KNBB District Nijmegen
Notulen Algemene Leden Vergadering
2016 / 2017
Datum
Aanwezige
verenigingen

:

8-12-2016
Tijd
20.00uur
BV Boslust, BV de Breedeweg, BV M’n Bruur, BV Caramba, BV De Corner,
BV ’t Centrum, BV Carambole ’83, BV D.L.S., BV Hoogeerd, BV de Horst,
BV Heideroosje, BV ’t Hertenkamp, BV Juliana, BV Kaketoe ’80,
BV Kort Oisterwijck, BV de Kuul, BV Luctor, BV Moira, BV O.G.C.,
BV ’t Ottertje, S.B.W, BV de Tol, BV Touchee, BV Vriendenkring,
BV de Viersprong, BV Waalzicht, BV De Wester, BV Woezik,
BV Zambomba, BV ’t Zwaantje, BV De Zwijntjes
BV Central, BV De Doorkijk, BV D.W.S, BV Huisman,
BV Oefening Baart Kunst, BV de Tichel, BV V.W.H.G.

Afwezig met
KG

:

Afwezig zonder
KG

:

BV De Klok, BV ’t Klosje, BV De Treffers, BV ’t Vertrek,
BV de Zwaan,

Locatie

:

Café Oomen, Groesbeek

Notulist

:

Cees Selten

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden, leden van verdienste en ereleden hartelijk welkom
en stelt de medebestuursleden voor.
2.
In Memoriam Jan Nabuurs en Cees van de Braak
De voorzitter herdenkt de oud-wedstrijdleiders Jan Nabuurs en Cees van de Braak die zoveel voor ons
district betekend hebben. Er wordt een minuut stilte gehouden om hen te herdenken.
3.
Notulen Huishoudelijke Vergadering 30 april 2016
-Kees van de Wiel (JUL) In de notulen staat dat 4 mensen van Juliana deel hebben genomen aan de
arbiterscursus. Dat moeten er 2 zijn.
Verder zijn er geen opmerkingen meer en de notulen worden vastgesteld.
4.
Mededelingen
1. De voorzitter stelt de nieuwe wedstrijdleider Jos Thissen voor. Hij is ICT-ondernemer en neemt dus
een flink stuk ervaring mee. We hopen met Jos een goede opvolger gevonden te hebben. Hij dankt
verder Sebina en Tonnie van BV Woezik die het onderdeel nationale voorwedstrijden op zich willen
nemen; Johan van den Hof die de C4 onder zijn hoede gaat nemen. En vooral een woord van dank voor
Chris van Oeffelt die de eerste dagen na het overlijden van Jan Nabuurs de lopende zaken zoals de PK
goed heeft laten verlopen. De voorzitter vindt het jammer dat Chris terugtreedt uit de
wedstrijdcommissie maar zegt dankbaar te zijn voor wat hij voor het district gedaan heeft.
2. Resultatenboek. Ook al vanwege het overlijden van Jan is er geen resultatenboek dit jaar. We zullen
gaan kijken of dit in de toekomst toch weer opgepakt kan worden.
3. Ledenadministratie. Er wordt nogmaals op gewezen dat leden die worden aangemeld vóór 1 mei
bondscontributie moeten betalen over het gehele nu nog lopende seizoen. Dus pas aanmelden voor het
nieuwe seizoen ná 1 mei. Leden die worden afgemeld vóór 31 juli hoeven geen bondscontributie te
betalen over het gehele seizoen. Afmelden dus vóór 31 juli!!
4. De volgende Teamfinals worden gespeeld op donderdag 4 mei, vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei. Dit
jaar voor het eerst zal Jos Thissen samen met de ervaren Sebina Megens en het team van
Biljartevenementen dit gaan leiden. We hebben hier alle vertrouwen in.

5. De herzieningen van de nieuwe moyennes vinden plaats omstreeks 15 december. Let goed op de
gegevens op Biljartpoint.nl. Johan van den Hof geeft aan dat de nieuwe herzieningen pas 22 december
bekend zullen zijn. Het is de verantwoording van spelers en teamleiders dat de juiste moyennes worden
toegepast. Bij het verkeerd toepassen kunnen er sancties opgelegd worden in de vorm van
puntenaftrek.
6. De A-competitie loopt op dit moment zeer naar genoegen. Het is een prima competitie die met
plezier wordt uitgevoerd. Jammer dat in twee lokalen wel matchtafels staan maar er niet deelgenomen
wordt in deze competitie. Met deelname van deze lokalen zou een A-competitie mogelijk moeten zijn
zonder district Veluwezoom.
7. Het afvaardigingsbeleid naar de gewestelijke finales blijft tot het einde van het lopende seizoen
gehandhaafd. District Betuwe-Veenendaal zou weer deelnemen in gewest midden I maar is dit seizoen
toch bij ons ingedeeld. Met ingang van het seizoen 2017/2018 zal het gewest MN 2 bestaan uit vier
districten en zullen er telkens twee spelers worden afgevaardigd naar de gewestelijke finales.
8. Het bestuur heeft eerder beloofd dat de Piqué beter zal worden gecontroleerd maar dat is slechts
gedeeltelijk gelukt. De teams en het wedstrijdschema zijn alleen in samenhang zichtbaar als de pagina
wordt omgedraaid. Het bestuur biedt hiervoor zijn excuses aan. Er komt een vraag uit de vergadering of
het lettertype in Piqué niet groter te maken is, immers de goede man kan het zelfs met leesbril moeilijk
lezen. We zullen in ieder geval dit punt aanpakken. Ook is bekend dat niet alle leden weten dat een
Piqué voor hen persoonlijk klaarligt in het clublokaal. We vragen de bestuursleden hun leden hier op te
attenderen.
9. Herindeling gewesten; Er is een plan tot herindeling.. Men wil het aantal finalisten in gewestelijke en
nationale finales terugbrengen naar zes. Als district Nijmegen worden wij bij gewest Zuid ingedeeld. Zes
districtskampioenen strijden om de zuidelijke titel. De zes gewestelijke kampioenen spelen om de
Nederlandse titel. Dit plan is er nog niet door maar het kondigt zich al wel aan. Kees van de Wiel (JUL)
vraagt zich af welk probleem hiermee opgelost moet worden. De voorzitter antwoord dat men ruimte
wil creëren voor provinciale kampioenschappen voor ook niet-leden. En men wil naar een finale die in
twee dagen gespeeld kan worden.
10. Presentielijst; Twaalf verenigingen zijn niet vertegenwoordigd. Zeven hebben zich afgemeld. Vijf
verenigingen zijn afwezig zonder afmelding.
5.
Jaarverslagen
a. wedstrijdcommissie competitie. De verslagen over de competitie 2015-2016 staan op de website.
Dan is er nog een verslag van de Teamfinals. Jos Thissen heeft Tonnie Verploegen gevraagd hierover iets
te vertellen. Tonnie vertelt dat de teamfinals al 5 keer georganiseerd zijn. Deze keer met zaterdag als
finaledag waarbij alle deelgenomen finalisten aanwezig zijn. Dit heeft de beleving en de sfeer verbeterd.
Daarom wordt dit ook dit seizoen zo afgesloten. Ook heeft de koppelcompetitie dit jaar deelgenomen.
Jammer dat er geen gewestelijk vervolg is. Ook merkt Tonnie op dat er dit jaar bijna geen play-offs
waren. De voorzitter zegt toe hier nog eens naar te kijken en benoemt de winnende teams bij de
Teamfinals.
a2. Wedstrijdcommissie Persoonlijke kampioenschappen. Er waren veel kampioenen al was er een die er
bovenuit stak. Hij is ook gewestelijke kampioen geworden en was 2e in de nationale finale. De voorzitter
nodigt Herman Schiks naar voren die samen met zijn vrouw aanwezig is en overhandigt hem de trofee
voor de beste speler en een boeket bloemen. De zaal beloont Herman met een gemeend applaus.
b. Arbitercorps. Het arbitercorps verzorgt ook altijd de opleiding van nieuwe arbiters. De begeleiding
daarvan werd tot nu toe altijd gedaan door Jeannette Riemslag. Inmiddels is Jeannette ermee gestopt
en haar opvolger is Gert Jan van de Ven. We zijn blij dat hij dat wilde doen. Zijn vroegere functie was
jeugdconsul maar bij gebrek aan jeugdspelers is die functie overbodig geworden. Gert Jan is al begonnen
om nieuwe cursussen op te zetten. We wensen hem veel succes.
Er zijn intern wat afspraken gemaakt over de kleding van arbiters en de kosten van de cursussen. In het
verleden bestond de mogelijkheid om geheel op kosten van het district een cursus te volgen zonder dat
daar enige verplichting tegenover stond. Nu zijn er wel verplichtingen zoals het twee jaar ter beschikking
staan voor het arbitercorps. Over de kleding van arbiters kun je op de website kijken wat er mogelijk is.
Johan van den Hof, de arbiterscoördinator, voegt nog toe blij te zijn dat gediplomeerde clubarbiters (1
ster) ook ingezet kunnen worden bij districtswedstrijden. Wel is er een niveauverhoging nodig voor het
corps omdat ze vaak ook ingezet worden bij ankerkaderwedstrijden en dat vergt een betere opleiding.
De voorzitter prijst het arbitercorps en roept op om je aan te melden voor een cursus.

c. Jaarverslag secretaris. De secretaris/voorzitter wijst allereerst op de goede samenwerking die hij
samen met webmaster Arno van Lier heeft. Hij vindt dat Arno het met betrokkenheid en grote inzet
doet. Wat betreft het verslag verheugt het hem dat het aantal leden gestegen is van 582 naar 615. Een
lichte stijging maar jaren niet vertoond. Deze nieuwe leden zijn deels afkomstig van andere verenigingen
of bonden maar ook mensen die op latere leeftijd nog beginnen. Dan heet de voorzitter BV M’n Bruur
een hartelijk welkom toe. Ze spelen in voormalig café ‘de Driesprong’ en het is mooi dat dit lokaal weer
deel uitmaakt van onze district. Meer informatie kan men vinden op de website.
d. Medaillecommissie. Allereerst danken we John Grootenboer die deel uitmaakte van deze commissie
en zich nu teruggetrokken heeft. Dat is jammer vooral omdat sinds kort ook het district nationale finales
moet openen en afsluiten. Dat betekent een extra belasting voor het bestuur en de medaillecommissie.
We zoeken daarom ook altijd naar nieuwe mensen die dit ook willen gaan doen.
6.
Financiën
a. Eindafrekening 2015/2016. Het Financiële verslag staat ook op de website gepubliceerd waar
iedereen het heeft kunnen inzien. Harry Rullmann licht een paar dingen toe. We hebben het boekjaar
kunnen afsluiten met een positief resultaat van zo’n 500 euro. Vaak zijn dingen lopende het jaar
bijgesteld. Zo zijn er in het voorjaar kosten bijgekomen door de arbitersopleiding. Dit is altijd moeilijk in
te schatten. Hoeveel mensen gaan zich dit jaar ja of nee opgeven voor de cursussen. Zo’n cursus kan
met reiskosten erbij al gauw oplopen tot zo’n 600 euro. Van de andere kant konden we ook kosten
omlaag brengen. Waar de penningmeester vooral blij mee was, is dat de administratieve heffingen lager
begroot zijn. Dat zijn o.a. de boetes voor het niet aanwezig zijn bij de vergaderingen. Hij vindt dat deze
boetes zo laag mogelijk moeten zijn zeker bij afmeldingen. Men heeft immers de moeite genomen zich
af te melden. Maar nu blijkt dat deze vergadering met 7 afmelding en 5 zonder kennisgeving aan boetes
een bedrag opleveren van 260 euro en dat betekent dat de begroting weer naar boven bijgesteld moet
worden en de Huishoudelijke vergadering komt er nog aan.
Kosten die wel opvallen zijn die van het arbiterscorps. Deze kosten gingen omhoog en zullen het
komende seizoen verder gaan stijgen. Dit komt enerzijds dat we meer wedstrijden organiseren, zoals
nationale voorwedstrijden. Dit jaar kregen we een NK Jeugd toegewezen. Verder zijn de reiskosten
toegenomen. Dit wordt misschien veroorzaakt om dat geschikte arbiters om eventueel ankerkader te
tellen van verder moeten komen. We moeten er naar streven om geschikte arbiters in de nabije
omgeving te hebben.
b. Verslag Financiële Adviescommissie;. Anja Jansen vertelt dit jaar ook weer de boeken gecontroleerd
te hebben. Ze complimenteert op de eerste plaats de penningmeester voor zijn werk. Wel wijst ze erop
dat misschien niet op veel punten valt te besparen maar wel op Piqué. Kees van de Wiel (JUL) vraagt of
de vraag over Piqué nou elk jaar gaat terugkomen omdat dat advies vorig jaar ook al werd gegeven.
Harry Rullmann antwoordt dat er met de FAC ook vanuit de bestuursvergadering hierover is gesproken.
Ook het bestuur constateert dat er stapels Piqué’s in lokalen liggen te verstoffen. Omdat het bestuur en
commissies nog altijd prijs stellen op het boekje wil het bestuur nog zeker volgend jaar een Piqué
uitgeven. Tegelijkertijd zullen we contact opnemen met de drukker of bij een lagere oplage ook een
kostenbesparing gemaakt kan worden. Als dat mogelijk zou kunnen zijn kunnen we aan elke vereniging
vragen hoeveel boekjes gewenst worden en daar de oplage op aanpassen. Het bestuur zegt toe dit aan
te pakken en in de toekomst met voorstellen te komen. Anja Jansen besluit haar verslag door te zeggen
dat Harry nog zeker een jaar zijn functie mag voortzetten.
c. Dechargé penningmeester. De vergadering geeft bij acclamatie en applaus dechargé.
d. Begroting 2016-2017. De begroting is iets wat in de toekomst frequenter bijgestuurd zal moeten
worden. De begroting komt nu uit op een positief resultaat van 220 euro. We hebben nog 11.000 euro
als vermogen staan. Voorlopig kan daarom de contributie blijven zoals hij is. De PK-inschrijvingen zijn
verminderd. Daardoor is er minder geld binnengekomen n.l. zo’n 340 euro. In totaal een relatief klein
bedrag.
e. Samenstelling FAC. De voorzitter dankt Anja Jansen en Jan Doeleman voor hun werk in de financiële
adviescommissie. Hij vraagt of ze nog door willen gaan het komende jaar. Ze stemmen toe nog een jaar
te dienen. De vergadering gaat per acclamatie akkoord met deze voortzetting.
7.
Evaluatie PK District Nijmegen.
Vorig jaar is op de Algemene Ledenvergadering besloten om de voorwedstrijden anders te organiseren.
Dat betekent dat het aantal voorwedstrijden terug is gebracht van 6 naar 4 op één tafel . De spelers

schrijven en tellen zelf. Het bestuur heeft dit seizoen aan alle deelnemers een enquête formulier
verzonden over hun bevindingen met nieuwe systeem. Tot nu toe hebben we hiervan 35 reacties
gekregen over wat ze daar van vonden. De voorzitter zegt dat hij niet vrolijk werd van de reacties die hij
las. 18 Personen gaven aan te willen stoppen of serieus overwegen te stoppen. De voorzitter geeft aan
dat de enquête niet wetenschappelijk is maar dat het wel een indicatie geeft. Overigens vonden 6
deelnemers de nieuwe opzet wel goed. De voorzitter leest wat negatieve reacties voor zoals: ”ik vond
het helemaal niks; te vermoeiend voor een oude man; ’t is allesbehalve een verbetering; ik vond de
oude organisatie prettiger; slecht bevallen; 3 en een half uur wachten; ’n verslechtering; ’t is te
vermoeiend” is de reactie die steeds maar weer terugkomt. Er zou door het spelen op een tafel ook
sprake zijn van tijdsdruk: “het duurt te lang”; ze missen de solidariteit bij de verenigingen.
Ties van de Ven(CAR) komt met een reactie: Volgens hem liggen de negatieve reacties vooral door het
competitie-achtige van de toernooien. De wedstrijden op één tafel kunnen veel te lang uitlopen, stelt hij
vast. Maar in weerwil van wat het bestuur heeft vastgesteld is dat de reacties op het telsysteem bij het
driebanden positief waren. De deelnemers vonden dat ze meer betrokken waren bij de wedstrijden. De
voorzitter erkent dat er inderdaad verschil was tussen de nieuwe manier van arbitrage en de opzet voor
het spelen op een tafel. De voorzitter krijgt wat kritiek uit de vergadering dat hij wel diverse negatieve
reacties opgesomd heeft maar alleen aangeeft dat er ook positieve reacties waren; echter, hierbij geen
opsommingen. De voorzitter geeft toe dat zijn opsomming negatief is zonder de goede onderbouwing.
Hij geeft wel aan dat hij alles zal inventariseren en zorgen dat deze reacties bekend zijn wanneer we in
het voorjaar op de HH vergadering hierover een besluit nemen.
Kees van de Wiel(JUL) komt met het voorstel om de werkgroep, die destijds deze PK-verandering ingezet
heeft, een nieuw voorstel te maken voor de HH vergadering waarbij zij gebruik kunnen maken van de
reacties uit de enquête. Als ze dat willen uiteraard. Het bestuur zegt toe dit in overweging te nemen. De
voorzitter kondigt een nieuw bestuursvoorstel aan. Hij stelt vast dat het hele plan gekomen is van de
verenigingen omdat ze vonden dat ze te zwaar belast werden. Daar heeft het bestuur begrip voor. Het
bestuur zal voorstellen om de voorwedstrijden te spelen op twee tafels met 6 deelnemers en 6
wedstrijden waarbij de vereniging voor de arbitrage zorgt en de spelers schrijven. De finales wil hij met 6
deelnemers spelen. Gerard Brans (MOI) merkt op dat het dan wel extra zwaar wordt voor de tellers die
hele partijen aan de tafel moeten staan, zeker als deze al 77 zijn. Jan Duijnhoven(K80) stelt voor om bij
klassen met weinig deelnemers directe finales te spelen eventueel met meer dan 8 deelnemers. Anja
Jansen(K80) stelt dat het belangrijk is dat er al voorstellen liggen voor de HH vergadering zodat mensen
enigszins weten waar ze aan toe zijn. Mede door het feit dat zoveel spelers aangeven in deze nieuwe
opzet niet meer te zullen meedoen. Herman Schiks (VRK) adviseert om ook te informeren bij andere
districten hoe men daar het een en ander regelt.
De voorzitter stelt voor dat er voor de Huishoudelijke Vergadering een uitgewerkt en zo mogelijk breed
gedragen voorstel moet liggen waarover de leden kunnen beslissen. Hij vraagt de diverse leden van de
laatste PK-commissie of ze weer beschikbaar zijn. Ties van de Ven (CAR) en Jan Doeleman (WAZ) zeggen
hierbij toe. De voorzitter sluit hiermee dit punt af.
8.
Voorstellen PK en competitie 2017-2018
In oktober is aan alle verenigingen het voorstel van de Commissie Breedtesport Carambole, CBC dus,
toegezonden. Het voorstel aangaande de PK’s houdt in de spelers een eigen aantal te maken
caramboles moet spelen gebaseerd op het moyenne dat wordt verkregen uit PK’s en competitie. De
correcte omschrijving is PK op basis van interval. Uit dat voorstel bleek dat de districten voor 1
december moesten reageren.
Vanuit de verenigingen en commissieleden zijn welgeteld drie reacties binnengekomen. Het bestuur
heeft verder informeel gepeild bij PK deelnemers, en commissieleden. Hieruit blijkt dat er vrijwel geen
voorstanders zijn van interval-PK. Het bestuur heeft dan ook in haar reactie naar de CBC het voorstel
afgewezen. Verder heeft het district gevraagd om, als het toch zou doorgaan, of het district zelf mag
bepalen hoe zij haar voorwedstrijden en districtsfinales organiseert.
De moyenneberekening in competitie en PK wordt gelijkgetrokken. In biljartpoint worden die resultaten
samengevoegd en zo wordt het moyenne bepaald.
Om een en ander goed te bepalen komt er één tabel voor zowel de competitie als de PK. Die ene tabel
heeft in de ogen van het bestuur een aantal nadelen. Het aantal te maken caramboles wordt te hoog
voor de C1 (duurt te lang) en wordt te laag voor de spelers rondom twee gemiddeld.

Het bestuur heeft gereageerd met het verzoek het district de mogelijkheid te gevende huidige tabellen
te handhaven. Ook hebben wij aangegeven dat met deze zoveelste verandering de kans groter wordt
dat spelers afhaken. Een hoger aantal inschrijvingen is zeer onzeker.
Voor de PK libre vijfde klasse wordt het huidige interval zeker wel gehandhaafd.
Als het district straks zelf mag bepalen hoe de Pk’s worden georganiseerd en welke tabel er wordt
gehanteerd zal dat zeker worden voorgelegd op de volgende Huishoudelijke Vergadering.
Jan Duijnhoven(K80): Hoe wordt straks je moyenne bepaald? Dat gebeurt door tien
competitiewedstrijden en je PK-gemiddelde te combineren. Vraag JD: Als je in de PK of in de competitie
een hoger moyenne speelt heeft dat dan gevolgen voor het andere, en welke dan? De voorzitter moet
hierop het antwoord schuldig blijven. En dat geldt voor meerdere situaties in de toekomst. We weten
niet hoe het een en ander gewijzigd wordt en hoe dat verder uitpakt.
Catherine Tunnissen (ZAM) vraagt waarom de bovengrens van de voorgestelde tabel met een dubbel
interval verder gaat. Dit is ter ontmoediging van inschrijvingen boven die grens. Dat het daarmee
moeilijker wordt voor kleine verenigingen onderschrijft en betreurt het districtsbestuur.
9.
Bestuursverkiezing.
Frank Uitterhoeve is aftredend en herkiesbaar als voorzitter/secretaris voor slechts een beperkte
periode namelijk tot en met september 2017. Frank is beschikbaar als ad interim tot de Algemene
Ledenvergadering in december 2017. Deze weg wordt gekozen om een vloeiende overgang mogelijk te
maken. Een volledig mandaat is nodig om het nieuwe seizoen goed te kunnen voorbereiden. De Piqué
moet worden voorbereid, het competitie- en PK programma moet worden opgesteld. Dat is, na het
wegvallen van Jan Nabuurs al moeilijk genoeg. Ad interim is voor de periode na 30 september. Een
periode van voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering. Er worden geen initiatieven meer
ontplooid. Er wordt alleen nog toegezien op de continuïteit. Ik blijf beschikbaar als official. Alle overige
taken leg ik definitief neer na de ALV van 2017. Ideaal zou het zijn als er op de aanstaande
Huishoudelijke Vergadering opvolgers zijn die samen met de aftredende voorzitter zich voorbereiden op
hun aantreden.
Het voorstel tot de beperkte benoeming van Frank Uitterhoeve als voorzitter/secretaris wordt door de
vergadering aangenomen
Hoe het hierna verder gaat is als volgt; als er geen opvolgers zijn zal het bestuur bestaande uit Cees
Selten en Harry Rullmann haar taak voortzetten tot het einde van het seizoen 2017/2018 en houdt het
daarna op.
Gerard Brans (MOI) stelt voor een voorzitter buiten het biljarten te zoeken. Jan Doeleman (WAZ) stelt
voor dat er een profielschets wordt opgesteld . De voorzitter belooft dat te doen..
Cees Selten is vorig jaar opnieuw herkozen als bestuurslid voor een periode van drie jaar. Die mag nog
twee jaar aanblijven. Cees doet dit werk ook al weer vele jaren. Hij verdient de grootste hulde voor zijn
jarenlange inzet.
Harry Rullmann is in december 2014 aangetreden voor een periode van drie jaar en volgend jaar
aftredend en hopelijk herkiesbaar. Hij is een uitstekende bestuurslid en penningmeester.
10.
Vaststellen datum volgende vergaderingen
De eerstvolgende Huishoudelijke Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 6 mei 2017 om 14.00
uur in Zaal Verploegen in Wijchen.
De eerstvolgende ALV zal zijn op donderdag 7 december 2017 om 20.00 uur, naar alle verwachting
wederom in dit voortreffelijke lokaal waar wij ook nu weer zo gastvrij zijn ontvangen.
11.
Rondvraag
Piet Thomassen: de arbiters worden te zwaar belast. Er worden te weinig arbiters toegewezen. Dit
wordt in overleg met de arbiters coördinator aangepast.
Herman Schiks: Aan spelers die boven hun moyenne spelen krijgen een extra punt. Ook de spelers die
een moyenne spelen onder de ondergrens van de klasse

12.
Sluiting
De notulen van deze vergadering kunt u vinden op de site en we proberen die daarop te plaatsen
omstreeks 15 januari 2017
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uw betrokkenheid, rijd voorzichtig, wel thuis en vergeet niet af
te rekenen en prettige feestdagen en een bijzonder goed nieuwjaar toegewenst.

