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0640352239 
 
 
(0592) 343066 
 
 
 
 
(0592) 344224 
 

 
 
jjm.jansen@kpnmail.nl 
 
 
oranjebond@home.nl 
 
 
chrismolmol@home.nl 
 
H.Feijen@kpnmail.nl 
 

In en verkoopcommissie: 
Henk Feijen 
Anne Klaassen 
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(0592) 344224 
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Openingstijden Tuinders Kwartier  
 

Dinsdag t/m vrijdag; 
van 9:00 tot 10:00 uur 
 
Zaterdag; 
van 9:00 tot 11:30 uur 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste tuinvrienden, 
 
Schreef ik de vorige keer dat we het afgelopen tuinjaar niet gauw zouden 
vergeten, het afgelopen tuinjaar is niet anders. Het is weer een vreemd tuinjaar 
geweest. Ook afgelopen jaar kon er weer naar hartenlust worden getuind. De 
Corona beperkingen maakten het wel wat ingewikkelder vooral in de winkel en het 
heeft even geduurd voordat we weer zoals vanouds eerst konden koffiedrinken. 
Het ziet er naar uit dat we het komende jaar weer min of meer normaal kunnen 
doen. 

Op dit moment zijn alle tuinen verhuurd en 
dat is mooi, er zijn dus weer veel nieuwe 
leden bijgekomen en die heet ik namens het 
bestuur van harte welkom en veel 
tuinplezier op het complex.  
 
Ik stop dit jaar met het voorzitterschap en 
er heeft zich gelukkig een nieuwe voorzitter 
gemeld. Ook hebben we een nieuwe 
penningmeester die, zoals het zich laat 
aanzien, zijn taak serieus oppakt. 
 
De algemene werkzaamheden op de 
zaterdagochtenden zijn weer opgestart, ik 

roep een ieder op om daar aan deel te nemen. Wij hebben een mooi complex en 
dat moet zo blijven. Zo moeten alle heggen weer geknipt en geschoren worden, 
diverse singels weer op orde gebracht 
worden en nog veel meer andere zaken 
die ons complex mooi houden. Een lang 
gekoesterde wens, een mestplaat, is 
gerealiseerd en ligt er goed bij. Dus nu 
geen gedoe met plastic en diepe sporen in 
het gras, ook zal het opruimen en 
schoonmaken veel eenvoudiger gaan. 
Helaas zijn er onlangs weer vernielingen 
gepleegd, er is aangifte gedaan en 
misschien zijn de daders bekend. Ook de 
stormachtige dagen van de laatste periode 
heeft voor nogal wat schade gezorgd. 
Kasjes stuk, kapot gewaaid plastic en 
overal weggewaaide spullen. Er is weer 
werk genoeg! 
Veel tuinen zijn al bijna klaar voor het 
komende seizoen, ik hoop dat de koude 
(vorst) nachten nu voorbij zijn. Ik wens alle 
tuinders een groeizaam jaar toe.  
 
Martin Jansen 
Voorzitter ATV Oranjebond 
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DE KANDIDAAT VOORZITTER 

 
Na een aantal jaren stopt de huidige voorzitter Martin Jansen met deze functie.  
Namens het bestuur wil ik de heer Jansen heel hartelijk bedanken voor zijn inzet 
en positieve instelling om de vereniging in zijn periode actief te hebben gehouden. 
 
Nu heb ik me beschikbaar gesteld voor deze functie en het bestuur heeft de 
aanvaarding geaccepteerd en ben eerst aangesteld als kandidaat. 
Via deze wil ik me voorstellen. 
Mijn naam is Jan Huis, 71 jaar en sinds 2020 lid van deze mooie vereniging. 
 Ik ben getrouwd en samen met mijn vrouw hebben we 3 kinderen en 4 
kleinkinderen. 
 

We hebben eerder in Delfzijl 
gewoond waar ik ook een 
moestuin had en voorzitter was 
van de vereniging. En nu sinds 2 
jaar wonen we in Assen 
Het verschil met tuinen in Delfzijl 
of Assen is dat we hier heerlijke 
grond hebben en in Delfzijl klei. 
Klei is goeie grond en het groeit 
er ook goed op alleen is het of te 
nat of te droog en als het niet 
goed wordt bewerkt heeft de 
tuinder een probleem.  
 
De tuin die ik heb is eerder van 
Gerrie Lutke nummer 115 
geweest. 

Mooie tuin waar ik met veel plezier mijn hobby gaat uit oefenen. 
Ben geboren in het Westland waar mijn vader een tuin had in deelteelt. 
In 1963 zijn we verhuisd naar Zuidbroek waar wij een tuinderij zijn begonnen. Bij 
mijn vader heb ik een brede ervaring opgedaan. Verder heb ik bij PTT post en KPN 
gewerkt en een aantal jaren zelfstandig assurantie adviseur.    
 En het bloed kruipt waar het niet gaan kan en nu ik met pensioen ben toch het 
oude beroep opgepakt en als hobby proberen uit te oefenen. 
Alles wat ik vroeger heb geleerd ben ik vergeten dus de hobby moet weer worden 
opgepakt en ga proberen er iets moois van te maken. 
Ik hoop dat we met z'n allen er een mooie vereniging van kunnen houden en de 
samenwerking ook net zo blijft als dat het nu ook is.  
 

VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Hallo, 
Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Pascal Mol. 
Ben ruim vijftig jaar jong, woon al zo’n dertig jaar samen met Tina in Assen. 
Thuis is er nog een hond, drie katten en een vijver vol met vissen. Ik moest de tuin 
foto’s bekijken om te weten hoelang ik aan het tuinieren was in tuintje 99. 
Alweer het 8e seizoen dat ik bezig ben samen met mijn hond, Famke. 
 



ATV Oranjebond Raffia jaargang 49, voorjaar 2022 5 

Heerlijk werken met je handen, zweten, een zwarte veeg van modder op je gezicht 
en dan naar huis gaan met aan het eind van de middag een tas vol 
eigen gekweekte groente. 

 
Buiten het leven van tuinieren ben ik werkzaam geweest als hulpverlener en 
medewerker op de financiële afdeling. 
 
Vorig jaar heb ik de rol van penningmeester bij ATV Oranjebond op me genomen. 
Dat houd in het kort in dat de rekeningen op tijd betaald en verstuurd moeten 
worden. De mooie overeenkomst met tuinieren en boekhouding is, 
dat als alles netjes en op orde is, je lekker kan genieten van het uitzicht. 
Ik hoop dat ik in de toekomst nog lang mag genieten van het tuinieren en mijn 
steentje kan bij dragen bij het reilen en zeilen van het volkstuincomplex, ATV 
Oranjebond. 
 
Vriendelijke groet, 
Pascal Mol, Penningmeester. 
 

DE TUINCOMMISSIE 
 
De Tuincommissie ziet toe op het onderhoud van het tuincomplex. Wanneer 

tuinen niet worden onderhouden zoekt de tuincommissie contact met de tuinder. 

In overleg met de tuinder zal binnen een redelijke termijn de tuin weer op orde 

moeten zijn. Wanneer daar, naar het oordeel van de tuincommissie,  niet aan 

wordt voldaan draagt de tuincommissie de verantwoordelijkheid over aan het 

bestuur. 

 

De tuincommissie organiseert ook het knippen van de heggen. Dat is ieder jaar een 

flinke klus. De coniferen hagen worden in mei geknipt en als het lukt voor een 

tweede keer in september. De beukenhagen worden in september geknipt. Het 

knipwerk gebeurt meestal op de zaterdagen tijdens de sectorwerkzaamheden. 

Maar soms redden we het daar niet mee. Er zijn enkele tuinders die erg bedreven 

zijn in het knippen van heggen en dat ook graag doen buiten de 

sectorwerkzaamheden om. Het knipsel wordt bij de ingang van iedere tuin gelegd. 

Het is de bedoeling dat u dat zelf afvoert. Lukt dat niet , vraag dan even in uw 

sector of iemand anders dat voor u kan doen. 
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De tuincommissie begeleidt de algemene werkzaamheden op de 

zaterdagochtenden. 

 
Zoals in de reglementen staat beschreven is ieder lid verplicht deel te 
nemen aan algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging 
volgens de door het bestuur aan te geven wijze. Het bestuur vraagt uw 
medewerking om per seizoen twee keer van 9.00 tot 11.30 uur aanwezig 
te zijn op het tuincomplex voor diverse werkzaamheden. Ieder jaar krijgt 
u een lijst met data waarop u wordt verwacht. Kunt u niet op dat tijdstip? 
Overleg dan met uw sectorhoofd wanneer het u wel schikt. Bent u 
lichamelijk niet in staat werkzaamheden te doen meldt dit dan bij het 
bestuur. 
 

DE BOUWCOMMISSIE 
 
Hoewel we voor opstallen geen goedkeuring van de gemeente meer nodig zijn, 
hebben we wel onze eigen richtlijnen, aansluitend op wat er voorheen geldend 
was. 
Deze richtlijnen zijn verkrijgbaar in de winkel.   
De hoofdregel voor het bebouwen is: 

• Eerst melden bij de bouwcommissie en het bestuur! 

• Eerst toestemming dan pas bouwen! 
Daarnaast: 

• Niet meer bebouwen dan 10% van de oppervlakte van de tuin. 

• Een puntdak. 
• De kleuren bruin of groen. 
• Vooraf een digitale foto, of een tekening van de leverancier. 
• Achter op de tuin, met het front naar de heg. (behalve de tuinen die aan 

de Europaweg grenzen) 
• Plastic tunnelkassen moeten voor 1 november worden opgeruimd. 

 
De overige werkzaamheden zijn: 

• Verzamelen/archiveren waar het afgelopen jaar aardappels zijn verbouwd 
en dat op tekening aangeven.  Deze tekeningen hangen in 3-voud in de 
kantine. Vooral als U nieuw bent, kunt U daar informatie vinden waar dit 
jaar de aardappels verbouwd kunnen/mogen worden. 

• Beheer kaartmateriaal. Schuurtjes, kassen en blokhutten. 
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 
 
Volgens de reglementen zijn wij verplicht om binnen 6 maanden na afloop van het 
verenigingsjaar een Algemene ledenvergadering te houden. 
Daarom hebben we onze vergadering altijd in april. Vanwege de 
coronamaatregelen kon deze, ook dit jaar, niet doorgaan. We zouden een online 
vergadering mogen houden maar daar zien we weinig heil in. 
 
Onze ledenvergadering wordt over het algemeen zeer weinig bezocht door onze 
leden. Tijdens de vergadering van 2019 waren er slechts 22 leden aanwezig. 
 
Het bestuur heeft besloten om een zogenaamde papieren vergadering te houden. 
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De Raffia, een financieel verslag en het verslag van de kascommissie werd de leden 
toegezonden.  
 
Wat betreft de bestuursverkiezing:  
Martin Jansen, voorzitter, is niet herkiesbaar maar stelt zich wel beschikbaar om 
een eventuele nieuwe voorzitter in te werken. 
Er heeft zich geen kandidaat voorzitter gemeld. Gelukkig wilde Martin nog wel 
even door. 
 
Kascommissie: 
Bestaat uit C. Berkhout en Dhr. P.R. Vrijlandt. Reserve lid is Dhr. E. v.d. Naald. 
De kas is 9-1-2021 gecontroleerd. De conclusie luidt dat de boekhouding bijzonder 
goed verzorgd en compleet is en in orde bevonden. Er zijn geen fouten of 
onjuistheden geconstateerd. De kascommissie stelt de vergadering voor om de 
penningmeester voor de boekhouding over het boekjaar 2020 decharge te 
verlenen. 
 
Er konden vragen en opmerkingen worden toegestuurd.  
De leden hebben hier geen gebruik van gemaakt. 

 

OPBOUW KOSTEN HUURPRIJS 2022 
 

• Lidmaatschap Oranjebond: € 23,25. Bijdrage AVVN: € 26,75.  
Grondprijs: € 0,34 per m2. 

• Wanneer men meerdere tuinen huurt, betaalt men de grondprijs. 
 

ATV WEBSITE EN FACEBOOK 
 
Marije Vos beheert de internetsite. Het is zeker de moeite waard de site eens te 
bezoeken. Ook uw inbreng is van belang! https://www.atvoranjebond.nl 
 
Ook hebben wij een Facebookpagina. Het zou leuk zijn als jullie een kijkje kwamen 
nemen. 
https://www.facebook.com/atvoranjebond  
 

OPROEP 
 
Is er onder de tuinders behoefte om cursussen te volgen die te maken hebben met 
tuinieren? 
We willen graag weten of hier animo voor is. 
 

Ook hebben we dringend mensen nodig die in de tuin en 
bouwcommissie willen. 

Wil je hier meer over weten? Maak een afspraak via de mail of 
loop tijdens de openingstijden de winkel even in. 

 
We willen dit jaar een open dag of oogstmarkt organiseren. Wie wil dit helpen 
organiseren? 
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ZONNEBLOEMWEDSTRIJD 
 
 
Zullen we nog weer een wedstrijdje doen? Wie kweekt 
de hoogste zonnebloem, en wie kweekt de grootste of 
zwaarste pompoen?   
Doe ook mee en kom met je zonnebloem naar de 
parkeerplaats op zaterdag 17 september om 10 uur 
om hem te laten meten/wegen. 

 
 
 

 

WEETJES! 
• Het bestuur wil de leden er nadrukkelijk op wijzen om op een 

verstandige manier met plastic om te gaan. Er wordt plastic 
gebruikt om tijdelijke kasjes van te maken. Dat plastic is niet 
geschikt om een heel jaar weer en wind te kunnen doorstaan. 
Ook ducttape is niet weer en wind bestendig. Het gevolg is dat 
het naar verloop van tijd loslaat en over het complex waait. En 
we hoeven u niet uit te leggen hoe schadelijk dat is. 

• Voor het beplanten van singels kunnen we planten en struiken gebruiken. 
Hebt u wat? Meld dit even.  

• Het bestuur vraagt de tuinders terughoudend te zijn met het gebruik van 
houtsnippers op de tuinen. 

• Wist u dat er ook bloemenzaden te koop zijn in de winkel op het complex? 

• Zorgt u dat de perceelsgrenzen zichtbaar blijven op uw tuin? Dus paaltjes 
en draden niet weghalen! 

• Huurt u meer dan 1 tuin? De grenzen van de tuin blijven bestaan. 
Ook de regel w.b. de aardappel bebouwing blijft bestaan. 

• En let u erop dat het tuinnummer zichtbaar is? Even vrij knippen en 
eventueel de cijfers markeren met stift of verf. 

• We begrijpen dat wanneer het dak van je tuinhuis lek is dat je er dan 
plastic op doet. Maar dat is niet duurzaam! Het plastic gaat stuk en ook is 
het geen fraai gezicht. Je zult je dak moeten repareren. 

• En kijk eens kritisch naar je tuinhuis, schuur of gereedschapsbak. Moet er 
gerepareerd of geverfd worden? Probeer daar dan tijd voor te vinden. We 
willen ons complex graag mooi houden. 

• Er mag geen afval worden gestort op het complex!  

• Denkt u een leuke bijdrage aan de Raffia te kunnen leveren? Dan kunt u 
dat inleveren bij de secretaris. De Raffia komt 1 keer per jaar in het 
voorjaar uit. Niet alles wat ingestuurd wordt zal worden geplaatst. 

• Dat u aardappelopslag (aardappelen die vorig jaar in de grond zijn blijven 
zitten en dit jaar weer opkomen) moet verwijderen? Deze zijn erg gevoelig 
voor allerlei ziekten. 

• Helaas zullen we afscheid moeten nemen van de kastanjeboom tegenover 
tuin 162. De boom heeft de kastanje bloeder ziekte. Er wordt een 
kapvergunning afgegeven voor het komende kapseizoen. 
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COLORADOKEVER 
 

 
De laatste jaren worden er steeds 
meer coloradokevers gezien op de 
volkstuin. De kever is makkelijk te 
herkennen aan de tien zwarte 
strepen op de gele dekschilden 
(volksnaam: torretje tien-streep). 
De kevers overwinteren in de 
grond op 20 - 50 cm diepte op 
plekken waar aardappelen hebben 
gestaan. Ze komen van eind april 
tot eind mei weer tevoorschijn en 
kruipen of vliegen naar jonge aardappelplanten waar de vrouwtjes hun eieren 
leggen. De legperiode duurt twee à drie weken. In die periode kunnen de 
vrouwtjes 300 - 700 eieren produceren. Vrijwel alle overwinterde kevers sterven 
kort na de eilegperiode. De kevers zetten de eieren af op de onderzijde van het 
blad. De eieren zijn oranje-geel van kleur en worden in aantallen van 15 - 80 stuks 
naast elkaar aan het blad gekleefd.  
 
 
Vanaf eind april moet u de 
aardappelplanten consequent 
controleren op eitjes onder de 
bladeren. Deze eitjes zoveel 
mogelijk vernietigen. De jonge 
grijsachtige larven krijgen na enkele 
dagen de typische vleesrode tot 
donkerrode kleur. De larven zoveel 
als mogelijk vernietigen. Na drie 
keer vervellen krijgt de kever zijn 
oranjerode kleur. Deze graaft zich na enkele dagen in de grond in om te 
verpoppen. Twee weken later (eind juli - begin augustus) komt de zomerkever 
tevoorschijn. Zoveel als mogelijk vernietigen. Vanaf eind augustus verdwijnen de 
(zomer)kevers in de grond tot het volgend voorjaar.  
 
 

Op de site van Eco-Style worden 
aaltjes aangeboden die u vermengt 
met water over de aardappelen 
spuit. Verder wordt gesproken over 
het plaatsen van Afrikaantjes of 
Afrikaanse- en Spaanse Margrieten 
tussen de aardappelen. Spinnen, 
hooiwagens, wespen en wantsen 
zijn natuurlijke vijanden van de 
coloradokever.  

 

  



ATV Oranjebond Raffia jaargang 49, voorjaar 2022 10 

NIEUWS VAN HET AVVN 
 
Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen   
 
Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 
voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 
Het maakt niet uit hoe groot of klein de vereniging is. Sta je ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en heb je je statuten bij de notaris in een akte laten 
opnemen dat geldt de wet voor je vereniging. Het gaat om veel meer dan het 
aanpassen van de statuten. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de 
aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en 
zeilen binnen de vereniging. Regel je alles goed, dan kun je aansprakelijkheid van 
bestuursleden voorkomen. Daarnaast is het voor bijvoorbeeld de bestuurlijk 
aansprakelijkheidsverzekering ook van belang dat je aan de wet voldoet, wil deze 
eventueel tot uitkering komen. 
 
AVVN samen natuurlijk tuinieren ondersteunt de besturen bij het voldoen aan de 
nieuwe Wet. Om ervoor te zorgen dat de verenigingen de specifieke juridische 
ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben om aan de WBTR te voldoen, werken 
we samen met WBTR.nl. 
 
 

JAARVERSLAG ATV ORANJEBOND 2021 
 

Periode 1-11-2020 tot 31-10-2021 
 
Bestuurssamenstelling en taken 1-11-2020: 
Voorzitter:  Martin Jansen 
Penningmeester:  Grietje Kiers 
2e penningmeester: Henk Feijen 
Secretaris:  Grietje Oldenbeuving 
Tuincommissie: Martin Koerkamp 
   Daan Kraan 
   Simon Huizenga 
   Daan Kraan 
Inkoopcommissie: Henk Feijen 
   Anne Klaassen 
Bouwcommissie: Imre Tsonka 
 
Er waren gedurende het jaar enkele wijzigingen in het bestuur zodat op  
31-10-2021 de bestuurssamenstelling als volgt was: 
Voorzitter:   Martin Jansen 
Penningmeester:  Pascal Mol 
2e penningmeester:  Henk Feijen 
Secretaris:   Grietje Oldenbeuving 
Tuincommissie:  Simon Huizenga 

Ruud Mollema   
Miranda Elzinga 

Bouwcommissie:  Fred Wunderink 
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We besloten de tuin en bouwcommissie samen te voegen. F. Wunderink is 
aanspreekpunt bouwcommissie en Ruud Mollema is aanspreekpunt 
tuincommissie. 
Anne Klaassen is contact persoon voor PrO Assen. 

• We hadden nog steeds te maken met Corona. Dus geen najaar 
bijeenkomst en geen Algemene ledenvergadering en geen bijeenkomst 
voor nieuwe leden. En er kon geen gebruik van de kantine worden 
gemaakt voor de ochtend koffie. Bij mooi weer werd er buiten koffie 
gedronken. 

• Het AVVN gaf ons tips voor het houden van een ALV. We zouden een 
online vergadering kunnen organiseren maar zagen daar als bestuur 
weinig heil in. We hadden een “papieren” ledenvergadering. De leden 
konden reageren en vragen stellen maar hier is geen gebruik van gemaakt. 
Dat voelde een beetje dubbel: is iedereen tevreden of is er geen 
interesse? 

• We krijgen te maken met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. Hierover werden we goed voorgelicht door het AVVN. Er 
was een Webinar en we konden een stappenplan aanschaffen met korting. 
De wet ging 1-7-2021 in maar we voelen geen druk. Dit is een goede 
manier om onze reglementen en statuten te herzien. Wanneer alles 
opnieuw is opgesteld kunnen we dit voor leggen aan de leden. Daarna 
moeten we naar de notaris 

• We gaan de commissieleden niet meer inschrijven bij de Kamer van 
koophandel. Alleen de leden van het dagelijks bestuur: voorzitter, 1e en 2e 
penningmeester en secretaris staan ingeschreven. We vergaderen ook als 
dagelijks bestuur met op uitnodiging het aanspreekpunt van de 
tuin/bouwcommissie. 

• Er waren weer enkele tuinen die ernstig verwaarloosd zijn. Er zijn brieven 
geschreven, gesprekken geweest. In enkele gevallen is het toch nog goed 
gekomen. Van 4 tuinders is het lidmaatschap door het bestuur opgezegd. 

• De tuincommissie had moeite om de draai te vinden. De commissie 
worstelt met taken en bevoegdheden. Het is onvoldoende beschreven in 
de reglementen.  

• Er werd illegaal afval gestort bij het elektra huis. En dat moest natuurlijk 
wel weer worden opgeruimd. 

• De vrachtwagens die de mest bezorgen worden steeds groter en laten 
diepe sporen na in het grasveld. Daarom is er een plan om een gedeelte 
van het grasveld te verharden. 

• Het bestuur vraagt de leden om 2 keer per jaar een ochtend aanwezig te 
zijn op het complex om algemene werkzaamheden uit te voeren. Het 
complex is in sectoren verdeeld met aan het hoofd een sectorleider. Er 
wordt genoteerd wie aanwezig is en men krijgt een oproep voor 
vervangende werkzaamheden wanneer met een ochtend gemist heeft. 

• Grietje Kiers stopte tussentijds met het penningmeesterschap en dus is de 
kas 9-1-2021 gecontroleerd. 
De conclusie luidt dat de boekhouding bijzonder goed verzorgd en 

compleet is en in orde is bevonden. Er zijn geen fouten of onjuistheden 

geconstateerd. De kascommissie stelt de vergadering voor om de 

penningmeester voor de boekhouding over het boekjaar 2020 decharge te 

verlenen. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 
ATV Oranjebond, welke zal worden gehouden op donderdag 21 april in de 
vergaderzaal van PrO Assen. (de school naast het volkstuincomplex) 
Aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda.  
 

1. Mededelingen: 
 

 
2. Verslagen verenigingsjaar 2021 

• Secretaris, jaarverslag (in de Raffia) 

• Penningmeester (is bijgevoegd)  

• Inkoopcommissie 

• Kascommissie. Bestaat uit: Dhr. C. Berkhout en  
Dhr. P.R. Vrijlandt. Reserve lid is Dhr. E. v.d. Naald.  

• Tuincommissie 

• Bouw en onderhoudscommissie 
3. Kascommissie verkiezing: 

 
4. Pauze. 

 
5. Bestuursverkiezing:  

• Henk Feijen, inkoopcommissie en 2e penningmeester is volgens 

rooster aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten 

dienen zich voor 14 april te melden bij de secretaris. 

• Beëdiging van de nieuwe voorzitter. Martin Jansen was vorig jaar 

volgens rooster al aftredend. Gelukkig was hij bereid om de 

functie te blijven vervullen totdat er nieuwe voorzitter was 

gevonden. En dat is nu gelukt. Jan Huis wil onze nieuwe voorzitter 

worden! 

6. Rondvraag: 

7. Sluiting 

 
 
Tot ziens op donderdag 21 april! 
Grietje Oldenbeuving 
Tel. 0592-343066 
oranjebond@home.nl  
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