
  
 

 

CONCEPT 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
11 mei 2017 

Aanvang 20:30 uur 

Locatie: De Samenloop 

 
Aanwezig: zie presentielijst 
 
Afwezig m.k.:  Zie lijst 

 

 

1. Opening 
 
Voorzitter opent vergadering om 20.30 uur. 
 
 
 

2. Mededelingen 
 
Geen. 
 
 
 

3. Ingekomen stukken 
 
- Mail Peter van der Velden met afmelding en voorstel voor aanleg 
gravel/schelpenlooppad dichtbij de kunststofbaan (8 mei)· 
Dit is al eerder aangevraagd bij de Gemeente en wij zullen dit nogmaals ter 
sprake brengen. 
- Afmelding Norbert Piket met aanbod om zitting te nemen in Kascommissie 
 
 
 

4. Verslag BALV 2017-01-19 
 
Dion wil graag het stukje  bij de toelichting op het proces van mediation  “dat 
basis van het probleem terug te voeren is tot problemen in de persoonlijke 
relatie tussen twee leden” weggehaald wordt. We zullen een aantekening 
hierbij maken dat Dion het hier niet mee eens is. 
 
  



  
 

 

 
 

5. Verslag Bestuur 
 
Geen opmerkingen 
 
 
 

6. Verslag Technische Commissie 
 
Vraag Kees Schetters: hij heeft nog niets gehoord wat er gaat gebeuren als de 
baan dicht is.  
Henri van Limpt antwoordt dat dit afgelopen dinsdag in de TC besproken is. 
De afspraken zijn gemaakt en Ad Peeters zal deze zeer binnenkort rond 
sturen binnen de trainersgroep. 
 
Verder geen opmerkingen. 
 
 
 

7. Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie 
 
Geen opmerkingen. 
 
 
 

8. Verslag Sponsorcommissie 
 
Geen opmerkingen. 
 
 
 

9. Verslag Commissie Renovatie / Innovatie 
 
Geen opmerkingen 
 
 
 

10. Verslag Medische Commissie 
 
Geen opmerkingen 
 
 
 

11. Verslag Vertrouwenspersonen 
 
Geen opmerkingen  
 



  
 

 

12. Verslag Commissie PR & Communicatie (website) 
 
Geen opmerkingen. Bas zal later in de vergadering een demonstratie geven 
van de nieuwe website. 
 
 
 

13. Verslag Commissie Facilitair / Kantine 
 
Geen opmerkingen 
 
 
 

14. Verslag Penningmeester 
 
Plan van Aanpak (namens bestuur) 
In januari is het Plan van aanpak gepresenteerd met daarin de 
organisatiewijzigingen binnen de vereniging. 
 
Penningmeester laat de organisatiestructuur zien zoals we hiermee verder 
willen gaan. Op de verschillende posten staan nu ook namen genoemd. 
De financiële procedures zijn ook vastgelegd. 
 
Vraag Bas Dirkson; is er ook al een tekenbevoegdheidsmatrix ?  
Antwoord: Deze zal na vandaag gemaakt gaan worden. Daarna zal er een 
wijziging in de inschrijving bij de KvK komen. 
 
Penningmeester geeft uitleg bij de tijdslijn die hoort bij het Plan van Aanpak. 
 
In januari hebben we nog aangegeven de sponsoring naar een externe partij 
uit te gaan besteden. Er is intern een actieve sponsorcommissie opgestaan 
die dit op gaat pakken. 
 
 
Verslag van de Penningmeester: 
 
Voor de leesbaarheid krijgt iedereen de presentatie op papier, zodat er 
meegekeken kan worden. 
 
Penningmeester laat eerst de resultaatrekening van 2016 zien. 
We hebben het goed gedaan. De algemene reserve hebben we weer naar 
boven kunnen stellen. 
 
 
  



  
 

 

Daarna wordt eerst de Winst- en Verliesrekening Eindhoven Atletiek 2016 
gepresenteerd. 
Vraag Henny Valks; op dit overzicht staat “Begroot” en ”Resultaat”. Moet dit 
niet zijn “Begroot” en “Gerealiseerd”?  
Dit kan allebei. Er is een keuze gemaakt. 
 
Hierna komen de deelbegrotingen aan de beurt. 
 
- Winst- en Verliesrekening Facilitaire Zaken 

Er zit  een verschil in grootte tussen de begrote verhuuropbrengsten van 
de baan en accommodatie en de kosten hiervan. 
We zijn ervan uitgegaan dat het 24/7 huren van de baan in januari in zou 
gaan, maar dit is pas in augustus ingegaan. Daardoor zijn de inkomsten 
van de verhuur lager, maar zijn de kosten ook lager. 
 
Vraag van Frans Klep: Waarvoor is er een post huur garage? 
In deze garage hebben we een aantal materialen staan wegens 
ruimtegebrek op de baan. 
 
Vraag vanuit de zaal: waar staan de contracttrainers? 
Dit komt in een later overzicht, daarin staat de indeling. 
 

- Winst- en Verliesrekening Technische Commissie 
Vraag vanuit de zaal: De trainerskosten zijn lager en we hebben toch meer 
trainers. Hoe kan dit? 
Antwoord: dit komt doordat er dure trainers weg zijn. Verder zijn we 
overgegaan op een ander beloningssysteem, waarbij er niet meer per uur 
betaald wordt, maar er gewerkt wordt met een maximale maandvergoeding 
waarbij trainers ingeleverd hebben. 
 

- Winst- en Verliesrekening Medische Zaken 
Gaan de vergoedingen voor de masseurs rechtstreeks naar de masseurs? 
Ja, zij hebben allemaal een overeenkomst en krijgen het geld rechtstreeks 
op hun eigen rekening. 
 

- Winst- en verliesrekening WOC 
Geen vragen of opmerkingen. 
 

- Winst- en Verliesrekening Activiteiten 
Vraag vanuit zaal: er staan activiteiten waar geen bedrag bij staat (bijv. 
testlopen en nieuwjaarsborrel). Waarom is dit? 
Doordat de structuur dit jaar veranderd is, komen deze activiteiten apart 
vermeld te staan. Tot nu toe zaten ze bij overige activiteiten die niet 
uitgesplitst werden. Vanaf dit jaar zal dit wel gedaan worden. Voor dit jaar 
zullen er wel bedragen komen te staan. 
 

- Winst- en Verliesrekening Kantine 
Geen vragen of opmerkingen. 



  
 

 

 
Mark presenteert hierna wat overzichten: 
- Contributie uitgesplitst naar categorie 
 
- Overzicht van de belangrijkste wedstrijden (EKG is volledig op subsidie 
gedraaid) 
 
- Overzicht van trainers uitgesplitst naar categorie.  
Vraag vanuit de zaal. Dit overzicht staat niet in de papieren die we hebben, 
kunnen we dit toch krijgen. Daarom het overzicht hierbij in de notulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ontwikkeling aantal betalende leden per kwartaal. Onze vereniging is nog 
steeds groeiend, terwijl landelijk gezien het aantal leden bij de meeste 
verenigingen daalt. 
 
- De vrije kasgelden: dit is de laatste 3 jaar gedaald, maar dit is nu weer 
stijgend  
Vraag vanuit de zaal. Dit overzicht staat niet in de papieren die we hebben, 
kunnen we dit  overzicht toch krijgen. Daarom ook dit overzicht  in de 
notulen.  
 
 

aantal trainers Bedrag aantal trainers Bedrag aantal trainers Bedrag aantal trainers Bedrag 

Niveau 1 1 23€               1 23€               1 49€               1 49€               143€         

Niveau 2 32 3.395€         30 3.295€         30 3.056€         35 3.184€         12.929€   

Niveau 3 30 6.280€         33 7.220€         32 6.680€         35 6.935€         27.115€   

Niveau 4 13 3.230€         12 3.020€         11 2.400€         11 2.485€         11.135€   

Niveau 5 4 5.900€         4 5.900€         4 5.900€         4 5.900€         23.600€   

Totaal 80 18.828€       80 19.457€       78 18.085€       86 18.553€       74.922€   

235€             243€             232€             216€             

Trainersvergoedingen 2016

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

Totaal

aantal trainers Bedrag aantal trainers Bedrag aantal trainers Bedrag aantal trainers Bedrag 

Jeugd 23 3.875€         24 4.225€         23 3.780€         28 3.550€         15.430€   

Baan 10 5.480€         9 5.190€         8 4.625€         10 5.480€         20.775€   

MILA 5 2.560€         5 2.660€         5 2.660€         5 2.740€         10.620€   

Recreanten 37 5.913€         37 6.272€         37 5.985€         36 5.833€         24.002€   

Wandelen 3 530€             3 530€             3 530€             5 490€             2.080€     

Anders 2 470€             2 580€             2 505 2 460 2.015€     

Totaal 80 18.828€       80 19.457€       78 18.085€       86 18.553€       74.922€   

Trainersvergoedingen 2016

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

Totaal



  
 

 

 
 

 
 
 

Daarna wordt de balans van het boekjaar 2016 besproken. 
 
Liquide middelen zijn gestegen van € 62.000 naar € 98.500. 
De financiële positie van de vereniging begint weer de goede kant op te gaan. 
 
Vraag vanuit zaal: Bij Passiva/Schulden staat bij TC op 1 januari geen bedrag 
en in december € 15.000. Hoe kan dit? 
Antwoord: Dit is een voorziening voor de diverse posten die we uit de winst 
hebben gehaald. Hiermee kunnen tegenslagen opgevangen worden. 
 
 
 

15. Verslag Kascommissie 
 
Bas Dirkson geeft presentatie.  
In goede sfeer is naar de boeken gekeken. Kascommissie geeft complimenten 
over de transparantie die Mark doorgevoerd heeft. 
 
Evenementen: 
Gekeken naar Beekloop/ONME/Glow Run /Lichtjesroute/Mispelhoefloop. 
 
Positief 
Activiteiten vanuit de club georganiseerd, worden financieel vanuit de club 
afgehandeld. 
De inkomsten en uitgaven zijn transparant; van betalingen zijn facturen 
aanwezig. 
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Aandacht nodig voor: 
De onderliggende afspraken zijn nog niet altijd volledig helder en goed 
vastgelegd. 
De financiële afhandeling van evenementen vraagt veel aandacht van de 
penningmeester. (Bijv.: Lichtjesroute loop, Mispelhoef loop). 
 
Aanbevelingen: 
1. In onze ogen hoort de financiële afwikkeling onder de aandacht te liggen 
    van de ‘event manager’ of ‘coördinator’. Een event is afgerond als ook de 
    financiële zaken zijn afgehandeld en volgens standaard processen met 
    vastgelegde afspraak, begroting of offerte, facturen en betaling. 
2. De penningmeester ondersteunt en controleert. 

3. Financiële afwikkeling is taak van ‘event manager of coördinator’. 
 
Kantine: 
 
Positief: 
De kantine vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. 
Een team actief is om de kantine te managen en administratie is transparant. 
Meeste vrijwilligers hebben een contract. 
 
Aandacht nodig voor: 
De afspraken en financiële afhandeling van extra activiteiten vragen aandacht 
(bijv.: BBQ; feestavond). 
De afspraken hierover zijn slecht gedocumenteerd en de financiën lopen in 
meerdere activiteiten buiten de club om. 
Het wordt dan moeilijk te traceren wie wat inkoopt en waarvoor betaalt. 
De kascommissie kan dan niet controleren. 
 
Aanbevelingen aan Bestuur: 
• Zorg dat 100% van de (kantine) vrijwilligers een contract hebben. 
• Alle afspraken vastleggen. 
• Ook hiervoor geldt: De kascommissie pleit ervoor dat EA-activiteiten 
financieel altijd via de vereniging lopen. 
 
Contracten en vrijwilligers: Nog aandacht voor de urenstaten. 
 
Algemene aanbeveling: 
Kascommissie vraagt het Bestuur om de genoemde aandachtspunten 
mee te nemen in het te vormen beleid en echt werk te maken 
van het vastleggen van alle afspraken. 
Dit is belangrijk voor voor het controleren van de boeken en het voorkomen van  
problemen met de belastingdienst 
 
Conclusie: 
Kascommissie adviseert de leden om het bestuur decharge te verlenen. 
Algemene Ledenvergadering verleent unaniem decharge aan het bestuur. 
  



  
 

 

 
 
16. Benoeming leden Kascommissie 

 
Volgens de huidige statuten zijn de leden van de Kascommissie voor 3 jaar 
gekozen. Deze 3 jaar zijn nu om. We hebben 5 nieuwe aanmeldingen. 
Van  de huidige Kascommissie zijn alleen Bas Dirkson en Dion Liebrand 
herkiesbaar. 
Hans den Ouden, Jan Voets en Kim Dillen hebben zich  kandidaat gesteld. 
Koen Joosse en Norbert Piket zijn eventueel ook verkiesbaar.  
 
Opmerking vanuit zaal: Zou het niet verstandiger zijn om niet alle leden tegelijk 
af te laten treden, maar trapsgewijs? 
Antwoord: Klopt, maar er is tot nu toe geen rooster van aftreden geweest. In 
nieuwe statuten zou dit geregeld zijn (leden worden gekozen voor 1 jaar). 
 
Via stembriefjes wordt door de leden gestemd op 3 kandidaten. Stemmen 
worden geteld door Emiel Halin en Mark Venner. Er zijn 34 stembriefjes 
ingeleverd, waarvan 1 blanco stem. In totaal dus (3x33) 99 stemmen te 
verdelen. 
 
Kim Dillen: 25 stemmen   lid Kascommissie 
Hans den Ouden:21 stemmen  lid Kascommissie 
Bas Dirkson: 20 stemmen   lid Kascommissie 
Jan Voets:19 stemmen   reservelid Kascommissie 
 
Dion Liebrand:13 stemmen 
Koen Joosse:1 stem 
Norbert Piket:0 stemmen 
 
Volgens de huidige statuten moet er een rooster van aftreden gemaakt 
worden. Dit kan de kascommissie zelf maken. De nieuwe statuten geven aan 
dat de leden voor 1 jaar gekozen worden. Bij invoering van deze statuten moet 
dit gevolgd gaan worden.  
 
Voorzitter bedankt leden van de huidige Kascommissie. Samenwerking ging 
niet altijd makkelijk, maar we zijn als vereniging er wel beter van geworden. 
 
 

17. Benoeming leden Bestuur 
 
Als resultaat van het Plan van Aanpak willen we volgend jaar naar 5 
bestuursleden gaan. 
 
Henri van Limpt is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Cor Aalberts zal de 
portefeuille (Technische Zaken) van hem overnemen. Hierdoor komt het 
aantal bestuursleden op 6.  
Henri van Limpt geeft toelichting waarom hij aftreedt als bestuurslid. Is 



  
 

 

teleurgesteld in de gang van zaken met o.a. de Kascommissie.  
Henri blijft wel lid van de Technische Commissie als coördinator Wandelen. 
Ook blijft hij lid van de WOC en coördinator van de masseurs. 
 
Mark Venner is ook aftredend en herkiesbaar als penningmeester. Er hebben 
zich geen tegenkandidaten gemeld. Mark wordt daarom weer voor 3 jaar 
benoemd. 
 
 
 
Voorstel statutenwijziging 
 
Voor een statutenwijziging zou 2/3 deel van het aantal leden aanwezig moeten 
zijn in deze vergadering. Statuten geven dan aan dat er daarom nieuwe 
vergadering belegd moet worden waarbij het dan niet meer belangrijk is 
hoeveel leden aanwezig zijn. 
 
Volgens Bas Dirkson zouden veranderingen in de statuten van de Atletiekunie 
eerst de goedkeuring van de AU moeten krijgen. 
 
Opmerking Bas Dirkson: In de voorgestelde statuten staat dat het dagelijks 
bestuur in functie benoemd wordt. Er staat niet bij dat dit door de ALV gedaan 
wordt. Dit graag erbij vermelden.  
Verder staat er dat relevante nevenfuncties gemeld moeten worden; zet er 
geen relevant bij of laat dit achterwege. Geef alle nevenfuncties op of niet. 
 
Bas Dirkson heeft nog een aantal inhoudelijke vragen over de voorgestelde 
statuten. Bestuur zal deze tijdens bestuursvergadering bespreken en bij de 
vervolgafspraak beantwoorden. Hieronder volgen deze vragen die Bas 
Dirkson per email naar het bestuur heeft gestuurd: 
 

Artikel 9.3 
Gaarne aan dit artikel toevoegen door wie of door welk orgaan de voorzitter, 
secretaris en penningmeester in functie worden benoemd. 
Indien dit door de ALV gebeurt dit als gaarne ook als zodanig vermelden 

 
Artikel 9.4 en artikel 10.6 
In artikel 10.6 staat terecht vermeld dat een bestuurslid niet deel neemt aan 
beraadslaging en besluitvorming indien hij of zij daarbij een direct of indirect 
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. 

 
Om inzicht te geven in deze potentiële tegenstrijdige belangen is het zaak hier 
naar alle betrokkenen helderheid in te verschaffen. Artikel 9.4 poogt dit te 
doen doordat het Bestuur een overzicht verschaft van de relevante 
nevenfuncties van de individuele bestuursleden. 

 
Beide artikelen gaan uit van goed vertrouwen en dat individuele bestuursleden 
dit tijdig melden wanneer een onderwerp ter tafel komt wanneer er sprake kan 



  
 

 

zijn van een tegenstrijdig belang. Voor de leden is dit niet of nauwelijks te 
controleren en daarom acht ik het noodzakelijk dat artikel 9.4 meer 
duidelijkheid geeft op dit punt. 

 
Mijn voorstel zou zijn dat 9.4 anders wordt geformuleerd en wel als volgt: 
Het Bestuur geeft van de individuele bestuursleden jaarlijks aan de Algemene 
Ledenvergadering een overzicht van hun nevenfuncties en inzage in hun 
relaties naar bedrijven waar zij een aanmerkelijk belang in hebben. 

 
Artikel 10.3 loopt niet en zou ik anders verwoorden 
Indien het Bestuur uit meer dan drie personen bestaat is het Bestuur bevoegd 
de overige taken te verdelen over alle bestuursleden. 

 
Artikel 12.9 spreekt over het opstellen van de begroting en het vragen van 
goedkeuring hiervoor aan de ALV. 
Als ik mij goed herinner wordt in de administratieve processen iets beschreven 
over hoe om te gaan met buiten budgettaire uitgaven. 
Welnu, zolang de begroting niet is goedgekeurd door de ALV is er de facto 
geen goedkeuring voor de geplande uitgaven is zijn alle uitgaven te 
beschouwen als buiten budgettair. Er is dan tot aan de goedkeuring van de 
ALV namelijk geen goedgekeurd budget. Alle en werkelijk alle uitgaven dienen 
dan een goedkeuring van het Bestuur voordat er iets uitgeven kan worden. Dit 
lijkt mij geen werkbare situatie.  
Bovendien is het onwenselijk dat de ALV in juni van het jaar wordt 
geconfronteerd met uitgaven die zijn gedaan en zij die slechts als fait accompli 
kan accepteren. Je loopt 6 maanden achter de feiten aan.  

 
Aangezien het bestuur binnen 1 maand na het begin van het boekjaar de 
begroting moet opstellen is het daarom veel wenselijker dat ook binnen 1 
maand na het begin van het boekjaar aan de ALV goedkeuring wordt 
gevraagd voor deze begroting. Er is dan een goedgekeurd budget waarmee 
gewerkt kan worden. Liever nog zou ik zien dat het Bestuur voor aanvang van 
het nieuwe boekjaar een begroting opstelt en hiervoor goedkeuring vraagt aan 
de ALV voor aanvang van het nieuwe boekjaar. 

 
Artikel 13.4 is een artikel waar ik ernstige bezwaren tegen maak. Des te meer 
wanneer de begroting pas uiterlijk in juni van het lopende jaar ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de leden in de ALV.  
 
Opmerking van Dion Liebrand: In punt 2 staat dat de vereniging gefuseerd is 
in januari 2009, maar dit moet 4 februari 2009 zijn.  
Er staat ook dat de vereniging is opgericht in 1913. Dit is niet juist. Bij de fusie 
ontstond er een nieuwe vereniging en werden PSV en Olympia slapende 
verenigingen.  
We gaan dit uitzoeken. 
 
  



  
 

 

 
Binnenkort zal er een BALV gepland worden  voor de wijziging statuten. 
In deze vergadering zullen de vragen van Bas Dirkson en Dion Liebrand 
beantwoordt worden. 
 
 
 

18. Vooruitblik 2017 
 
De werkzaamheden voor de uitbreiding van de baan gaan binnenkort 
beginnen. 
Er zijn nog steeds wat problemen. Er komt geen 2-kleurenbaan zoals 
gevraagd, maar een baan in een kleur waarbij de witte lijnen ieder jaar door de 
gemeente opnieuw aangebracht zullen worden. 
 
De werkzaamheden zullen gedaan worden door bedrijf dat geen ervaring heeft 
met de aanleg van atletiekvelden (wel hockeyvelden). Waarschijnlijk probeert 
dit bedrijf zich in de atletiekwereld in te kopen. 
De aanbesteding is veel lager uitgevallen dan de begroting van de gemeente. 
Hierdoor is er waarschijnlijk wel financiële ruimte voor led-verlichting.  
Wij gaan ook nog in onderhandeling over de huurverhoging die opgelegd is 
door de gemeente doordat de provincie niet meebetaalde aan de 
aanpassingen voor aangepast sporten.  
Nu de aanbesteding  25% lager uitkomt, moet de huurverhoging ook opnieuw 
bekeken worden. 
 
Er blijken het afgelopen jaar ook veel atletiekbanen afgekeurd te zijn na 
verbouwing/renovatie. 
 
Vraag uit zaal: Het lijkt verstandig om te kijken waarom er zoveel banen 
afgekeurd zijn om dit bij ons te voorkomen. 
Antwoord: Wij hebben hierin geen enkele zeggenschap. Wij hebben onze 
zorgen geuit. Gemeente geeft aan dat zij er zelf bovenop zitten. 
De rapporten die de Atletiekunie hierover gemaakt heeft zijn doorgestuurd 
naar de Gemeente 
 
 More Indoor wordt ook een activiteit. Het is de wens van het bestuur om ook 
een indooraccommodatie te realiseren. De Atletiekunie wil het aantal indoor 
(trainings) accommodaties omhoog hebben en willen meedenken om de 
mogelijkheden te vergroten. 
 
Er is een nieuwe sponsorcommissie bestaande uit Erik van Aarle, Patrick van 
de Nieuwenhof, Arnold Boender, Bart Swinkels, Jeroen van Duursen en Joop 
Broeders 
Esther Akihary en Judith Bosker zijn bezig met het bedrijf Dutch Deal om 
crowdfunding te organiseren om extra zaken voor aangepast sporten te 
bekostigen. 
Sponsorcommissie wil Vrienden van Eindhoven Atletiek oprichten om ook geld 



  
 

 

te genereren. 
 
Vraag vanuit zaal: Waarom is de 2 kleurenbaan  niet doorgegaan? 
Antwoord: Dit is een kostenplaatje. Nu kan de toplaag in 1x gestrooid worden 
en banen getrokken worden.  
Met 2 kleuren moet alles in 2x gedaan worden. Dit is dus veel duurder. 
 
Vraag vanuit zaal: Wat is het voordeel van een 2-kleurenbaan? 
Voor mensen die visueel gehandicapt zijn, is het contrast beter. Ook voor 
mensen met een verstandelijke beperking kan het een hulpmiddel zijn. 
 
Bas Dirkson laat de website zien. Er wordt nu gewerkt met iconen. 
Er gaat gezocht worden naar contentmanagers en mensen die content 
aanleveren. 
 
 
 

19. Rondvraag 
 
Jeroen Hensen: 
Vraagt zich af of er opleidingsmogelijkheden zijn voor de 
vertrouwenspersonen binnen de Atletiekunie en is hier budget voor? 
Antwoord: Bestuur stelt voor dat Jeroen en Mieke kijken of er een opleiding is 
en het bestuur zal dit dan bekijken of er budget is. Dit moet zeker mogelijk zijn. 
 
Jan Voets: 
Is er al een datum bekend waarop de nieuwe site live kan gaan? 
Ton Verbaandert denkt dat het nog enkele weken gaat duren. Ze zijn op zoek 
naar plug-ins die gebruikt kunnen worden. 
Jan stelt voor om de huidige site zo snel mogelijk om te zetten naar de 
nieuwe. Dan kijken we verder of we de site nog mooier kunnen maken. 
 
Robert-jan Kapma:  
Welke gevolgen heeft het vertrek van de Karpen uit het gebouw voor ons? 
Antwoord: Het is nog niet bekend wie de nieuwe huurder wordt. De 
bestuurskamer gebruiken we nu gratis. Als de nieuwe huurder deze ruimte niet 
wil huren, kan dit betekenen dat wij huur hiervoor moeten gaan betalen. 
Ditzelfde geldt voor het penthouse. 
 
 
 
 

20. Sluiting 
 
Voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 


