring zijn zeer welkom om deel te nemen.  343	  
 344	  
Margreeth van Linge voegt toe dat men hiervoor ook contact kan zoeken met Floorball 345	  
Academie Nederland (FAN). Zij hebben veel tips over het geven van clinics en het binden van 346	  
deze mensen aan een club.  347	  
 348	  
11. Rondvraag 349	  
De IOS versie van Slapshott is in ontwikkeling maar de ontwikkelaar kan daar wel wat hulp bij 350	  
gebruiken. Mensen met relevante kennis zijn meer dan welkom om zich te melden bij Jasper 351	  
Mutsaers via jaspermutsaerts@gmail.com.  352	  
 353	  
Messed Up vraagt of er meer rekening gehouden kan worden met heel vroege of heel late 354	  
wedstrijden wanneer er in de toekomst ook wedstrijden op zondag gespeeld gaan worden.  355	  
 356	  
Blue Falcons vraagt of er in het vervolg gestemd kan worden bij acclamatie. Het bestuur gaat 357	  
hiermee akkoord. In toekomstige ALV’s zal dan ook waar mogelijk bij acclamatie gestemd 358	  
worden. 359	  
 360	  
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Mats Eglin organiseert trainerscursussen op hoog niveau met o.a. videoanalyses. 361	  
Geïnteresseerden mogen zich melden bij Mats Eglin via matseglin@yahoo.com. Informatie 362	  
zal ook via e-mail naar de verenigingen worden verzonden.   363	  
 364	  
Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is wat betreft de AVG met betrekking tot het 365	  
clubportaal. Er wordt geantwoord dat er nu hard gewerkt wordt aan o.a. veiligheid en 366	  
wijzigingen die voor de AVG noodzakelijk zijn. Zodra daar meer informatie over is, zullen de 367	  
verenigingen hiervan per mail op de hoogte worden gebracht.  368	  
 369	  
12. Afsluiting 370	  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22:11 uur. 371	  
 372	  
*Noot: verschil in totaal aantal stemmen (19 om 22) komt doordat Blue Falcons later binnenkwam.  373	  


