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1.  Inleiding 

a. Algemeen 

2020 is voor alles en iedereen het meest vreemde jaar in het 14-jarig bestaan van de Voedselbank 
Purmerend. Corona/Covid 19 betekent een groot aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering en in de 
(werk)relatie tussen vrijwilligers, cliënten en bestuur. Net zoals alle organisaties zijn wij gegijzeld 
door de Corona pandemie. 

Toch willen wij zoveel als mogelijk informatie doorgeven op een correcte wijze. Met name het Meer-
jarenbeleidsplan 2019-2022 zal, als de tijd daar is, opnieuw besproken moeten worden. Ondanks al-
les wensen wij de lezer veel leesplezier. 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken hel-
pen hen door ze tijdelijk voedselpakketten te verstrekken. Overheden, bedrijven, instellingen en par-
ticulieren steunen hierbij met geld, levensmiddelen en hun inzet. Zo zorgen de Voedselbanken niet 
alleen voor een (wekelijks) voedselpakket, maar ook voorkomen ze verspilling door het afnemen van 
voedseloverschotten. 

De uitgifte van voedselpakketten is bedoeld als tijdelijke hulp en is een aanvulling op dat wat de klan-
ten zelf kunnen aanschaffen. Bij de aanvraag wordt er gekeken naar de problemen van de aanvrager 
en kan er, met professionele hulp, gewerkt worden aan een structurele oplossing. De leuze is dan 
ook: “ Geen pakket zonder een (hulpverleners) traject.” 

b. Hoofddoelstelling 

De Voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: 
- Het bieden van directe voedselhulp aan hen die dat nodig hebben 
- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel 

c. Kernwaarden 

De Voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden: 
- We werken uitsluitend met vrijwilligers 
- We verstrekken uitsluitend gratis voedsel 
- We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 
- We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 
- We zijn neutraal en onafhankelijk (burgers voor burgers) 

d. Toekenningscriteria 

Per 1 januari 2020 zijn de toekenningscriteria voor voedselhulp weer verruimd. De volgende bedra-
gen betreffen het z.g. leefgeld van een huishouden, zoals dat door het NIBUD wordt berekend. Grof-
weg is dat de som van alle inkomsten minus de vaste uitgaven voor huur, energiekosten, premies 
verzekeringen, belastingen, enz. Alle inkomsten en uitgaven worden omgerekend tot een bedrag per 
maand.  

Het basisbedrag per huishouden bedraagt € 235,00. Daarbij komt € 95,00 per persoon van het huis-
houden. 
De normbedragen zijn dan: 
 1 persoon ........... € 235,00 
 2 personen  ........ € 330,00 
 3 personen  ........ € 425,00 
 Enz.  
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e. Voedselpakketten 

De Voedselbanken willen hun klanten elke week een pakket geven dat voldoet aan de z.g. schijf van 
vijf. Omdat we afhankelijk zijn van de ontvangen levensmiddelen is dat misschien niet altijd mogelijk. 
Het ideale lijstje ziet er als volgt uit: 
 Brood 
 Aardappelen, groenten, fruit. Liefst vers, anders in blik 
  Pasta, rijst, couscous, enz. 
 Peulvruchten 
 Olie 
 Zuivelproducten, vers of houdbaar 
 Eieren 
 Vlees (diepvries) 
Afhankelijk van de voorraden worden daar andere producten aan toegevoegd. Denk b.v. aan koffie, 
thee, wasmiddelen, shampoo, koek, sauzen, enz.  

Dit jaar verstrekte de Purmerendse Voedselbank in totaal 6.1760 pakketten. Het aantal pakketten 
per week fluctueerde tussen 109 en 137. Op 31 december was er geen uitgifte; de pakketten op 24 
december waren extra ruim. Wekelijks staat een foto van de inhoud van de pakketten op Facebook. 

 

f. En toen ….. was er CORONA 

10 maart 2020 : de wereld op zijn kop. Lock down. 

Moest de Voedselbank ook dicht? De Voedselbanken in Nederland hebben hun uiterste best gedaan 
om sluiting te voorkomen! Gelukkig werden de Voedselbanken gerangschikt als onmisbaar, net als de 
supermarkten in de levensmiddelensector. Daarmee vielen de onze vrijwilligers als “werknemers” 
binnen de definitie van cruciale beroepsgroepen.  

Later werd nog landelijk een calamiteitenfonds ingericht. Voedselbank Purmerend heeft daar geen 
gebruik van gemaakt en zal dat ook niet doen. Wij hopen dat het geoormerkte bedrag integraal na 
afloop van de pandemie teruggestort wordt naar het ministerie van Financiën. 

Met het openblijven van de Voedselbank was het punt hoe voorkom je besmetting van cliënten èn 
vrijwilligers door het virus, respectievelijk hoe maak je de kans op besmetting zo klein mogelijk? 
Daarbij rekening houdend met de risicogroepen (ouderen 60 plus en kwetsbaren met bv. COPD). Wij 
mogen ons gelukkig prijzen met onze coördinatoren Anita en Marciano. Zij hebben met hulp van der-
den al de nodige oplossingen bedacht en doorgevoerd.  

Ter bescherming golden (en gelden nog steeds) het anderhalve meter afstand houden; handenwas-
sen, mondkapjes, spatschermen en gewoon afstand houden. Voor de uitgifte in onze hal in Purme-
rend betekent dat:  
 Onze cliënten niet meer in de hal mogen komen. We hebben afscheid moeten nemen van uitgifte 

in de zogenaamde supermarkt opzet. Daarbij liepen onze cliënten in de hal langs tafels pakten zij 
de droge kruidenierswaren, vlees, eieren, zuivel, verse groenten, brood en andere artikelen die 
we uit mogen delen zelf in. 
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 We maken voorafgaand aan uitgifte naar gezinsgrootte samengestelde kant-en-klare pakketten 
met ① algemene en droge kruidenierswaren, ② voorverpakte groeten en zuivel en ③ losse AGF 
(3 pakketgroottes: 1 of 2 personen, 3 tot 5 personen en 6 en meer personen). 

 In Purmerend vond (en vindt nog steeds) uitgifte plaats bij het grote rolluik. Cliënten wachten bui-
ten op hun beurt om hun 3 pakketten aangevuld met vlees, eieren en brood af te halen.  

Behalve in Purmerend vond (en vindt nog steeds) uitgifte ook plaats in Volendam, Monnickendam en 
Landsmeer. Daar rijden onze chauffeurs en bijrijders op. Het uitgiftepunt in Monnickendam (wijkcen-
trum De Bolder) is tijdelijk vanwege de pandemie gesloten geweest; de tassen werden toen bij de 
cliënten thuisbezorgd. 

2.  Stichting Purmerendse Voedselbank 

De Purmerendse Voedselbank is opgericht op 21 maart 2006 en is aangesloten bij de Vereniging van Ne-
derlandse Voedselbanken. Het is een onafhankelijke ideële instelling zonder winstoogmerk, religieuze of 
politieke achtergrond. De Stichting heeft een ANBI-status. Het werkgebied omvat de gemeenten Purme-
rend, Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer en Beemster. 

De Voedselbank wordt structureel financieel gesteund door de gemeente Purmerend en ontvangt dona-
ties en giften van bedrijven, instellingen en particulieren. Ook het verstrekte voedsel wordt gedoneerd: 
zowel landelijk via regionale centra als door bedrijven en instellingen uit Purmerend en Waterland. 

Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. 

3.  Adres, contact  en uitgifte Purmerend, Volendam en Monnickendam 

Postadres: Voedselbank Purmerend, Van IJsendijkstraat 164A, 1442 LC Purmerend  
Telefoon: 0299 407 155 
Telefoon coördinator: 06 14 739 121 
Email: administratie@voedselbankpurmerend.nl  
Website: www.voedselbankpurmerend.nl 

Op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur kunnen de voedselpakketten worden opgehaald in de be-
drijfshal. Er is een beperkte z.g. extra uitgifte van 15.00 tot 15.30 uur. 
De uitgiftepunten in Edam/ Volendam en Monnickendam worden bevoorraad vanuit Purmerend. In Vo-
lendam is een uitgiftepunt in Het Missiehuis, Slobbeland 4, 1131 AB Volendam. Dit is geopend op vrijdag 
van 12.00 - 13.30 uur. Het uitgiftepunt Monnickendam is in Centrum De Bolder, ’t Spil 1, 1141 SB Mon-
nickendam. Geopend op vrijdag van 12.00 - 13.30 uur. Ook worden er wekelijks pakketten in Landsmeer 
bezorgd door vrijwilligers van de Zorgcirkel.  

4.  Bestuur  

Het bestuur vergadert gemiddeld eens in de zes weken of zoveel meer als nodig is voor het goed functi-
oneren van de Voedselbank. Daarnaast hebben bestuursleden specifieke functies. Het bestaat uit: 
 De heer Willem Friso Dekker.......... voorzitter 
 Mevrouw Marion Heijnis ................ secretaris 
 De heer Anton Schouten ................ penningmeester 
 Mevrouw Renée Fesevur ............... algemeen bestuurslid 
 De heer Hans Specker .................... algemeen bestuurslid 
 De heer Johan Hage ....................... algemeen bestuurslid 
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5.  Coördinatoren  

De dagelijkse werkzaamheden van de Voedselbank worden aangestuurd door twee coördinatoren: me-
vrouw Anita de Snaijer (administratie en organisatie) samen met de heer Marciano Pieters (verantwoor-
delijk voor de werkzaamheden in de bedrijfshal). Daarnaast houdt mevrouw Esmee Romero zich – ook 
binnen de gemeente Purmerend – bezig met de selectie van cliënten. Zij verzorgt ook de rapporten en 
grafieken die inzicht geven in het bestand en verloop van de klantenkring. 

6.  Vri jwi l l igers 

De Purmerendse Voedselbank kan niet functioneren zonder de inzet van een hecht team van vrijwil-
ligers van ongeveer 30 personen. Zij zorgen o.m. voor het ophalen, opbergen en de uitgifte van het ge-
doneerde voedsel. Daarna assisteren zij bij werkzaamheden in de bedrijfshal. 

De inzet van de vrijwilligers is niet minder geworden door corona. Marciano heeft een roulatie systeem 
waarbij er een vaste kern is en daarnaast op vrijdagmiddag verschillende vrijwilligers rouleren. Er zijn 
wel een paar vrijwilligers die niet mee rouleren maar dat is vooral vanwege gezondheid en leeftijd. Ook 
hebben we natuurlijk wel wat aanpassingen gedaan in de vorm van het maken van de pakketten (nu op 
woensdag en donderdag door een paar vrijwilligers, voorheen op vrijdag met de Prinsenstichting) en het 
ompakken van de groentes van Manna (nu op vrijdagmorgen, voorheen op donderdagmiddag). 

De eerder genoemde beschermingsmaatregelen houden ook in dat: 
 We afscheid hebben moeten nemen van oudere vrijwilligers die tot de risicogroep voor dit Corvid 19 

gerekend worden (NB. sommigen zijn vanaf 2006 vrijwilliger! ) Afscheid van onze 80 plussers (Cle-
mens Homan en Cees de Gooijer). 

 Ook kwetsbare vrijwilligers met medische zorgen helaas niet meer welkom zijn voor het werk dat 
voor uitgifte gedaan moet worden.  
Triest is dat een vrijwilliger, Peter Klok, eind november aan de gevolgen van het covid-19-virus is 
overleden. Hij was chauffeur / bijrijder. 

 We uitgifte nu met een heel beperkte groep van 5 à 6 vrijwilligers doen in plaats van soms wel 12. 
 De gezamenlijke lunch vóór uitgifte en de gezellige nazit met biertje en spelletje darten ook tot het 

verleden behoren. 

7.  Cl iënten 

Over heel 2020 hielp de Voedselbank 912 personen van 365 cliënten (huishoudens) in Purmerend, Vo-
lendam, Monnickendam en Landsmeer aan voedsel.  

Hoewel cliënten in principe voor maximaal drie jaar gebruik kunnen maken van voedselhulp, leert de 
ervaring dat circa de helft daar gemiddeld minder dan een jaar aanspraak op maakt. In 2020 betrof dit 
174 cliënten. Daarna is er - vaak mede dankzij professionele hulpverlening - een verbetering opgetreden 
in hun financiële situatie zodat zij niet meer in aanmerking komen voor voedselhulp.  

Voor sommigen is de situatie na drie jaar echter nauwelijks verbeterd. In 2020 betrof dit 19 cliënten. De 
Purmerendse Voedselbank geeft hun de mogelijkheid gebruik te maken van de z.g. extra uitgifte van 
voedsel later op de uitgiftedag. 

In dit loop van 2020 is uitgifte aan per saldo 170 cliënten gestopt. Zij kunnen inmiddels zelf in hun on-
derhoud voorzien of hebben de maximale termijn gebruik kunnen maken van een voedselpakket. 
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Aantal cliënten(huishouden) en 
geholpen personen (jaartotaal) Totaal 

Purmerend 
Monnic-
kendam 

Lands-
meer 

Volen-
dam basis extra Missie 

538 

Aantal geholpen personen 912 475 219 7 81 33 97 
Aantal cliënten (huishoudens) 365 191 90 3 26 13 42 
- waarvan minder dan 1 jaar weg 174 83 53 n.v.t 11 5 22 
- waarvan na 3 jaar nog cliënt 19 9 7 n.v.t 1 0 2 
Aantal gestopte cliënten 170 95 40 3 8 5 19 

Eind 2020 ontvingen 126 cliënten een wekelijks voedselpakket. In totaal hielp de Voedselbank daarmee 
353 personen aan voedsel waarvan 147 personen jonger zijn dan 18 jaar. In navolgende tabel zijn de 126 
cliënten naar de leeftijd van de aanvrager en naar de gezinssamenstelling onderverdeeld. 

Aantal cliënten(huishouden) en 
geholpen personen (ultimo 2020) 

Totaal 
Purmerend 

Monnic-
kendam 

Lands-
meer 

Volen-
dam basis extra 

Missie 
538 

Aantal geholpen personen 353 190 88 0 39 11 25 
- waarvan jonger dan 18 jaar 147 80 40 0 17 4 6 
Aantal cliënten (huishoudens) 126 65 33 0 11 4 13 
- waarvan leeftijd aanvrager:              

①  jonger dan 30 jaar 7 5 2 

n.v.t 

0 0 0 
②  tussen 30 en 50 jaar 73 34 20 7 2 10 
③  tussen 50 en 60 jaar 24 16 4 2 1 1 
④  ouder dan 60 jaar 22 10 7 2 1 2 

Gezinssamenstelling cliënt:              
①  alleenstaanden 45 22 14 

n.v.t 

0 1 8 
②  stellen 9 2 4 2 0 1 
③  éénoudergezinnen 40 23 7 5 3 2 
④  gezinnen 32 18 8 4 0 2 

Voor een vergelijking met voorgaande jaren is in de navolgende grafiek de opbouw van onze cliënten 
naar gezinssamenstelling weergegeven over de jaren 2011 tot en met 2020 (gegevens steeds per ultimo 
van het jaar). 
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Uit de grafiek blijkt, dat het aantal cliënten weer licht afneemt, terwijl door Corona een toename ver-
wacht werd. Deze afname zou er op kunnen wijzen dat de steunmaatregelen van de rijksoverheid een 
abrupte inkomensval hebben voorkomen. Gegeven de constatering dat het aantal cliënten landelijk wel 
is toegenomen, zijn er redenen om aan te nemen dat veel mensen die voor de Voedselbank in aanmer-
king komen, de weg niet weten of durven te vinden (zie ook hoofdstuk 10 “Onder de Radar”). 

Wij vinden het belangrijk dat cliënten van de Voedselbank kunnen meedoen met de maatschappij, b.v. 
af en toe naar een theater gaan, sporten, een bezoek aan het zwembad, kleding aanschaffen, een ver-
jaardagscadeau voor een jarig kind bestellen, enz. De Voedselbank werkt samen met bedrijven en instel-
lingen in de regio die deze diensten gratis of met korting aanbieden. 

8.  Samenwerking, steun en sponsoring 

De voedselbanken in Nederland worden met raad en daad terzijde gestaan door de overkoepelende or-
ganisatie Voedselbanken Nederland. Daarnaast neemt de Voedselbank Purmerend deel aan het regio-
naal overleg in Noord-Holland. De samenwerking met de gemeente Purmerend op het terrein van ar-
moedebestrijding is goed, mede dankzij de dubbelfunctie van Esmee Romero, die werkt bij de gemeente 
en als vrijwilliger betrokken is bij de Voedselbank. 

De gemeente, bedrijven, instellingen, kerken en particulieren steunen ons met geld en goederen. Weke-
lijks halen onze vrijwilligers producten bij het distributiecentrum in Amsterdam, bij de lokale bakkers, 
Manna Schermerhorn en Hessing B.V. in Zwaagdijk. (groenten). Daarnaast worden geregeld z.g. super-
marktacties georganiseerd waarbij klanten wordt gevraagd levensmiddelen te doneren. Vooral in de 
kerstperiode wordt gul gegeven. Dit jaar hebben o.a. de Stadsverwarming, Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland, Rotaryclubs, Henri Willig, scholen, plaatselijke supermarkten en particulieren mede gezorgd 
voor een goed gevuld kerstpakket. 

9.  Voedselveil igheid, Arbeidsveil igheid en Privacy 

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert de voedselkwaliteit. Voor voedselban-
ken zijn speciale regels opgesteld. Een keer per jaar worden er interne audits voedselveiligheid en ar-
beidsveiligheid gehouden. Ook dit jaar vond er controle plaats door Senz, een externe toetsingsinstan-
tie, waaruit bleek dat de Voedselbank Purmerend de voedselveiligheid goed op orde heeft (beoordeling 
2020: 8,9).  

De Voedselbank gaat zorgvuldig om met de gegevens van de cliënten. Ze werkt met een privacy state-
ment waarin vermeld staat hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard. 

10. “Onder de Radar”  

Ondanks alle inspanningen bereiken de Nederlandse voedselbanken maar een deel van de mensen die 
voor voedselondersteuning in aanmerking komen. Het project Onder de Radar, geïnitieerd door Voed-
selbanken Nederland, probeert de drempel naar de voedselbanken te verlagen. De drempels kunnen 
ontstaan doordat: 
 Mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van de Voedselbank en de toelatingscriteria (NIET 

WETEN) 
 Mensen zich schamen voor bezoek aan de Voedselbank (NIET DURVEN) 
 Mensen geen tijd of vervoer hebben om de pakketten te halen (NIET KUNNEN) 
 Mensen niet accepteren dat hulp nodig is of dat dit verboden wordt door familie of partner (NIET 

MOGEN)  
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Laaggeletterdheid is vaak een extra barrière. De Voedselbank in Purmerend probeert de drempels te 
verlagen en weg te nemen door bij de uitgifte van de pakketten een band op te bouwen met de klanten. 
Zij zijn vriendelijk en geïnteresseerd en proberen de klanten daar waar mogelijk te helpen. 

11. Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 

Zoals in de inleiding is aangegeven is ten gevolgen van Corona in 2020 geen aandacht gegeven aan het 
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Als de tijd daar is, wordt deze opnieuw besproken. 

12. Vermeldenswaard.  
 Er is een aantrekkelijke nieuwe folder verschenen met veel actuele informatie 
 Ook zijn er nieuwe flyers gemaakt en uitgedeeld 
 De website van de Purmerendse Voedselbank wordt steeds geactualiseerd. Er staan ook, naast veel 

informatie, aantrekkelijke filmpjes op ter illustratie  
 Veel supermarkten steunden ons bij de organisatie van de supermarktacties  
 In verband met Corona is Sinterklaas dit jaar niet gevierd bij de Purmerendse Voedselbank, maar zijn 

er voor de kinderen van cliënten alleen cadeautjes uitgedeeld.  
 Stadsverwarming Purmerend heeft uit de ontmanteling van oude units koper ingezameld en ver-

kocht. Uit de opbrengst heeft Stadsverwarming Purmerend Deen-bonnen gekocht en die aan de 
Voedselbank geschonken  

 Met dank aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kon er voor meer dan 1000 euro voedsel 
aangeschaft worden. 

 Alle vrijwilligers waren welkom bij de zomerse BBQ. 
 De oude bestelbus vertoonde steeds meer mankementen. Inmiddels is deze vervangen door moder-

ner zogenaamde bakwagen met hydraulische laadklep. Dit vergroot de effectiviteit en veiligheid van 
alle transporten. 

 Nadat de elektrische installatie was geüpdatet, is voor de zomer een grotere 2e koelcel geïnstalleerd 
en dankbaar in gebruik genomen. De grootte van de nieuwe koelcel maakt het mogelijk pakketten 
met (voorverpakte) groenten en zuivel gekoeld samen te stellen (voedselveiligheid). Deze investerin-
gen zijn mogelijk gemaakt door een legaat, donaties van het VSB fonds en Lionsclub Whereland 

 Radio 538 heeft van 14 tot en met 18 december met ‘Missie 538’ landelijk actie gevoerd voor Voed-
selbank Nederland. Ter voorbereiding voor Missie 538 hebben dj’s ieder een dag meegelopen bij één 
van de voedselbanken. In totaal is met Missie 538 € 1.116.035,- (223.207 voedselpakketten) ingeza-
meld. Voedselbank Purmerend krijgt haar aandeel uit deze actie in 2021. 

13. Financiën 

Dankzij de financiële steun van de gemeente Purmerend, diverse bedrijven, stichtingen, verenigingen, 
kerken en particulieren kon de Voedselbank Purmerend ook dit jaar haar werkzaamheden continueren. 
Door corona zijn veel spontane giften ontvangen m.n. voor de aanschaf van voedsel. 

De inkomsten en uitgaven waren met elkaar in evenwicht. Het jaar werd afgesloten met een negatief 
resultaat van € 286,-. De volgende grafieken geven inzicht in de verhouding van inkomsten en uitgaven 
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14. Donateurs van de Purmerendse Voedselbank 

Zonder de giften en ondersteuning, zowel financieel als in natura, van veel instellingen, bedrijven en 
stichtingen was het werk van de Voedselbank niet mogelijk geweest. Wij noemen ze hier. 
 Gemeente Purmerend 
 Prinsenstichting Purmerend 
 Fonds Eiercentrale Purmerend 
 RABO bank Purmerend 
 VSB fonds 
 Parochiële Charitas instelling Edam 
 Doopsgezinde gemeente Purmerend  
 Diaconie Protestantse Gemeente te Edam, Marken, Monnickendam, Zuiderwoude, Volendam Broek 

in Waterland, Zeevang-Oudendijk 

Verdeling 
  Uitgaven 2020  . 
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 Nederlands Hervormde Diaconie Ilpendam, Watergang, Marken, Purmer 
 Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk 
 PKN Beemster 
 Stichting Bimbam 
 Algemene Stichting van Weldadigheid Edam 
 Bakkerij Harry de Groot 
 Bakkerij Kees Gutter 
 Henri Willig Katwoude 
 Huiberts Katwoude 
 Deen Supermarkten en distributiecentrum 
 Plusmarkt De Gors 
 Distributiecentrum Plus markten 
 Jumbo supermarkten 
 AH supermarkten 
 Hessing Zwaagdijk oost 
 Manna Schermerhorn 
 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland 
 Stadsverwarming Purmerend en de Graaf Recycling 
 Lokaal kerstpakket 
 Regionale zorgboerderijen 
 Radio 538 (zie actie 538) 
 Diverse scholen 
 Waterland Accountants & Adviseurs 
 JSD Bouw Volendam 
 Autobedrijf Zeilemaker Purmer 
 Heeres assurantiën  
 Rotaryclub Monnickendam 
 Lionsclub Whereland Purmerend 
 Stichting Kinderhulp 

Daarnaast veel particulieren en een aantal niet met naam genoemde bedrijven of beheermaatschap-
pijen. 

 

Purmerend, 19 april 2021 

Stichting Purmerendse Voedselbank, 

Het bestuur, 

 .......................................................................   .......................................................................  
 Willem Friso Decker (Voorzitter) Marion Heijnis ( secretaris) 


