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Jaarverslag verenigingsjaar 2018-2019 
 

Algemeen 
 
Na een moeilijk jaar stond dit seizoen in het teken van weer opbouwen, terugkrijgen van het 
vertrouwen en creëren van stabiliteit. Vooral bij onze selectie was dit nodig. Nadat we in het seizoen 
2017/2018 tijdens het seizoen afscheid hebben moeten nemen van onze toenmalige hoofdtrainer 
Eric Caasenbrood, heeft Joop Faessen de rest van dit seizoen gezorgd voor een fundering voor de 
nieuwe trainer voor het seizoen 2018/2019. Hier zijn we hem nog steeds erg dankbaar voor.  
 
We zijn dit seizoen optimistisch gestart met een nieuwe trainer, Michel van Beesel. En na een goede 
start met 2 gewonnen wedstrijden werd het lastiger. Na deze twee wedstrijden wisten we een tijdje 
niet te winnen waardoor de gemoederen en het vertrouwen kelderde. Gelukkig hebben de jongens 
dit toch weer op kunnen pakken wat erin heeft geresulteerd dat we geëindigd zijn op de 10e plaats in   
4e klasse E.  
 
Erg blij zijn we ook met een vernieuwd damesteam. Na een jaar afwezigheid, maar evengoed nog de 
betrokkenheid bij onze club van vele dames, konden we dit seizoen toch weer een damesteam 
samenstellen en deze groep is alleen nog maar gegroeid. Een hecht, jong, gezellig damesteam die 
ook de kantine regelmatig bezoeken! 
 
Als club willen we natuurlijk ook bij de tijd blijven. Aan het einde van het seizoen is er dan ook een 
pinautomaat geïnstalleerd. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Niet alleen heel prettig voor de 
bezoekers zelf (nu er nog geen pinautomaat op Leuken is), maar ook een groot gemak en veilig voor 
ons kantinepersoneel.  
 
Tijdens het seizoen werd steeds meer duidelijker over de voortzetting van de commissies. Er zijn 3 
voorzitters die, na jaren onveranderde inzet, te kennen hebben gegeven na het seizoen 2018-2019 te 
willen stoppen. Rolf Bonten van de TC, Lennard Gerits van de activiteitencommissie en Ernst Jansen 
van de jeugdcommissie hebben dit seizoen voor het laatst het stokje in handen. Het bestuur wilde 
deze gelegenheid aanpakken om de hele structuur eens goed onder de loep te leggen en daarbij de 
uitdagingen per commissie onder handen te nemen. Hiervoor heeft het bestuur een 
wervingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestond uit Kevin Meijer, Joeri Teeuwen, 
Claire Deben, Kris Lenaerts en Willeke Heijligers en er was een adviserende rol voor Ernst Jansen. Zij 
hebben een vernieuwd organigram gemaakt en dit voorgelegd aan bestuur en zittende voorzitters. 
Na goedkeuring zijn zij gaan werken aan de invulling hiervan en zijn verschillende mensen 
verschoven naar andere plaatsen en nieuwe personen toegevoegd aan verschillende commissies. 
Ook hebben zij nieuwe voorzitters voor de vertrekkende voorzitters gevonden. Vanaf het seizoen 
2019-2020 staat er een vernieuwde organisatie waarbij een goede mix is gevonden tussen jonge 
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mensen en ervaren krachten. Het is belangrijk om alert te blijven en te blijven vernieuwen. Wat 
opvalt is dat de meeste mensen heel graag meedenken en iedereen hun steentje bij wil dragen. Met 
de nieuwe organisatie zijn we klaar voor de toekomst en we zijn heel erg trots op alle mensen die 
hier aan bij gedragen hebben. Daarnaast willen we Rolf, Lennard en Ernst ontzettend bedanken voor 
hun jarenlange inzet voor onze club als voorzitters! Chapeau mannen! 
 
Naast het voetballen zijn er natuurlijk diverse nevenactiviteiten. Naast de activiteiten die door de 
activiteitencommissie zijn georganiseerd werd er dit jaar ook een emotionele, maar hele mooie 
activiteit op poten gezet om geld in te zamelen voor onderzoek naar de vreselijke ziekte kanker. 
Onder de naam “Team Claudia DESM” zijn vele Moesdiekers naar Frankrijk afgereisd om de Alp du 
Zes mee te fietsen. Ter nagedachtenis aan alle mensen die gestreden hebben of nog strijden tegen 
de vreselijke ziekte kanker, en in het bijzonder voor Claudia Göbbels, vrouw van Wil, moeder van 
Levy, Jael en Rowi. Van tevoren waren er al diverse acties hiervoor zoals de grote spinning marathon. 
Wat mooi om te zien hoe iedereen hierin zijn steentje wilde bijdragen. En met een uiteindelijke 
opbrengst van ruim € 46.000,- zijn we heel erg trots dat we verder kijken dan voetbal, verder kijken 
dan de vrolijke dingen, maar dat we er ook voor elkaar zijn bij groot verdriet en dat we samen mogen 
lachen, maar ook samen mogen huilen. Dat is ook DESM!  
 
Leden, bestuur en commissies 
 
Op 1 september 2018 waren er 599 bondsleden. Vorig jaar op deze peildatum waren er 595 leden, 
een groei van 4 leden.  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van deze leden (per 
1 september 2018).  
 

Leeftijdscategorie Man/Vrouw Totaal 1-9-2017 Totaal 1-9-2018 

Senioren  M 330 301 

Senioren  V 21 33 

JO 19 M 41 33 

JO 17 M 32 28 

JO 15 M 37 34 

JO 13 M 22 17 

JO12 M  11 

JO 11 M 35 19 

JO10 M - 22 

JO 9 M 36 11 

JO8 M - 20 

JO 19 V 1 2 

JO 17 V 5 5 

JO 15 V 8 6 

JO 13 V 5 4 

JO12 V - 1 

JO 11 V 5 3 

JO10 V - 1 

JO 9 V 1 2 

JO8 V - 1 

Mini’s  M/V 16 39 

Kinderen 4 jaar en 
jonger M/V 

- 6 



 
3 

 

 
Van de senioren zijn er 157 leden spelend of betrokken bij een team.  
 
Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel nog uit vier personen: Hugo Lammers, voorzitter; Willeke 
Heijligers, secretaris; Huub Smeets, penningmeester; en Remon Moonen, lid. Voor de vacante 
bestuursfunctie doen we deze jaarvergadering een voorstel waardoor we weer op volle kracht zitten. 
Mocht je onderwerpen of vragen hebben die je graag met het dagelijks bestuur zou willen bespreken 
dan staan we hiervoor open en nodigen we je graag uit om eens aan te sluiten om jouw onderwerp 
te bespreken.  
 
Naast het DB functioneerde dit seizoen vijf commissies waarvan de voorzitters deelnemers zijn in 
regulier overleg met het bestuur. 
Technische commissie 
PR- en Sponsorcommissie 
Accommodatie commissie 
Activiteitencommissie  
Jeugdcommissie 
Op deze wijze wordt de voortgang en het beleid van de vereniging bewaakt en kan indien nodig tijdig 
bijgestuurd worden.  
 

Technische Commissie 
 
Bezetting commissie:  
Johan Moonen 
William Maes 
Peggy Peeters 
William Voncken 
Mark Salmans (t/m december) 
Joost Philipsen (va januari) 
Rolf Bonten  
 
Het laatste seizoen van de TC binnen D.E.S.M. was, evenals het vorige seizoen, wederom een 
enerverend seizoen met mooie momenten maar zeker ook met minder mooie momenten. 
 
Jeugd 
De TC stelt de trainers aan van de standaardelftallen onder 15 jaar t/m onder 19 jaar. 
De teams hebben naar behoren gefunctioneerd, onder 19 jaar heeft zich gehandhaafd in de zware 
hoofdklasse, onder 17 jaar speelde in de subtop en ook onder 15 jaar eindigde prima in de 
middenmoot. Tijdens de winterstop werden we helaas geconfronteerd met het stoppen van Peter 
Schmidt bij onder 17 jaar, zijn taken werden overgenomen door William Notté en Ton Verschuren.  
Frank van Meijl kondigde aan, op het einde van het seizoen, te gaan stoppen als trainer van onder 19 
jaar, gelukkig is hij voor D.E.S.M. behouden en functioneert hij dit seizoen als Jeugdcoördinator bij de 
jongste jeugdelftallen.  
Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 is de TC op pad gegaan naar nieuwe trainers. Begin 2019 werden 
deze aangekondigd, Peter Schellekens werd trainer onder 19 jaar, Glenn Dierx werd trainer onder 17 
jaar en Sven Maes, samen met Mike Michiels, trainen dit seizoen onder 15 jaar. 
 
Lagere elftallen  
Onder leiding van Ralf Wulms en Rik Aquarius, met ondersteuning van Kik Jacobs, wordt er op de 
donderdagavond lekker getraind door de lagere elftallen 3 t/m 7. De resultaten in de competitie 
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waren wisselend. Het 3e elftal eindigde in de middenmoot in de 4e klasse, ons 4e elftal had het zwaar 
in de 5e klasse en eindigde als laatste. De teams 5 t/m 7 draaiden allen lekker mee in hun klasse en 
eindigden bovenin de middenmoot. 
 
Gedurende het seizoen is gebleken dat de bezetting niet bij alle teams toereikend waren, er wordt 
goed samengewerkt door de leiders en waar mogelijk worden spelers doorgeschoven. Echter indien 
alle teams krap zitten wordt dat schuiven ook lastig. Uiteindelijk is besloten voor het seizoen 2019-
2020 met één team minder competitie te gaan spelen, zodat ieder team een ruimere bezetting heeft.  
De training op donderdagavond staat ook in het huidige seizoen onder leiding van Rick en Ralf, met 
ondersteuning van Kik! 
 
Veteranen 
Onder leiding van Ton Boelaars traint een vaste groep veteranen wekelijks op donderdagavond. In de 
competitie staat het recreatieve element voorop en door beide veteranenteams wordt er dan ook 
(bijna) wekelijks lekker gebald. We moeten constateren dat de gemiddelde leeftijd van onze 
veteranenteams jaarlijks 1 jaar ouder wordt, terwijl de gemiddelde leeftijd van onze tegenstanders 
jaarlijks alleen maar jonger wordt…. 
Ook in het huidige seizoen verzorgd Ton Boelaars weer de trainingen op donderdagavond. 
 
Dames 
Na een jaar afwezigheid, waren we blij met de terugkeer/doorstart van ons damesteam. Onder 
leiding van William Vonken en begeleidt door Nicole Senden en Peggy Peeters en met een bezetting 
van 14/15 personen van het team, was het soms puzzelen om met 11 speelsters op pad te gaan. 
Maar een goede teamspirit en wekelijks amper afmeldingen zorgden ervoor dat de prestaties steeds 
beter werden. Met een mooie eindsprint van 10 overwinningen op rij werd er een prima 2e plaats 
bereikt. 
 
William Vonken kondigde zijn afscheid aan en het trainersstokje werd overgenomen door Maaike 
Peeters en Rolf Bonten. Op dit moment is er een ruime spelersgroep (18 personen) en daarnaast 
trainen er nog een 12 tal dames mee die geen competitie spelen. De insteek voor het nieuwe seizoen 
is dan ook om met een 2e damesteam competitie te gaan spelen. 
 
Selectie 
Met nieuwe trainer Michel van Bezel bij het 1e elftal en Joop Faassen als trainer van het 2e elftal 
hebben beide selectieteams een pittige competitie afgewerkt. Het 1e elftal bleef vrij van 
degradatiezorgen mede doordat 2 teams ver achter bleven in de rangschikking en eindigde in de 
onderkant van de middenmoot. Het jeugdige 2e elftal kon zich ternauwernood redden en hoefde 
geen nacompetitie te spelen om degradatie. De selectie was ‘krap’ in het aantal fitte spelers en dit 
trok een zware wissel op onze onder 19 jaar en 3e elftal die wekelijks voor aanvulling diende te 
zorgen. 
Voor het huidige seizoen is de selectie ‘in aantal spelers’ weer op orde. Beide trainers staan ook dit 
seizoen voor de groep, waarbij Peter Schmidt en John Engelen, Michel ondersteunen en Dennis 
Triepels en Joeri Teeuwen ditzelfde bij Joop doen. 
 
In juni 2019 zijn de werkzaamheden binnen de commissie beëindigd en hebben we met een lekker 
etentje afscheid van elkaar en elkaar allemaal bedankt voor de werkzaamheden. De TC gaat over in 
de nieuwe werkgroep voetbalzaken onder leiding van Tim Jacobs. Wij wensen hen heel veel succes 
en vooral ook heel veel plezier toe!! 
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Jeugdcommissie  
 
Sterke groei voorbij 
De voorbije jaren groeide DESM gestaag.  Zoals verwacht is die groei echter aan het afvlakken. In de 
tweede helft van het seizoen 2018-2019 hadden we evenals vorig jaar, inclusief de mini’s,  21 
jeugdteams. Inmiddels zijn we in een situatie beland dat de groei vrijwel tot stilstand is gekomen. Het 
is zaak dat we het jeugdledenbestand zoveel mogelijk op peil blijven houden. Waar we in voorbije 
jaren spelers uit nood op de wachtlijst moesten plaatsen zullen we ons actiever moeten gaan richten 
op het werven van jeugdleden om een stabiel ledenbestand te behouden. 
 
Indelingen  
De indeling van spelers vond plaats door de jeugdcommissie in samenspraak met de TC waarbij 
iedereen  zoveel mogelijk op hun eigen niveau ingedeeld werd. Ieder jaar weer is dit een hele klus 
waarin veel tijd gestoken wordt en die zo zorgvuldig als mogelijk wordt uitgevoerd. Voor de JO17 en 
JO19 werd een indeling achterwege gelaten. Het inmiddels staande praktijk  om in die jeugdcategorie 
te werken met een selectie. Spelers worden daarbij niet van tevoren ingedeeld maar krijgen alle kans 
om zich gedurende het seizoen te bewijzen.  
 
Niveau teams 
In het seizoen 2018-2019 speelden de standaardteams JO12-1 t/m JO17-1 in de eerste klasse en de 
JO19-1 in de hoofdklasse. Het streven van de TC en jeugdcommissie is om de standaardteams 
structureel minimaal in de eerste klasse te laten voetballen. Ook de andere teams speelden op een 
behoorlijk uitdagend niveau. 
 
Resultaten seizoen afgelopen jaar  
Alle teams hebben een prima seizoen gedraaid. Of zij nu eerste of laatste zijn geëindigd, het 
belangrijkste is dat ze veel leren, plezier hebben en dat er binnen en buiten teams vriendschappen 
ontstaan die ontzettend waardevol zijn. Hoewel het voetbalplezier voorop staat is het natuurlijk ook 
geweldig als er door teams aansprekende resultaten behaald worden.  Omdat alle teams – ook de 
niet standaardteams-op een relatief hoog niveau acteren  en onder de JO11 geen standen meer 
worden bijgehouden zijn er minder kampioenschappen dan een paar jaar geleden.  
Kampioenschappen waren er echter toch voor de JO13-1 en JO19-2.  Normaals van harte proficiat ! 
Daarnaast speelde onze JO9-1 de bekerfinale in de KNVB-winterzaalcompetitie en speelde onze 
JO12-1 de KNVB-bekerfinale.  
 
Begeleiding 
Gelukkig is het ook afgelopen seizoen weer gelukt om alle teams te voorzien van voldoende en 
gemotiveerd jeugdkader. Dit is vooral te danken aan de grote betrokkenheid van onze leden en de 
ouders, waarvoor dank ! De invulling van het jeugdkader blijft echter een belangrijk aandachtspunt 
en een bron van voortdurende zorg. De hoop is dat alle leden hier oog voor hebben en indien nodig 
naar hun mogelijkheden bijstand verlenen 
 
Activiteiten 
In tegenstelling tot vorig seizoen is het weer gelukt om ons zeer succesvolle JO8/JO11 toernooi te 
organiseren. We gaan er van uit dat dit ook de komende jaren, ondanks de nieuwe verlengde 
wedstrijdkalender van de KNVB, zal blijven lukken.  Ook werden er weer een veelheid  aan al dan niet 
voetbal gerelateerde jeugdactiviteiten georganiseerd. Denk aan de vaste activiteiten als  de 
organisatie van lotenverkoop, speler van de week, spelregelavond, het vermaarde 
chocomeltoernooi, de Sinterklaasavond. Veel tijd en creativiteit werd wederom gestoken in het 
afsluitingsweekend. De JO8/JO9 en mini’s kregen een handbal-clinic en de JO10 en JO11 gingen op 
boks-clinic. Spelers en ouders kwamen zeer enthousiast terug.  Voor de JO12-JO15 werd mixtoernooi 
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en een Casinoavond georganiseerd met aansluitend een overnachting. Hier werd overigens weinig 
geslapen…  
 
WVZ 
Voor de jeugd was wederom de werkgroep voetbalzaken actief. Deze gelegenheidsgroep met leden 
van Jeugdcommissie en TC heeft de afgelopen jaren getracht de algehele kwaliteit van de 
jeugdopleidingen te versterken. Hoewel de aandacht gevestigd werd op zaken als de 
circuittrainingen, het organiseren van de trainingskampioen en het aanbieden van cursussen stonden 
de activiteiten op een lager pitje dan andere jaren. Aan het einde van het seizoen is de WVZ 
ontbonden, dit gelet op de nieuwe organisatie van DESM bij start seizoen 2019-2020. 
 
Laatste seizoen JC 
Ook voor de Jeugdcommissie was 2018-2019 haar laatste seizoen. In de nieuwe organisatie worden 
vanaf seizoen 2019-2020 alle  taken overgenomen door andere, oude en nieuw opgerichte 
commissies.  De leden van de jeugdcommissie willen iedereen bedanken voor het vertrouwen, de 
hulp, samenwerking en het plezier dat zij mochten ervaren. 

 

Sponsorcommissie 

In het verslag van vorig jaar gaf ik al aan dat we een aantal sponsorcontracten hadden kunnen 
verlengen. Afgelopen jaar stond vooral in het teken van uitbreiding van onze commissie.  
Het bestuur van Desm heeft tijdig ingezien dat niet alleen op het veld de jeugd de toekomst 
heeft, maar ook op bestuurlijk niveau. Het wordt een druk pr jaar in het kader van het 
jubileum, dus uitbreiding was welkom. Naast de bestaande commissieleden Herman Smits, Jos 
Maes, Perry Smits, Hans Moonen en Erwin Simons zijn Bobby Zuidwijk, Lennard Schreurs, Levy 
Göbbels en Job van Holstein vol jeugdig elan aan de slag gegaan. 
Met name de onbegrensde mogelijkheden van de social media hebben we al ingezet om Desm 
op de kaart te zetten. William Voncken is definitief aan de commissie toegevoegd als 
aanspreekpunt voor de kleding en materialen en contactpersoon met kledingsponsor Jako. 
Onder zijn leiding is de kleding verkoopdag op 24 augustus 2019 een groot succes geworden. 
Claudia Moonen beheert voor ons de website. 
  
We hebben aan allerlei acties meegedaan om wat geld in het laatje te brengen.  
Via de Rabo Club Support actie kon iedere Rabo rekeninghouder stemmen op Desm en hebben 
we ruim € 900 opgehaald en via de nieuwe spaaractie van Jumbo kunnen er nog steeds mooie 
DESM artikelen gespaard worden.  
  
De reclameborden zien er goed uit, met dank aan de onderhoudsploeg. We zijn dit jaar een 
proef begonnen met voorbedrukte reclameborden. Inmiddels hebben we ook zo goed als alle 
teams op de foto gezet, zodat we de teams met hun sponsoren op de site kunnen zetten. 
  
We hebben inmiddels een aantal nieuwe shirtsponsors aangetrokken. Meulen Bouwbedrijf 
sponsort de JO9-2 en Uniteq doet het 5e team. Ook hebben we een aantal shitsponsoren voor 
een nieuwe periode aan ons weten te binden. Klussenbedrijf Davie Coumans sponsort samen 
met Café De Harmonie het 6e team. Cafetaria De Beemd sponsort de inloopshirts van de JO19-
1. Bouwmans Assurantiën sponsort de JO17-1. Mainwork doet de JO15-1. 
Ook Kinderpretland, inmiddels overgenomen door Laco, gaat weer een jaar door. De ING heeft 
aangegeven ook weer drie jaar te sponsoren. 
  
We hebben afgelopen seizoen een sponsorpodium geboden aan Alpe d’Huzes Team Claudia. 
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Dit alles heeft geresulteerd in een sponsorbijdrage van een kleine € 25.000.  
Kortom, we hebben weer een enerverend jaar achter de rug en we zien het jubileumjaar als 
een jaar vol kansen om DESM op de kaart te zetten en nog wat extra sponsoren te werven. 
  

Activiteiten commissie 
 
DESM staat bekend als een voetbalclub waar sport en gezelligheid sterk voorop staan en een 
onderdeel is van onze cultuur. De cohesie binnen de club en de wijk wordt gestimuleerd door de 
activiteiten die de club organiseert. De activiteiten/kantine commissie draagt zorg voor de 
organisatie van deze activiteiten. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn; sinterklaasavond, 
nieuwjaarsreceptie, carnavalsbal, toernooien of de bier- & wijnproeverij.  
 
Daarnaast werd afgelopen jaar ook een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals; Walking 
Dinner en een bezoek aan de Brand bier brouwerij. Doordat er veel meer 
nevenactiviteiten/interesses zijn bij de mensen, werden de activiteiten de laatste jaren wisselend 
bezocht. Een goede balans tussen de aantallen activiteiten, frequentie en diversiteit zal hopelijk een 
positief effect hebben op het aantal deelnemers, wat uiteindelijk ook ten goede komt van de clubkas.  
 
Volgend jaar staat het jubileumjaar op het programma. Het extra comité die zicht hiermee bezig 
houdt, zal in samenwerking met de activiteitencommissie een mooi programma samenstellen. Het 
zal een mix worden van de bekende maar ook zeker van nieuwe activiteiten.  
 

Tot besluit 
 
We kijken terug op een seizoen waarin we weer bouwen aan een stabiele selectie, met jeugdige 
spelers alsook met de wat ervarenere spelers. Waarin de commissies hun werk uitstekend gedaan 
hebben, waarin de trainers en leiders van alle teams onmisbaar waren en geweldig werk hebben 
verzet, waarin de onderhoudsploeg weer gezorgd heeft voor een mooi, schoon en onderhouden 
terrein, het kantinepersoneel heeft gezorgd voor een drankje en hapje op zijn tijd. Diverse mensen 
ervoor hebben gezorgd voor een schone kantine, schone kleedlokalen, schoon sanitair en schone 
tenues, waarin onze scheidsrechters zorgen voor een geordende en eerlijke wedstrijd. Mensen die 
zorgen dat onze gasten zich welkom voelen. We kijken terug op een seizoen waarbij ZOVEEL mensen 
zorgen dat onze club draait, netjes is en prettig voelt. Dank allemaal hiervoor!  
 
En hoewel we heel veel vrijwilligers hebben, zijn er altijd nog werkzaamheden waarvoor we nog 
meer vrijwilligers kunnen gebruiken. Graag zouden we hierbij een oproep willen doen aan al onze 
leden, want: vele handen maken licht werk. Ook de jeugd is natuurlijk welkom! Geef dit bij onze 
wervingscommissie aan (Joeri Teeuwen, Kevin Meijer of Willeke Peeters-Heijligers) en zij bekijken 
samen met jou wat passend zou zijn!  
 
Helaas hebben we ook, definitief, afscheid moeten nemen van een aantal leden. Zij gaan erg gemist 
worden. Maar we zullen aan hen met een lach en een traan terugdenken. Zij zijn voor altijd 
verbonden aan onze mooie club.  
 
Nog een aantal feiten over het afgelopen seizoen: 

- Er zijn 710 wedstrijden gespeeld 
- We hebben het meest gespeeld tegen SV Laar 
- We hebben 44% van de thuiswedstrijden gewonnen en 39% van de uitwedstrijden 
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- We hebben 47% van de thuiswedstrijden verloren en 51% van de uitwedstrijden 
- We hebben samen 2439 doelpunten gescoord en 2617 doelpunten tegen gekregen 
- De JO8-1 is het team met het hoogste winstpercentage. Zij wisten 74% van de wedstrijden te 

winnen! 
- Op 23 februari hadden we de beste wedstrijddag met 11 overwinningen 
- De koudste wedstrijd was op 20 januari. Het was -3,1 graden 
- Op 10 februari kregen we de meeste regen over ons heen, wel 20,8 mm.  

Graag wens ik namens het Bestuur iedereen veel sportieve successen toe in het nieuwe seizoen in 
goede gezondheid. 
 
Willeke Heijligers 
Secretaris 
November 2019 


