
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 

Sporting Swolgen Tienray 
Donderdag 26 september 2019 om 21.00u in MFA Kerkebos te Swolgen 

 
 

1. OPENING 

 
Voorzitter Hans van der Klij heet namens het bestuur iedereen van harte welkom op de 10e Algemene 
Leden Vergadering (ALV) van Sporting S.T. Zoals al vaker aangegeven is de ALV de belangrijkste 
vergadering van het jaar, waarbij de leden inspraak hebben tijdens de vergadering bij 
bestuursverkiezingen en andere te nemen besluiten. Iedereen wordt daarom verzocht om aandachtig 
en serieus met de aan de orde zijnde onderwerpen om te gaan, waarbij eenieders mening 
gerespecteerd dient te worden. 
De aanwezigen worden verzocht hun naam in te vullen op de presentielijst, die samen met de lijst 
van afmeldingen aan deze notulen worden bijgevoegd. 
Ook dit jaar biedt de vereniging tijdens de vergadering iedereen koffie en borrelhapjes aan. 
 
 
 

2. VASTSTELLING NOTULEN ALV 06-09-2018 

 
De agenda voor deze ALV was samen met de notulen en het jaarverslag van het vorig seizoen te 
downloaden van de website van Sporting S.T. of op te vragen bij het secretariaat. 
Vanuit de vergadering komen geen inhoudelijke of tekstuele vragen en/of opmerkingen, zodat de 
notulen van de ALV 2018 ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan 
notulist Emile Beurskens. 
 
 
 

3. VASTSTELLING JAARVERSLAG 2018-2019 
 
De terugblik op het afgelopen jaar gebeurt net als voorgaande ledenvergaderingen door middel van 
een presentatie, waarin de gebruikelijke onderwerpen betreffende het ledenbestand en organogram, 
de voetbal- en korfbalafdeling alsook algemene zaken en activiteiten aan bod komen. 
 
Er is weinig verloop in het aantal leden en daar mogen we trots op zijn. De laatste 6 jaar schommelt 
het ledenaantal rond de 400 leden. 
 
Op 12 september 2018 hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze “super vrijwilliger” Geert 
Rutten. 
Op 26 april 2019 ontving onze vrijwilliger Hay van Rijswick een koninklijke onderscheiding voor onder 
andere zijn vele werk bij T.O.P.’27 en Sporting S.T. 
Gedurende het seizoen hebben weer verschillende activiteiten plaatsgevonden waaraan de leden hun 
bijdrage hebben geleverd, waaronder kermis Swolgen en Broekhuizenvorst, Rundje um ’t hundje, 
plantenactie, herfsttoernooi, lotenverkoop, groenonderhoud en een loterij. 
Verder werden er nog aan aantal activiteiten voor de leden georganiseerd, te weten slotdag jeugd en 
senioren, zaalvoetbaltoernooien, sinterklaasavond, MFA Kerkebos-toernooi, kaartavond, 
vrijwilligersavond, filmavond voor de jeugd en de Mini-kids. 
 
De resultaten van zowel voetbal als korfbal worden besproken en de voorzitter dankt alle vrijwilligers 
voor hun inzet voor de vereniging. 
 
Vervolgens wordt het jaarverslag 2018-2019 aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 
Vanuit de vergadering komen geen inhoudelijke of tekstuele vragen en/of opmerkingen met 
betrekking tot het jaarverslag. Het jaarverslag 2018-2019 wordt dan ook ongewijzigd goedgekeurd 
en vastgesteld, onder dankzegging aan het bestuur. 
  



 

4. VASTSTELLING FINANCIEEL VERSLAG 2018-2019 EN BEGROTING 2019-2020 

 
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Peter Hendrix, die een toelichting geeft op het 
financieel verslag 2018-2019.  
Penningmeester Peter Hendrix geeft aan dat het seizoen is geëindigd met een klein negatief 
resultaat, maar hoopt dit binnen drie jaar weer op niveau te hebben. 
De bloemenactie was wederom een succes en ook vanuit de Rabobank clubkas campagne hebben we 
een mooi bedrag mogen ontvangen. 
Aangezien geen vragen en/of opmerkingen komen vanuit de vergadering, wordt het woord gegeven 
aan de kascontrolecommissie 
 
 
 

5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN BENOEMING NIEUW COMMISSIELID 

 
Ook dit jaar heeft een kascontrolecommissie een controle uitgevoerd over de financiën van onze 
vereniging. De commissie bestaande uit Kim Erps, Davy van Vught, Ineke Ambrosius en als reserve 
lid Robin Thielen, is daarvoor kortgeleden bij onze penningmeester op bezoek geweest. 
 
Namens deze commissie deelt Robin Thielen mede dat de penningmeester goed werkt heeft verricht 
en dat alles klopt. 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het voortreffelijk geleverde werk en de 
kascontrolecommissie voor het uitvoeren van de controle. 
 
Onder dankzegging aan de penningmeester wordt het financieel verslag 2018/2019 en de begroting 
2019/2020 goedgekeurd. 
 
Kim Erps is aftredend en wordt bedankt voor haar inbreng de afgelopen jaren. 
 
Volgens de nieuwe methode van benoeming zal er dit jaar een nieuw kascontrolecommissielid uit het 
tweede elftal gekozen worden. Uit dat team wordt Sil Janssen naar voren geschoven als nieuw 
reserve lid van de kascontrolecommissie. Sil wordt bedankt voor zijn bereidstelling en succes 
gewenst. 
 
 
 

6. VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2020-2021 

 
De penningmeester geeft een toelichting op het nieuwe contributievoorstel. Een drietal zaken zullen 
meer in detail besproken moeten worden, te weten:  
1. Is de hoogte van de contributie nog goed? 
2. Is de kortingsregeling nog goed? 
3. Is de vrijwilligersregeling nog goed? 
 
Wat betreft punt 1 stelt het bestuur voor om, in verband met de indexering en de samenwerking met 
SVEB, de contributie voor iedereen te verhogen met 5 euro. 
 
Voor de overige twee punten zal een werkgroep geformeerd worden die het hele contributieverhaal 
met kortingsregelingen onder de loep gaat nemen. 
 
Aangezien er geen op- of aanmerkingen komen vanuit de vergadering, wordt het besluit tot 
verhoging van de contributie met 5 euro voor eenieder voor het seizoen 2020-2021 aangenomen. 
 
  



 

7. BESTUURSVERKIEZING 

 
Het bestuur van Sporting S.T. bestaat normaliter uit tien bestuursleden. Naast de leden van het 
dagelijks bestuur, te weten voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, zijn er twee 
bestuursleden voetbalzaken, twee bestuursleden korfbalzaken en twee bestuursleden overige zaken. 
Sinds twee jaar is er één vacature binnen het bestuur en wel voor de functie bestuurslid overige 
zaken. 
 
De bestuursleden treden af volgens een vastgesteld schema en dit jaar zijn aftredend: vicevoorzitter 
Twan Christians, penningmeester Peter Hendrix, bestuurslid voetbalzaken Gert Custers en bestuurslid 
overige zaken Boy Rutten. 
 
Twan Christians, Peter Hendrix en Gert Custers hebben zich weer herkiesbaar gesteld voor een 
volgende periode. Boy Rutten heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 
Daarnaast heeft bestuurslid voetbalzaken Emile Beurskens al eerder dit jaar aangegeven te zullen 
gaan stoppen als bestuurslid. 
Vanuit het bestuur wordt Tim van Rijswick voorgedragen als nieuw bestuurslid. Tim liep al geruime 
tijd mee als aspirant bestuurslid. 
 
Vanuit de leden is geen voordracht binnengekomen, zodat Twan, Peter, Gert en Tim bij acclamatie in 
het bestuur worden herkozen c.q. gekozen. Allen worden gefeliciteerd met hun (her)benoeming als 
bestuurslid van Sporting S.T. 
 
Helaas moet een van de jongste bestuursleden toch al weer afscheid nemen. Boy wordt bedankt voor 
zijn inzet de afgelopen jaren, waarin hij als bestuurslid overige zaken zich vooral bezighield met het 
(laten) organiseren van activiteiten die voor en door de leden plaatsvinden gedurende een seizoen. 
Ook nemen we vanavond afscheid van Emile. Hij begon in 2005 met zijn bestuursfunctie en was ook 
betrokken bij de fusie van Swolgense Boys en T.O.P.’27. Binnen het bestuur van Sporting S.T. werd 
hij eerst bestuurslid overige zaken waarna hij in 2014 overstapte over naar voetbalzaken senioren. 
Mede gezien zijn grafische achtergrond was Emile ook nauw betrokken bij het ontwerpen van het 
Sporting S.T.-logo en -tenue, alsook affiches en reclameborden. Ook Emile wordt hartelijk bedankt 
voor zijn inzet de afgelopen jaren 
Onder groot applaus krijgen Boy en Emile een attentie overhandigd en wordt door de vergadering 
aan beiden algehele decharge verleend. 
 
Daarmee zijn binnen het bestuur nog twee vacatures, die we graag ingevuld zouden zien. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden. 
 
 
 

8. HULDIGINGEN 

 
Ook deze ALV worden enkele leden in het zonnetje gezet, omdat ze langere tijd lid zijn van de 
vereniging of daar volgens het representatieprotocol voor in aanmerking komen. Onder luid applaus 
worden onderstaande leden, voor zover aanwezig, gehuldigd en krijgen zij van de voorzitter een 
attentie overhandigd: 
 
25 jaar vrijwilliger:  Loek Ruigrok en Hans van der Klij. 
60 jaar lid:   Ger Verhaeg en Ger Verstraelen. 
80 jaar lid:   Ben Custers. 
 
  



 

9. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

 
Net als vorig jaar geven de bestuursleden achtereenvolgens een korte toelichting op actuele zaken 
die zij in hun portefeuille hebben. 
 

Algemene Zaken door Hans van der Klij 

 
• Werken op de donderdagavond: 

Op initiatief van Sporting S.T. is in overleg met MFA Kerkebos besloten om de kantinediensten op 
de donderdagavond met een groepje vrijwilligers te draaien. Hierdoor hoeft het MFA geen vast 
personeel in te plannen en kan Sporting S.T. inkomsten genereren. Bekeken wordt nog of deze 
constructie ook op andere momenten kan gaan werken. Mochten er nog mensen zijn die zich als 
vrijwilliger voor deze groep willen aanmelden dan kan contact worden opgenomen met Peter 
Hendrix. 
 

• Ontwikkelingen Sportpark Kerkebos: 
Na een lange stille periode lijkt er toch weer schot in de zaak te komen. Naar verwachting zal de 
gemeenteraad in oktober akkoord gaan met het definitieve kredietvoorstel voor de nieuwbouw. 
Vervolgens is de planning om de aanbestedingen begin 2020 plaats te laten vinden en kan na de 
bouwvak gestart worden met de bouw van de nieuwe basisschool. Als dit voorspoedig gaat zal 
hopelijk met ingang van het schooljaar 2021-2022 het nieuwe schoolgebouw in gebruik worden 
genomen. Vanwege nieuwe wetgeving is de afvoer van bouwgrond problematisch en zal gekeken 
worden of het mogelijk is om dit op het perceel zelf op te slaan. 
Bij de nieuwbouw van de school wordt gekeken in hoeverre de MFA gebruik kan maken van een 
nieuw aan te leggen energiecentrale, waarbij mogelijk gebruik gemaakt kan worden van een 
investeringslening. 
Het vierde veld heeft veel geleden van de warme en droge zomer. Plannen voor een 
ondergrondse beregening, zoals bij de overige velden al van toepassing is, lagen er al maar 
worden nu door financiële toezeggingen vanuit de gemeente concreet. Daarnaast is ook 
toestemming verkregen om het bosje tussen het derde en vierde veld te kappen en te egaliseren. 
Een laatste ontwikkeling is de mogelijke komst van Beweegpark Kerkebos op het sportpark. De 
werkgroep Beweegpark Kerkebos hebben tot doel geformuleerd om een plek te creëren waar jong 
en oud zich kunnen ontmoeten om gezond bezig te zijn en te bewegen. Hiervoor is momenteel 
een deel van het trainingsveld gereserveerd, maar wordt momenteel bekeken om dit dichter bij 
het nieuwe schoolgebouw en MFA te plaatsen, oftewel op of nabij het vierde veld.  
Na deze uiteenzetting, volgen een aantal vragen vanuit de leden. 
Juul Perry vraagt waarom niet gekozen is voor een kunstgrasveld. De voorzitter legt uit dat dit 
bepaald wordt door het aantal leden van de vereniging. 
Eduard Maas vraagt wat er bedoeld wordt met het niet mogen afvoeren van de bouwgrond. Marc 
de Swart geeft aan dat er nieuwe wetgeving is voor het afvoeren van bouwgrond. Deze zal eerst 
gekeurd moeten worden. Chris Janssen vraagt vervolgens wat we dan verder kunnen met de 
grond. Hierop antwoord de voorzitter dat dit probleem in eerste instantie bij de nieuwe school 
ligt. 
 

• Wedstrijden profclubs op sportpark Kerkebos: 
We hebben twee wedstrijden van KRC Genk op ons sportpark mogen organiseren. We krijgen nog 
altijd veel complimenten over onze velden en accommodatie. Wel verliep het dit jaar een beetje 
moeizaam om voldoende hulp te krijgen op deze dagen, waarschijnlijk ook doordat een van de 
wedstrijden samenviel met Tienrayse kermis. De opbrengsten van dit soort wedstrijden is een 
goede aanvulling voor onze clubkas, dus hopelijk lukt het ook volgend jaar weer om een aantal 
wedstrijden naar ons sportpark te halen 
 

• Samenwerking met SVEB: 
Ook het afgelopen seizoen is weer veelvuldig overleg geweest tussen de hoofdbesturen van SVEB 
en Sporting S.T. Zaken op het gebied van contributie en gezamenlijke tenues voor de 
vrouwenteams worden op elkaar afgestemd en de gehele jeugdafdeling is vanaf dit seizoen 
samengevoegd. Daarnaast wordt bekeken om samen activiteiten te organiseren zoals 
bijvoorbeeld de fietsdriedaagse in november van dit jaar. Intentie is om deze gesprekken ook 



 

komende jaren te blijven voeren en om zoveel mogelijk samen en in onderling overleg te 
organiseren. 
 

• Nieuwe club van 50: 
Er is een nieuwe club van vijftig in het leven geroepen. Personen die Sporting S.T. een warm hart 
toedragen kunnen zich voor een bedrag van 50 euro per jaar hierbij aansluiten. 

 
 
Secretariaat door Hans van der Klij vanwege afwezigheid van Han Joosten 

 
• Nieuws vanuit de KNVB / KNKV: 

Vanuit de sportbonden is geen noemenswaardig nieuws te melden. Wel worden enkele nieuwe 
spelregels bij het voetbal toegelicht. 

 
 
Financiële zaken en Sponsoring door Peter Hendrix 

 
• Kledingbeleid: 

Voor korfbal en voetbal komt een nieuwe regeling, die voor zowel senioren als ook junioren gaat 
gelden. Dit betekent dat de leden zelf de broek, rok en/of sokken tegen kostprijs zullen gaan 
aanschaffen. 
Otto Goldschmidt vraagt of wijziging in het kledingbeleid net zoals bij contributieverhoging 
goedgekeurd moet worden door de ALV. De voorzitter antwoordt dat dit volgens de statuten niet 
het geval is. 
 

• Nieuwe sponsoren: 
De nieuwe reclamebordsponsors en kledingsponsors worden gepresenteerd. 

 
 
Beleid en vrijwilligers door Twan Christians. 

 
• Beleidsplan: 

Het beleidsplan 2019-2024 is eigenlijk gereed, maar moet nog netjes op papier gezet worden. 
 

• Vrijwilligers: 
Verenigingen draaien grotendeels op de inzet van vrijwilligers, zo ook Sporting S.T. 
Naast iedereen die als vrijwilliger actief is binnen Sporting S.T., hebben we ook nog onze 
vuttersclub, die elke maandagmorgen actief zijn op het sportpark en de velden en ook alles daar 
omheen keurig in orde houden. 

 
 
Voetbalzaken door Tim van Rijswick en Gert Custers 

 
• Voetbal senioren: 

Betrokkenheid van verschillende leden wordt als erg positief ervaren en Tim is ook blij dat 
Sporting S.T. nog met vier senioren-elftallen aan de competitie kan deelnemen. Waar nodig 
kunnen de reservelijst en veteranen op zondag nog uithelpen. Samen met SVEB zijn twee 
Vrouwenteams ingeschreven. De samenwerking met SVEB verloopt prima. Aandachtspunt 
momenteel is een te kort aan scheidsrechters. 
 

• Voetbal jeugd: 
Na 5 jaar samenwerking is de gehele jeugdafdeling van Sporting S.T. en SVEB nu samengevoegd. 
De regels voor beide verenigingen zijn nu ook gelijkgetrokken en de sfeer tussen kader, leiders 
en spelers is goed. De nieuwe verlichting langs het fietspad tussen Swolgen en Broekhuizenvorst 
is een groot succes, maar ook de hesjes blijven belangrijk. Voor de gehele gezamenlijke 
jeugdafdeling zijn er nu nieuwe tenues. 

 
 



 

Korfbalzaken door Hans van der Klij vanwege afwezigheid Anette Beurskens en Merel 

Deenen 

 
• Trots, maar met grote zorgen: 

Al 12,5 jaar hebben we een stabiele korfbalafdeling binnen Sporting S.T. met blijvende aanwas 
van jonge leden. Ook mogen we trots zijn dat nu voor het eerst een seniorenteam in de 
competitie is ingeschreven. Maar het behoud van de korfbalafdeling staat momenteel onder druk 
door een tekort aan vrijwilligers. Alle hulp is welkom om bijvoorbeeld de korfbalcommissie te 
komen versterken. Ouders van jeugdleden zijn benaderd, maar helaas nog zonder resultaat. 
Vandaar het dringend verzoek om te kijken of iemand iets voor het korfbal kan/wil betekenen. 

 
 
Overige zaken door Boy Rutten 

 
• Het voorstel is om groepjes van vrijwilligers te vormen en zo te kijken hoe het een en ander 

ingevuld kan worden. In oktober wordt een lijst met alle activiteiten gedeeld, waarbij de leden 
zich vervolgens zelf kunnen opgeven voor een bepaalde activiteit. 
Tot slot worden alle vrijwilligers bedankt die het afgelopen jaar hebben meegeholpen. 

 
 
 

10. RONDVRAAG 

 
Marc de Swart geeft aan dat we nu twee wedstrijdvelden en twee trainingsvelden hebben, alleen 
trainen we meer op de wedstrijdvelden dan op de trainingsvelden. Is dit nodig? 
Tim van Rijswick vindt dit een terechte vraag. De donderdagavond is drukker doordat de keuze is 
gemaakt om ook de A- en B-jeugd op donderdag te laten trainen en trainers maken graag gebruik 
van een groot veld. De consul houdt de staat van de velden in de gaten en zal waar nodig eerdere 
keuzes herzien. 
Consul Marc van Dijck geeft aan dat het voor het tweede veld gevaarlijk wordt, zeker als de velden 
natter worden. Het derde veld is ook geschikt om te trainen. 
Marc de Swart roept op om met trainen zoveel als mogelijk buiten de doelgebieden te blijven. 
Pierre Gielens vraagt vervolgens of er dan wel grote doelen op veld drie kunnen komen, waarop Hay 
de Swart antwoord dat er voldoende doelen zijn. 
De voorzitter sluit dit punt af met de toezegging dat het gebruik van de velden alsmede de benodigde 
doelen nog bekeken gaat worden. 
 
Chris Janssen geeft aan dat hij wel scheidsrechter bij de dames wil zijn. Hij vraagt of hij hiervoor een 
cursus kan gaan volgen. 
De voorzitter geeft aan dat er momenteel een scheidsrechters-cursus begint. 
 
Renate Cox geeft aan dat bij de bloemenactie is gebleken dat veel namen van de jeugdleden niet 
correct zijn. 
De voorzitter antwoord hierop dat hij afhankelijk is van de aanlevering in deze. 
 
Juul Perry vraagt of het mogelijk is om met recreatieve teams op zaterdag te gaan voetballen. Deze 
vraag komt via Venlosche Boys. 
De voorzitter antwoordt dat mocht er voldoende behoefte binnen Sporting S.T. bestaan, het bestuur 
de mogelijkheden graag wil onderzoeken. 
 
Jeroen Peters vraagt of er een zaterdagcompetitie mogelijk is. 
Gert Custers antwoordt dat dit reeds onderzocht is en dat er in onze regio nog onvoldoende 
belangstelling is, wat inhoudt dat er dan te ver gereisd moet worden. Het wordt wel door de KNVB 
gepromoot en de animo trekt ook aan, maar nog niet voldoende. 
 
Otto Goldschmidt spreekt zijn respect uit voor de consul. Hij vraagt om eerste teams (Vrouwen en 
Heren) op veld één te laten voetballen. Tim van Rijswick geeft aan dat we met z’n allen moeten 
bekijken wat wijsheid is en goed moeten overleggen. 



 

 
Jaime O’Farrell vraagt waarom het derde en vierde elftal nu op dezelfde dag thuis spelen. Dit in 
tegenstelling tot andere jaren. De voorzitter antwoordt hierop dat de keuze voor dit jaar zo is 
gemaakt en volgend jaar dit opnieuw zal worden bekeken. 
 
Wim van Horck merkt op dat het volgend jaar 100 jaar voetbal in Swolgen is. 
De voorzitter geeft aan dat bij de fusie er een nieuwe verenging is ontstaan, dus voor 100 jaar wordt 
nu geen feest gegeven. 
 
Emile Beurskens bedankt iedereen voor de prettige samenwerking en wenst Tim veel succes voor de 
toekomst. 
 
 

11. SLUITING 

 
Namens het bestuur bedankt de voorzitter alle mensen die op welke wijze dan ook een bijdrage 
hebben geleverd aan het afgelopen seizoen en ook spreekt hij meteen de hoop uit dat ook voor het 
komende seizoen weer een beroep op hen gedaan mag worden. 
 
Een bijzonder woord van dank aan de inmiddels bekende “vuttersclub”. Ook het afgelopen jaar 
hebben zij wederom met veel inzet een grote bijdrage geleverd aan het onderhoud aan ons 
sportpark, waardoor het sportpark er nog steeds fantastisch bij ligt. 
 
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng in deze ALV en wenst eenieder een 
sportief seizoen 2019-2020 toe. 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 
  



 

 
PRESENTIELIJST 

 
Ineke Albers 
Sven Beurskens 
Emile Beurskens 
Luca Brehmer 
Maikel Brouwers 
Twan Christians 
Henk Clabbers 
Daan Curvers 
Gert Custers 
Marc van Dijck 
Jannes Engels 
Thijs Gerrits 
Pierre Gielen 
Jade Gielen 
Otto Goldschmidt 
Theo van Helden 
Mario van Helden 
Peter Hendrix 
Tim Hodzelmans 
Wim van Horck 
Marcel Hovens 

Dennis Jacobs 
Liset Janssen 
Sil Janssen 
Jessie Janssen 
Jimmie Janssen 
Chris Janssen 
Andre Karman 
Kim Keijsers 
Patrick Kleuskens 
Hans van der Klij 
Gitta van Knippenberg 
Bart Knoops 
Rene Kusters 
Eduard Maas 
Johan van Mierlo 
Rik Miltenburg 
Jaime O' Farrell 
Maurice Pelzer 
Jules Perry 
Ron Puyn 
Marc Reijnders 

Harrie van Rijswick 
Tim van Rijswick 
Loek Ruigrok 
Ramon Rutten 
Boy Rutten 
Joey Rutten 
Hay de Swart 
Marc de Swart 
Richelle de Swart 
Ger de Swart 
Rens de Swart 
Rudy Theeuwen 
Stan Theeuwen 
Robin Thielen 
Floor Thijssen 
Ger Verstraelen 
Bert van de Water 
Nick van Well 
Bram Willems 
Willeke van Els 
Renate Cox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFGEMELD 

 
Anette Beurskens 
Martijn Christians 
Merel Deenen 
Jacques Denissen 
Han Friesen 
Jan Joosten 
Han Joosten 
Sandra  Joosten-Wijnen 
Bob van der Klij 
Robert van Lijssel 
Eric de Swart 
Ger Verhaeg 
 


