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Voorwoord
Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen,
Op maandag 20 juni 2022 is het weer zo ver: we verkiezen een nieuw bestuur op de Algemene
Afdelingsvergadering (AAV). Deze AAV staat volledig in het teken van de verkiezingen. Ook zal
het huidige bestuur een uitgebreide verantwoording afleggen over de afgelopen termijn. De
individuele schriftelijke toelichting volgt in deze agenda; Melissa zal een korte mondelinge
toelichting geven tijdens de AAV.
De AAV zal worden gehouden in Café ’t Haantje (Daalseweg 19, 6521 GE Nijmegen). De inloop
is vanaf 20:15 en we starten om 20:30. De notulen van de vorige AAV zijn inmiddels
gepubliceerd.
Schriftelijke bestuursvragen kunnen tot de deadline van 19 juni 2022 om 19:30 worden
ingediend via secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl, of kunnen mondeling worden
gesteld tijdens de AAV. Check vóór het indienen van vragen of deze al beantwoord zijn in de
schriftelijke bestuursverantwoording verderop in deze agenda.
We hopen jullie allemaal te zien op maandagavond 20 juni 2022!
Met hartelijke groet,
Romy Heijse
Secretaris
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Tijdsschema
20:15-20:30 | Inloop
20:30-20:35 | Opening AAV
20:35-20:50 | Bestuursverantwoording & bestuursvragen
20:50-21:20 | Verkiezingsblok
21:20-21:30 | Pauze
21:30-21:35 | Uitreiking Sjoerd Wannet-prijs
21:35-21:40 | Uitslag verkiezingen
21:40-21:45 | Sluiting AAV
Vanaf 21:45 | Borrel
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Opening
Opening door de Afdelingsvoorzitter
Benoeming Technisch Voorzitter
Installatie Stem- en Notulencommissie
Vaststellen notulen AAV 09-05-2022
Vaststellen agenda AAV 20-06-2022
Eventuele mededelingen m.b.t. de AAV:
N.v.t.
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Bestuursverantwoording
Hieronder kan je een individuele schriftelijke verantwoording van de bestuursleden vinden.
Tijdens de AAV volgt een mondelinge toelichting door Melissa Ruinard.

Voorzitter – Melissa Ruinard
Op 10 januari 2022 werd bestuur Ruinard I ingehamerd. Kort daarna werd ons bestuur aangevuld
door een nieuwe penningmeester op 21 februari 2022. Het afgelopen half jaar zijn we met een
goed gevuld bestuur hard aan de slag geweest om onze afdeling een stukje mooier,
toegankelijker en inclusiever te maken. We hebben bijna elke maandagavond in Arnhem of
Nijmegen een afdelingsactiviteit georganiseerd, met soms een extra activiteit op een andere dag
in de week. Ook de regiocommissie Twente en het Team Salland zijn bezig geweest met het
organiseren van activiteiten in Enschede en Deventer.
Het bestuur had goed contact met elkaar. Om de week hadden we een
bestuursvergadering en verder hadden we onderling goed appcontact. We zijn aanwezig geweest
op landelijke evenementen zoals het wintercongres, kaderweekend, de nieuwe leden dag, de
debatdag en het zomercongres. Verder hebben we een goeie campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen neergezet. Er zijn uiteindelijk 5 Jonge Democraten uit onze afdeling
in de Raad gekomen.
Samenwerking vonden we dit half jaar erg belangrijk. Zo hebben we in april een borrel
gehad met alle andere PJO´s in Nijmegen, hebben we een provinciehuistour gehad waarbij we
het gesprek aan konden gaan met Statenleden, en zijn we samen met afdeling Brabant op
Twinning naar Kroatië gegaan. Deze maand hebben we een debatavond gehad. Verder komt er
nog een ochtendwandeling, kaderbedankmoment en afdelingsBBQ aan.
We merken dat de opkomst en participatie van leden daalt. Dit is voor ons een belangrijk
aandachtspunt geweest, daarom hebben we een commissie ledenbinding opgericht. Zo kunnen
we hopelijk samen met leden werken aan dit probleem.

Secretaris – Romy Heijse
Beste leden,
Precies een jaar geleden werd ik door jullie verkozen om deze functie te mogen vervullen.
Tijdens dit jaar heb ik twee besturen meegemaakt en heb ik veel geleerd. Samenwerken,
verantwoordelijkheid nemen, heldere communicatie: alles komt tijdens een bestuursjaar
samen. En ook leer je tijdens zo’n jaar hoe alle ballen in de lucht te houden. Afstuderen, werk
en een bestuursjaar zijn uiteindelijk wel te combineren, maar soms brengt dat op persoonlijk
vlak wat stress met zich mee. Dit heeft me geleerd prioriteiten te stellen, zonder dat mijn
bestuurstaken eronder lijden. Deze taken heb ik het hele jaar door consistent uitgevoerd. Ik
stuur een maandelijkse nieuwsbrief, houd de website goed bij en organiseer de AAV’s.
Daarnaast ben ik actief gebleven binnen de Politieke Commissie, om ook politiek inhoudelijk
nog iets bij te kunnen dragen.
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Ook ben ik trots op beide besturen. De meeste bestuursleden waren redelijk nieuw
binnen de vereniging, maar we hebben samen ons uiterste best gedaan de vereniging
draaiende te houden. Dat ging echter niet zonder slag of stoot: het was echt een uitdaging om
de lockdown te overbruggen. Ook heeft de pandemie gevolgen gehad voor onze ledenbinding.
Zo maakte mijn voorganger in de zomer van 2021 een mooi grafiekje, waarin het stijgende
aantal leden duidelijk was te zien, maar helaas kan ik jullie in mijn verantwoording niet zo’n
vooruitgang presenteren. We zien namelijk dat de ledenaantallen door het afgelopen jaar heen
zijn teruggelopen. Dat vinden we uiteraard erg jammer. Een mogelijke oplossing zit in de
commissie ledenbinding, maar ook blijven we als bestuur ons best doen activiteiten zo
aantrekkelijk mogelijk te maken en een goede band met de leden te onderhouden.
Kortom: het was een jaar met ups en downs, maar al met al ben ik blij dat ik bestuurslid bij deze
afdeling ben geweest. Er staat een gemotiveerde opvolger klaar die in september als secretaris
aan de slag wil gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat het aankomende bestuur er een mooi jaar
van gaat maken!

Penningmeester – Kyra Steeghs
Lieve leden,
Het afgelopen jaar was mijn eerste termijn als Penningmeester. Omdat ik nieuw was, niet alleen
in het bestuur maar ook bij de vereniging, was het even zoeken hoe alles werkte en hoe ik als
penningmeester binnen het bestuur pas. Inmiddels heb ik mijn draai gevonden en merk ik dat ik
toch wel veel geleerd heb de afgelopen tijd.
Mijn begin als penningmeester verliep redelijk turbulent. Ik had geen overdracht gehad
en veel bonnetjes leken in eerste instantie verloren geraakt, dus de jaarrekening maken vroeg
vaak om veel geduld. Uiteindelijk is alles helemaal goed gekomen met behulp van de Kasco en
landelijk penningmeester Bart.
Wat betreft de uitgaven van dit jaar gaat alles zijn gangetje, en er zijn verder geen
opmerkelijke dingen gebeurd. Maar als ik kijk naar de begroting heb ik minder geld uitgegeven
dan wenselijk. Gelukkig staan er nog wat grote uitgaven op de planning, zoals het symposium,
maar op sommige posten is wat geld blijven liggen. Daarom zal ik de komende tijd ook nog eens
kritisch naar de begroting gaan kijken om te kijken of ik wat kan schuiven met het geld wat anders
over blijft, en hierover krijgen jullie op de AAV in september ook weer een iets uitgebreidere
update.
Verder ben ik momenteel bezig met de eerste beginnetjes van het zomeroffensief. Samen
met de commissie voor ledenwerving en ledenbinding een mooie kans om weer wat nieuwe
leden actief te krijgen. Iets wat we gezien de opkomst sinds corona denk ik goed kunnen
gebruiken.
Ik kijk uit naar het volgende half jaar, waarin ik (hopelijk) nog even door mag als penningmeester.
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Bestuurslid Organisatie – Sam Hoogaars
Het zit er voor mij al bijna op. De afgelopen 5 maanden heb ik veel geleerd en kan ik met trots
terugkijken naar bepaalde activiteiten. Met name de PJO-borrel, waar onder andere de JOVD,
Dwars, Pink, CDJA en Perspectief aanwezig waren was een enorm geslaagde activiteit. Ik heb de
afgelopen periode veel kunnen leren, veel nieuwe mensen leren kennen en vooral enorm
genoten van de gezelligheid binnen het bestuur. De maanden februari en maart waren omtrent
de coronamaatregelen het meest uitdagend. Gelukkig zijn we zo snel mogelijk teruggegaan naar
het organiseren van fysieke activiteiten. Hoewel ik had verwacht dat men stond te popelen om
weer terug te gaan naar de fysieke activiteiten is de opkomst van activiteiten erg laag geweest in
de afgelopen maanden. Wellicht was het een goed idee geweest om vaker leden te betrekken bij
de soort activiteiten die zij graag zouden willen zien. Dat is zeker een punt dat ik mee gaan nemen
in de overdracht. Ik kijk positief terug op de afgelopen maanden, maar haal niet voldoende
energie uit mijn bestuursfunctie om me voor nog een termijn te kandideren.

Bestuurslid Politiek – Rutger Jansen
Beste leden,
Het afgelopen halve jaar heb ik mogen genieten van mijn positie als bestuurslid politiek. Dit was
gedurende een tijd waarin de restricties van de corona pandemie tot een halt kwamen. Dit bood
zo zijn uitdagingen, maar ook zeker zijn kansen. Een uitdaging voor mij was om structuur aan te
brengen binnen mijn functie, zodat ik alles zo overzichtelijk mogelijk hield en zodat ik niet teveel
tegelijkertijd probeerde te doen. Ook was het een uitdaging om niet alles zelf te regelen, maar
juist de leden actief te betrekken bij datgene wat we doen. Dit kwam deels door de relatief lage
opkomst die niet alleen binnen onze afdeling wordt gevoeld, maar binnen de gehele organisatie.
Ik vond het moeilijker om activiteiten te laten vallen. Hoewel er altijd ruimte is voor verbetering,
is dit me redelijk goed gelukt.
Maar er waren ook kansen. In de afgelopen periode hebben we een nieuwe groep leden
aangetrokken waarvan een groot deel direct actief wilde worden. Voor een bestuurslid is er niks
mooiers dan precies dat, want het betekent dat je kunt starten met een groep
geënthousiasmeerde leden. Deze leden hebben zo de debatavond georganiseerd, één van de
leukste avonden van de afgelopen periode. Ook heb ik twee opiniestukken geschreven. Deze zijn
helaas niet gepubliceerd, maar hebben me wel geleerd opiniërend te schrijven.
Tot slot, en misschien wel het belangrijkste: De toekomst. Samen met D66 Arnhem
hebben we een lijst activiteiten opgesteld die we met hen kunnen organiseren. Dit wil ik breder
trekken zodat we met zowel D66 Arnhem als D66 Nijmegen samen kunnen werken om uitjes te
organiseren. Met een kersverse wethouder in Arnhem en een fanatiek jong team in Nijmegen
heb ik er vertrouwen in dat dit een goede samenwerking belooft te worden.
Ik hoop dat mijn opvolger veel plezier gaat hebben in de functie die ik het afgelopen halve jaar
heb bekleed. Ook hoop ik op veel samenwerking met dit bestuurslid voor toekomstige
evenementen.
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Bestuurslid Profilering – Chune Huijbregts
Het afgelopen halfjaar heb ik me ingezet voor de campagne en promotie van onze afdeling.
De campagne heb ik als een leuke maar intensieve periode ervaren. Ik ben aangehaakt op het
moment dat er extern campagne gevoerd werd. Zo heb ik abri’s (reclameposters in bushokjes)
geregeld en ontworpen voor de drie kandidaat raadsleden in Nijmegen. Voor JD’ers die dat
wilden, heb ik persoonlijke flyers gemaakt die tijdens de campagne verspreid konden worden.
Daarnaast heb ik geprobeerd zoveel mogelijk te helpen met flyeren op de campus. Helaas lukte
dat vaak niet vanwege mijn studie. Melissa en ik hebben nog wel een stickeractie in het centrum
van Nijmegen georganiseerd. Verder wilde ik nog online campagne voeren voor met betaalde
promotie op Instagram. Dat is jammer genoeg niet meer gelukt. Dankzij de inzet en het
enthousiasme van onze leden, is het uiteindelijk geluk om in totaal vijf JD’ers in de raad te krijgen.
Naast campagne ben ik ook bezig geweest met de promotie van onze afdeling. Zo heb ik
geprobeerd elk activiteit zo aantrekkelijk mogelijk te maken door middel van promotekst en
beeld op Instagram. Om te laten zien hoe interessant en gezellig de activiteiten zijn, heb ik
verschillende foto’s geplaatst van activiteiten. Dit zorgde er ook voor dat ons Instagram account
er mooi uitzag. Ook heb ik extra higlights toegevoegd over o.a de agenda en sociale veiligheid.
Het leukste vond ik het maken van promoberichten en het vormgeven van bijv. de
activiteitenkalender. Daarnaast vond ik het leuk om bij maandagactiviteiten aanwezig te zijn.
Ik kijk terug op een heel leuk en uitdagend halfjaar. Ik hoop dat ik mijn steentje heb kunnen
bijdragen aan de professionalisering van onze afdeling op het gebied van promotie en sociale
media.

Bestuurslid Scholing – Guus Versteegen
Scholenproject/Scholing extern:
Wat betreft het scholenproject was het een jaar dat helaas nog beperkt werd door de
coronamaatregelen in het najaar van 2021. Daardoor is het Scholenproject pas opgang gekomen
in het voorjaar van 2022. Waarin er een mbo-tour heeft plaatsgevonden vanuit LB en zijn wij
samen met DWARS en de JOVD naar o.a. Apeldoorn geweest voor een gastles op een middelbare
school.
Scholing intern:
In het najaar van 2021 heeft er een masterclassreeks plaatsgevonden, deze zijn gegeven door
trainers vanuit de JD. Voor 2022 is hier meer geld voor beschikbaar gesteld en door de beperkte
beschikbaarheid van de beoogde sprekers is ervoor gekozen om de volgende masterclassreeks
ook in het najaar van 2022 te realiseren, deze worden deze zomer al vastgesteld voor het nieuwe
bestuur.
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Bestuursvragen
Geen schriftelijke vragen gesteld.
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Verkiezingsblok
Rutger Jansen | Voorzitter
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Rutger
Jansen
Toegepaste psychologie
Voorzitter
1 jaar
13-03-20

(Eerdere) functies binnen de JD
Bestuurslid Politiek

(Eerdere) functies buiten de JD
Fractiemedewerker D66 Arnhem

Lid van politieke organisaties
D66

Lid van maatschappelijke organisaties
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Motivatie
Afgelopen half jaar ben ik bestuurslid politiek geweest binnen JD Arnhem
Nijmegen. Net als binnen de andere afdelingen is het me opgevallen dat de
opkomst bij activiteiten minder is dan gewenst, mede door de coronacrisis. Ik
wil me graag inzetten om daar een verandering in te brengen. Ik hoop
activiteiten te kunnen organiseren met de andere PJO's in de regio en met het
landelijk bestuur om zo samen deze opkomst te verhogen. Daarnaast vind ik
het belangrijk om de samenwerking met D66 te intensiveren. Er komen
spannende verkiezingen aan in 2023 en op verschillende plekken in de regio
die onder Arnhem-Nijmegen valt zijn onlangs nieuwe raadsleden
geïnstalleerd. Deze kansen wil ik benutten om samenwerking vanaf het begin
te intensiveren.

Toelichting door de SoCo.
Het advies van de SoCo wordt mondeling voorgelezen en is achteraf terug te vinden in de
notulen.

Julia van Herpen | Secretaris
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Julia
van
Herpen
Bachelor Bestuurskunde
Secretaris
1 jaar
06-09-21

(Eerdere) functies binnen de JD
Lid politieke commissie

(Eerdere) functies buiten de JD
Penningmeester symposiumcommissie studievereniging BOW, PR-coördinator
voor skireiscommissie en BOW-dagcommissie studieverening BOW, staflid
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scouts en welpen scouting Jan van Hoof Nijmegen, organisatie scouting
Heumensoord 2021
Lid van politieke organisaties

Lid van maatschappelijke organisaties
Scouting Jan van Hoof

Motivatie
Het afgelopen jaar heb ik de JD leren kennen als een gezellige, levendige
vereniging. Na de zomer zou ik hier als bestuurslid graag een bijdrage aan
leveren om dit te helpen voort te zetten voor alle nieuwe en huidige leden.
Als secretaris wil ik mij in het bijzonder inzetten om de nieuwe leden een
warm welkom te bieden en te betrekken bij de afdeling net zoals dat het
afgelopen voor mij het geval was.
Ik hou van schrijven, problemen tot op de bodem uitzoeken en administratief
werk, dus een functie als secretaris zou bij mij passen. Ik ben gedisciplineerd
en geniet er ook van om aan het einde het resultaat van mijn werk te zien. Het
allermooiste vind ik als de mensen voor wie je iets doet er daarna ook gebruik
van kunnen maken. Dit geeft mij motivatie om ook door te zetten als ik het
even wat minder leuk vind. Daarnaast kan ik het overzicht behouden wat mij
in staat stelt deze taken te vervullen en helder te communiceren. Verder hoop
ik mijn creativiteit kwijt te kunnen in deze functie door de invulling van onder
andere de nieuwsbrief.
Ik hou van werken in teams en heb hier via scouting ervaring mee op kunnen
doen. Ik kijk er dus naar uit om samen met mijn medebestuursleden plannen
te maken en uit te voeren. Ik vind het echter ook fijn om een eigen taak te
hebben. Een functie als secretaris met daarin wat eigen, vaste taken leek me
daarom prettig. Dan kan ik in samenwerking met mijn medebestuursleden
andere plannen oppakken waar we enthousiast over zijn.
Al met al heb ik er ontzettend veel zin in. Bedankt voor het in overweging
nemen van mijn sollicitatie en ik hoop dit uiteraard verder te kunnen
toelichten in een gesprek.

13

Agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 20-06-2022
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen

Toelichting door de SoCo.
Het advies van de SoCo wordt mondeling voorgelezen en is achteraf terug te vinden in de
notulen.

Kyra Steeghs | Penningmeester
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Kyra
Steeghs
Msc Nutrition and Health, Msc Biotechnology
Penningmeester
½ jaar
22-08-21

(Eerdere) functies binnen de JD
Afgelopen half jaar was ik ook Penningmeester. Eerst ad interim en toen
officieel

(Eerdere) functies buiten de JD
Penningmeester bij dispuut en commissie studievereniging. Verder nog een
aantal creatieve functies binnen commissies bij mijn studentenvereniging

Lid van politieke organisaties

Lid van maatschappelijke organisaties
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Motivatie
Ik zou me dus graag nog een half jaar kandideren. Ik merk dat ik best goed
ben met de structuur die van een penningmeester verwacht wordt binnen de
JD (dus binnen het boekhoudsysteem, dingen bijhouden, etc.), en dat maakt
het ook weer leuker. Verder ben ik dankzij mijn eerste half jaar in het bestuur
meer betrokken geraakt bij de vereniging, en daardoor heb ik zin om nog even
door te gaan met mijn steentje bijdragen :))

Toelichting door de SoCo.
Het advies van de SoCo wordt mondeling voorgelezen en is achteraf terug te vinden in de
notulen.

Fay Jansen | Bestuurslid Organisatie
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Fay
Jansen
Student Voeding en Diëtetiek aan de HAN
Bestuurslid Organisatie
½ jaar
10-12-21

(Eerdere) functies binnen de JD
Lid werkgroep VWS (januari 2022-heden)

(Eerdere) functies buiten de JD
Jongerenambassadeur Cultuur Gemeente ’s-Hertogenbosch
Voorzitter Catering Commissie Vegan Student Association Nijmegen
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Lid van politieke organisaties
Jonge Democraten
D66

Lid van maatschappelijke organisaties

Motivatie
Ik ben al langer maatschappelijk betrokken en hier merkte ik dat de politiek
veel invloed heeft op verschillende thema’s. Hierdoor wilde ik meer over de
politiek leren, maar wilde ik hier ook zelf mee aan de slag. Daarom besloot ik
wat activiteiten van de JD te bezoeken. Hier heb ik mij altijd welkom gevoeld
en daardoor besloot ik dan ook om lid te worden. Het warme welkom dat ik
heb gevoeld, wil ik ook kunnen geven aan (mogelijke) nieuwe leden. Daarom
kandideer ik mij voor bestuurslid organisatie bij de Jonge Democraten
Arnhem-Nijmegen. Het lijkt mij kei leuk en leerzaam om deel te zijn van het
komend bestuur. Ik verwacht hier veel te leren over samenwerken, de (lokale)
politiek en mijn organisatietalent te ontwikkelen. Ik wil de komende tijd
inhoudelijke, leerzame, maar natuurlijke ook gezellige activiteiten gaan
organiseren voor de afdeling. Hierbij wil ik gesprek met de leden om erachter
te komen, welke activiteiten zij graag willen zien, op welke dag zij dit zouden
willen en welke locatie hun voorkeur heeft. Ik wil kwalitatieve activiteiten
neerzetten, met een hoge opkomst. Door mijn vorige opleiding, leisure &
hospitality, en mijn werk in de recreatie heb ik al veel activiteiten
georganiseerd. Deze waren echter vooral gericht op kinderen en ik wil mij nu
graag op een wat oudere doelgroep richten. Door mijn ervaring als
commissievoorzitter bij de VSA, heb ik nog meer geleerd de leiding te nemen
in het organiseren van activiteiten en het samenwerken met verschillende
organisaties. Dit leerproces zet ik graag voort als bestuurslid organisatie.
Komend half jaar kan ik voldoende tijd vrij maken voor de JD. Daarna ga ik
misschien stage lopen, dus vandaar dat ik mij voor een half jaar kandideer. Ik
heb zin om aan de slag te gaan en kijk uit naar een mooie bestuursperiode.

Toelichting door de SoCo.
Het advies van de SoCo wordt mondeling voorgelezen en is achteraf terug te vinden in de
notulen.
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Bart Hiddema | Bestuurslid Politiek
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Bart
Hiddema
BSc Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen
Bestuurslid Politiek
1 jaar
22-11-20

(Eerdere) functies binnen de JD

(Eerdere) functies buiten de JD
Fractiemedewerker D66 Zutphen, lid politieke werkgroep YFC

Lid van politieke organisaties
D66, JD

Lid van maatschappelijke organisaties
Youth For Climate

Motivatie
Ik wil me heel graag inzetten voor het progressieve jongerengeluid uit de
afdeling! Niet alleen voor de problemen die jongeren en studenten direct
aangaan (zoals onderwijs en woningnood) maar ook voor de dingen die ons te
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wachten staan op het moment dat wij het gewicht van de samenleving
moeten dragen: klimaatverandering, de immense energietransitie en de
leegloop van krimpgebieden. Ook daarin is de stem van de toekomstige
generaties nodig. Wij zijn immers degenen die ons leven zullen moeten
vormen in de wereld die onze ouders achter laten. Hierom wil ik er voor
zorgen dat de JDAN samen met de D66 fracties in onze regio en de provincie
werk maakt van groene, eerlijke en betaalbare steden en dorpen voor een
vrije toekomst van jong Gelderland.

Toelichting door de SoCo.
Het advies van de SoCo wordt mondeling voorgelezen en is achteraf terug te vinden in de
notulen.

Pauze
Uitreiking Sjoerd Wannet-prijs
Wie is de borrelaar van het jaar?

Verkiezingsuitslag
In de pauze zijn de stemmen geteld.

Sluiting
Rondvraag
Bedanken Stem- en Notulencommissie
Sluiting door Technisch Voorzitter
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Mededelingen, vacatures & Aankomende activiteiten
Sluiting door Afdelingsvoorzitter
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