ALGEMENE LEDENVERGADERING
SEIZOEN 2020-2021
VV ZNC
Oktober 2021

Beste leden, ouders en verzorgers,
Hierbij het jaarverslag van vv ZNC over het seizoen 2020-2021. Omdat er in het seizoen 2019-2020
geen fysieke ledenvergadering heeft plaatsgevonden ontbreken de notulen van de vergadering. Het
jaarverslag is toen digitaal verzonden en hierop is geen reactie gekomen.
Wij zijn blij dat dit jaar de algemene ledenvergadering weer op de normale manier kan plaatsvinden
en wel op vrijdag 29 oktober om 19.30 uur. Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van
harte welkom.
Met vriendelijk groet,
Bestuur vv ZNC
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Jaarverslag vv ZNC 2020-2021
ALGEMEEN
Jaarverslag
Volgens de statuten van voetbalvereniging vv ZNC wordt hierbij het jaarverslag uitgebracht door de
secretaris over het verenigingsjaar 2020-2021.

Bestuurssamenstelling
In seizoen 2020-2021 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter
- Jos Niemeijer
Secretaris
- Lizette Eriks-Fluks
Penningmeester
- Bennie Bosgraaf
Algemeen lid
- Günter Litfinski (tevens vice-voorzitter)
Algemeen lid
- vacant

Leden
Einde seizoen 2020-2021 had de vereniging 313 leden, waarvan 83 jeugdspelers.

Seizoen 2020-2021
Het seizoen 2019-2020 startte succesvol met het 100 jarig bestaan van vv ZNC. Hierna begon de
competitie en er was weinig uitval als gevolg van slecht weer. Totdat in maart 2020 de coronapandemie uitbrak wat de competitie compleet stillegde. Bij aanvang van het seizoen 2020-2021 was
de corona uitbraak minimaal en de vooruitzichten waren gunstig. Vier zondagteams en twee
zaterdagteams begonnen vol plezier en goede moed aan de competitie en speelden mooie
wedstrijden. De maatregelen werden echter al snel aangescherpt waarbij eerst de kantine dicht ging,
daarna de wedstrijden zonder publiek gespeeld werden en uiteindelijk de hele competitie werd
stilgelegd. De jeugd trainde zo veel mogelijk door. Door het ontbreken van wedstrijden was dit voor
hun niet erg motiverend. In mei 2021 mocht de jeugd weer wedstrijden spelen op eigen terrein en
zijn er op een aantal zaterdagen diverse toernooitjes georganiseerd. Op de Nationale Voetbaldag op
12 juni zijn naast de eigen jeugdleden ook de jeugd uit Noord- en Zuidbroek uitgenodigd voor een
toernooi en leuke activiteiten. Dit was een groot succes. De senioren begonnen in juni weer te
trainen en op een enkele onderlinge wedstrijd na is er helaas niet meer gevoetbald.

TEAMS
De volgende seniorenteams waren actief in het seizoen 2020-2021:
Team
Zondag 1
Zondag 2
Zondag 3
Zondag 4
Zaterdag 1
Zaterdag 2

Klasse Categorie
3e
A
3e
A
6e
6e
4e
5e

B
B
A
B

Trainer
Henk Blijham
Henk Blijham
Patrick van Nimwegen
Maarten Hager

Leider
Patrick Gooijert, Klaas Dijk
Johan Ludolphie,
Jorick Voornhout
Richard Drenth
Matthijs ten Hove
Geert Dreise
René Schut

Slechts enkele wedstrijden werden gespeeld in het seizoen 2020-2021, waarvan zaterdag-2 en
zondag-3 bovenaan in competitie eindigden.
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ACCOMMODATIE
Terrein/gebouwen
In 2020 heeft de gemeente Midden-Groningen een flink aantal verbeteringen doorgevoerd: de cvinstallatie in het kleedkamergebouw is vervangen, de velden zijn geëgaliseerd, voorzien van drainage
en er draaien robotmaaiers om de grasmat kort te houden. In 2021 is het hoofdveld onder handen
genomen. Helaas aan de late kant, waardoor er bij aanvang van seizoen 2021-2022 niet gevoetbald
kan worden op dit veld.
De parkeerplaatsen langs veld 2 zijn al jaren een bron van ergernis. Helaas was het tot medio 2021
niet gelukt mensen te vinden om de aanpak van de parkeerplaatsen te coördineren. Uiteindelijk is de
opdracht uitgezet naar een hovenier en zijn de parkeerplaatsen in september gelegd. Dit project is
bijna afgerond.
De gemeente Midden-Groningen heeft plannen om sportaccommodaties over te doen aan de
verenigingen. Ook ZNC is aan het inventariseren wat hier de voor- en nadelen van zijn. Een besluit
hierover is nog niet genomen.

Kantine
De kantine is het grootste gedeelte van het seizoen 2020-2021 gesloten geweest voor leden. Voor
vergaderingen werd de kantine nog wel gebruikt en ook het klusteam maakte er gebruik van.

VRIJWILLIGERS
Ondanks dat er weinig gevoetbald is, hebben achter de schermen de vrijwilligers heel veel werk
gezet. Het klusteam kwam wekelijks naar ZNC voor klein onderhoud aan accommodatie en terrein.
De kantine werd bijgehouden m.b.t. schoonmaak en inkoop. Sponsor commissie en
communicatiecommissie vergaderden het hele jaar door en ook het jeugd- en hoofdbestuur kwamen
regelmatig bijeen. De trainingen van de jeugd gingen grotendeels door en aan het einde van het
seizoen zijn er nog diverse toernooitjes georganiseerd op de zaterdagen.
Alle vrijwilligers: bedankt!

HULDIGINGEN
Vele jubilarissen dit jaar en zelfs een tweetal leden al 60 jaar lid.
60 jaar lid: Siep Brouwer, Simon Buurke 1961-2021
50 jaar lid: Henk Meuken en Henk Meuken sr 1971-2021
40 jaar lid: Jan Smit, Hans Nieuwhof, Dolf Weerman, Daan Hulsebos
25 jaar lid: Gerard Jonker, Bart Kok, Mathijs ten Hove, Kasper Veentjer, Niek de Vries, Fokko Nieland

SPONSOREN
In het seizoen 2020-2021 had vv ZNC naast de twee hoofdsponsors Aardse Orchideeën en Meinardi
een zeer groot aantal sub-sponsoren. De zeer actieve sponsorcommissie haalt regelmatig nieuwe
sponsoren binnen. Hiervoor is de club de sponsorcommissie zeer erkentelijk.
Het verslag van de sponsorcommissie is bijgevoegd.

ACTIVITEITEN
De activiteitencommissie in zijn oude vorm is eind 2019 opgehouden te bestaan. Vlak daarna begon
de corona-uitbraak waardoor er geen activiteiten georganiseerd konden worden. Toen afgelopen
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voorjaar er weer meer buiten gesport mocht worden en de regels iets soepeler werden, werd een
activiteitencommissie toch wel gemist. Tijdens een brainstormavond over mogelijke activiteiten is er
spontaan een nieuwe activiteitencommissie ontstaan. Deze bestaat uit Sinus Schuiling, Geert
Strabbing, Jelleke Noordhoff, Kristianne Elzinga en Diana Kramer. Deze commissie is meteen gestart
met het organiseren van de Welkom terug dag die eind augustus gehouden is.
In het seizoen 2020-2021 zelf konden er geen binnenactiviteiten georganiseerd worden. Om toch iets
leuks te doen en binding te houden is er voor leden en belangstellenden 2x een online pubquiz
georganiseerd, wat een groot succes was. Tevens is door jeugd- en hoofdbestuur en een aantal
vrijwilligers de Nationale Voetbaldag georganiseerd. Meer dan 100 kinderen deden hier aan mee,
waarvan meer dan de helft geen lid was van vv ZNC.

COMMUNICATIE-MEDIA
Jarenlang was er binnen de vereniging een mediacommissie actief. Omdat deze niet meer
samenkwam en er toch wel behoefte was aan o.a. communicatie naar de leden, duidelijkheid over
social-media accounts en verantwoordelijkheden is begin 2020 een nieuwe commissie opgestart: de
communicatiecommissie. Deze commissie bestond is het seizoen 2020-2021 uit Marianne Duijndam,
Peter Tiems, Derk de Wit, Rinus Hager, Diana Kramer en Lizette Eriks. Een verslag van de
communicatiecommissie is bijgevoegd.

JEUGDBESTUUR
Het jeugdbestuur bestond in het seizoen 2020-2021 uit René Schut (voorzitter), Theo Balk, Rick van
Weerden, Gjalt Loots en Henk Hoek. Helaas hebben aan het einde van het seizoen 4 van de 5 leden
bedankt en bleef alleen Theo Balk nog over. Geert Dreise is gevraagd om alles met betrekking tot de
jeugd in goede banen te leiden.
Het verslag van het jeugdbestuur is bijgevoegd.

FINANCIEN
Het financieel jaarverslag is door de penningmeester opgemaakt en voorgelegd aan de
kascommissie. De verslagen van de penningmeester en kascommissie zijn bijgevoegd.

Lizette Eriks-Fluks
Secretaris vv ZNC
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Verslag jeugdbestuur
1. Inleiding
Na een moeilijk coronajaar is het weer mogelijk om te trainen en wedstrijden te spelen. Ondanks de
nog geldende maatregels voor Corona, is het normale voetballeven voorzichtig weer opgepakt. Door
het stilleggen van de trainingen en wedstrijden is er veel veranderd bij de voetbalclubs en dus ook bij
ZNC. Door het thuiszitten van de kinderen is de stap om te gaan voetballen groter geworden. Binnen
het jeugdbestuur hebben er veranderingen plaatsgevonden en ook in het aantal teams en leden. Tijd
voor een inzage hoe het er nu voorstaat.

2. Functies
Voorheen bestond het jeugdbestuur uit 5 leden. Om verschillende redenen (werk, focus op andere
activiteiten) hebben Henk Hoek, Rick van Weerden, Gjalt Loots en René Schut besloten om een
stapje terug te doen en de kans te geven aan een nieuw bestuur met nieuwe inzichten.
Theo Balk blijft als enige in zijn functie als wedstrijdsecretaris. Theo heeft al jarenlange ervaring langs
de lijn met onder andere zijn vaste rol als leider bij de Jo15-JM.
Rick Jager is de nieuwe scheidsrechter coördinator voor de jeugd. Door de drukte van zijn dagelijkse
baan heeft Rick aangegeven wel van betekenis te willen zijn voor ZNC. Een andere functie bekleden
zit er voor hem op dit moment niet in. Hierdoor kan hij de focus leggen op het gedeelte van de
scheidsrechters. Rick is nu 3 jaar gestopt als trainer bij ZNC mede door zijn baan en studie, maar voor
deze 2 jaar was Rick ook erg betrokken bij de club, als trainer en speler.
Op dit moment vervult Geert Dreise de rol van aanspreekpunt binnen het jeugdbestuur. Hij zorgt
ervoor dat trainers, spelers en ouders hun vragen beantwoord krijgen en dat er actie op wordt
ondernomen. Echter, heeft Geert het ook erg druk met zijn studie, werk, cursus en voetbal zelf.
Hierdoor kan hij dit niet blijven doen en wil hij graag de rol als coördinator vervullen voor de oudere
jeugd. Dit kan alleen op het moment dat er een vervanger is.
Op dit moment worden de verschillende taken binnen ZNC dus minimaal vervult. De vraag is dus ook
voor versterking zodat ZNC weer kan naar het niveau dat het verdient. Een coördinator voor de
kleinere jeugd en een voorzitter zijn erg van belang voor een goede voortgang. Ook mensen die
sporadisch mee willen helpen zijn van harte welkom.

3. Jeugdteams en leden
Mede door Corona is het aantal teams en spelers minder geworden. In het begin van dit seizoen zijn
er 6 teams ingeschreven. Door een leuke voetbaldag aan het einde van seizoen 2020-2021 zijn er nog
een aantal aanmeldingen bijgekomen. Deze nieuwe spelers zijn in de eerste weken van het huidige
seizoen begeleid door Rolf Seep. Rolf verzorgt op de maandagavond een training voor deze spelers.
Het gaat om spelers in de leeftijdscategorie van 4 t/m 8 jaar.
Dit heeft ertoe doen leiden dat er een extra Jo10 is ingeschreven en een nieuwe Jo7. Tevens houdt
dit in dat er nu weer aansluiting is van onderaf. Voor deze twee teams wordt nog gezocht naar een
trainer en een leider.
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De overige 6 teams zijn wel voorzien van trainer en leider. Hieronder een overzicht van teams +
leiders en trainers.
Team
Groot veld:
Jo19-1
Jo15-1
Jo15-JM
Klein veld:
Jo12-1
Jo11-1
Jo10-1

Trainer

Leider

Roger Hovenkamp
Rolf Sneep
Henk Hoek

Vacant
Gjalt Loots
Theo Balk

Gerrit Tuin
Sidney Reisiger
Gerrit Tuin

Rogier Plenter
Janna Patje
Denny Hindriks

De teams spelen momenteel op verschillende niveaus, variërend tussen de 3e en hoofdklasse. Jo10
heeft de eerste fase van hun competitie gewonnen. Hierdoor zijn zij gepromoveerd naar de
hoofdklasse. Dit beloofd mooie wedstrijden bij mooie clubs.

4. Scheidsrechters
Voor elke wedstrijd op groot veld is er een scheidsrechter nodig. Rick Jager is er elke week weer druk
mee bezig om deze te vinden. Voor de wedstrijden in de ochtend zijn er geen problemen. Deze
wedstrijden worden meestal gefloten van jongens van de zaterdagteams. Echter is er wel een
probleem voor de middag wedstrijden. Dan zijn de zaterdagteams zelf aan het voetballen en kunnen
ze dus niet fluiten. Het gaat gelukkig niet om veel wedstrijden, maar ze moeten wel een
scheidsrechter hebben. Hier dus ook de vraag om scheidsrechters.

Namens het jeugdbestuur VV ZNC,
Geert Dreise
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Verslag sponsorcommissie
Ondanks de corona kunnen wij terugkijken op een goed seizoen. Wij hebben onze sponsoren rond de
jaarwisseling een verrassingspakket gebracht. Onze sponsoruitje ging niet door en wij wilden toch
iets doen voor onze sponsoren. Contact onderhouden is zeer belangrijk. Deze geste werd erg
gewaardeerd door de sponsoren.
Vanwege de corona hebben wij de sponsoren, die na het verlopen van het betalingstermijn, nog niet
betaald hebben aangeboden om een regeling te treffen. Ondanks de crisis waar Nederland nog
steeds in zit hebben wij er toch weer een aantal nieuwe sponsoren bij. Zonder andere
commissieleden te kort te doen, kunnen wij toch zeggen dat de meeste aanwas van onze biking giant
Geert komt.
De ballenactie, die vanuit de sponsorcommissie georganiseerd was, heeft € 760,00 opgeleverd. Mooi
meegenomen in deze tijd. Ook heeft sponsor Simmeren Schroot er twee keer een container
neergezet. De opbrengst was voor ZNC. Dit heeft een dikke € 1200,00 opgeleverd
Ook de voor het nieuwe seizoen geplande sponsor uitje gaat niet door. Doordat er zeer weinig
opgave was, bleef er geen andere keus dan het af te gelasten.
Johan gaat de commissie verlaten omdat hij graag het hoofdbestuur wil gaan versterken. Wij
bedanken Johan voor zijn inzet en wensen hem veel succes in het hoofdbestuur. Tim Sanneman wil
op verzoek wel meer in de sponsorcommissie gaan doen en neemt de taken van Johan over.
Daar wij nagenoeg geen ruimte meer hebben voor borden langs het hoofdveld zijn wij aan het
nadenken om de lucht in te gaan. Er is nog geen duidelijke keuze gemaakt, maar dat wij de hoogte in
moeten is duidelijk.
Johan en Jasper hebben een nieuw shirt voor ZNC ontworpen. Dit is een ontwerp gaat naar
verwachting vele jaren mee. Er zijn al enkele teams die er in spelen. Krijgt een team een nieuwe
kledingsponsor dan krijgt dit team een shirt volgens het nieuwe ontwerp.
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Verslag technische commissie
De technische commissie maakt het beleid op voetbaltechnisch gebied voor de gehele vereniging. De
technische commissie legt verantwoording af aan het bestuur. De technische commissie voert het
beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de vereniging de
voetbaltechnische zaken en neemt initiatief om deze te verbeteren en te optimaliseren.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De technische commissie heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het beleidsplan. De
technische commissie houdt het bestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en
rapporteert in de hoofdbestuursvergadering. Te nemen beslissingen ten aanzien van personen en/of
goederen zullen worden voorgelegd aan het bestuur. De technische commissie is bevoegd voor het
indelen van de teams en het begeleiden, sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele
technische kader, conform het opgestelde beleid.
Door de T.C. wordt tenminste één separate vergadering gehouden. Twee keer per jaar, of wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht, wordt er een gezamenlijke vergadering gearrangeerd, waarbij trainers
en/of leiders aanwezig zullen zijn. Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de
voorzitter of een der leden dit wenselijk achten.
Heb je vragen aan de technische commissie of wens je een afspraak graag een van de leden
aanspreken.
De technische commissie bestaat uit Karel Veentjer en Günter Litfinski.
Er worden nog kandidaten gezocht om de technische commissie aan te vullen en op zaterdag de
senioren en/of jeugd te ondersteunen.
De T.C. wenst alle ploegen voor het nieuwe seizoen veel plezier en succes.
T.C. ZNC
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Verslag communicatiecommissie
De communicatiecommissie houdt zich bezig met het stroomlijnen van communicatie binnen en
buiten de club: wie moeten er geïnformeerd worden, wat moet er gecommuniceerd worden en hoe
moet er gecommuniceerd worden.
Hiervoor heeft de commissie een aantal zaken in kaart moeten brengen, waarbij ook leden en hoofden jeugdbestuur betrokken zijn geweest. Dit zijn:
-

communicatie enquete onder leden, oud-leden, publiek en vrijwilligers
brainstormsessie met hoofd- en jeugdbestuur over welke informatie gecommuniceerd moet
worden
welke informatie vinden we via welke kanalen naar welke doelgroepen communiceren
(confrontatiematrix)

Dit heeft onder meer geleid tot:
-

aanschaf Sportlink.club: een KNVB-tool waardoor informatie beschikbaar komt in de
Voetbal.nl app, op de website en op de tv in de kantine
updaten van de website www.vvznc.nl
stroomlijnen van informatie op social media
een formulier met informatie voor nieuwe jeugdleden
periodieke nieuwsbrief

Het seizoen 2021-2022 wil de commissie gaan gebruiken om de commissie meer onder de aandacht
te brengen, zodat voor iedereen duidelijk is wat de commissie doet en waarvoor deze ingezet kan
worden.
De communicatiecommissie kan altijd versterking gebruiken: mensen die meedenken, input leveren
m.b.t. bepaalde informatie en mensen die het leuk vinden om tekst en foto’s aan te leveren van
wedstrijden en andere activiteiten binnen ZNC. De commissie vergadert gemiddeld 1x per 6-8 weken
op de woensdagavond.
De commissie bestaat op dit moment uit Peter Tiems, Derk de Wit, Rinus Hager, Diana Kramer en
Lizette Eriks en is bereikbaar via communicatie@vvznc.nl.
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Verslag penningmeester
Seizoen 2020-2021:
Betreffend seizoen stond net als voorgaande editie in teken van corona.
Competitie normaal begonnen, echter al snel zonder publiek tot algeheel stil leggen.
Financieel heeft met name onze kantine hier onder geleden: per aanvang seizoen “medio augustus”
2020 tot eind september 2020 omzet, waarna volledige sluiting. Vanaf juni kwam er weer wat leven
in de brouwerij middels trainingen in combinatie met geopend terras.
Gedurende een normaal seizoen levert onze kantine na aftrek inkoop kosten rond de 30.000 euro
aan inkomsten, deze bedroegen afgelopen seizoen slechts 7.000 euro!
Vanwege vele onzekerheden was er voor seizoen 2020-2021 een fors verlies begroot, uiteindelijk zijn
we het seizoen redelijk doorgekomen en is het verlies beperkt gebleven tot 1482 euro, met daarbij
de aantekening dat we nog eind afrekeningen inzake overheidssteun tegoed hebben die nog niet zijn
meegenomen in het resultaat over 2020-2021.
Voor verdere informatie verwijs ik naar het financieel resultaat en balans overzicht welke ter inzage
ligt tijdens de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2021.
Genoemd resultaat is mede te danken aan stabiele inkomsten via onze sponsor commissie waarvoor
wederom mijn dank, en ontvangen financiële ondersteuning vanuit overheid regelingen.
Ook zijn er activiteiten als een digitale Pub Quiz georganiseerd wat goed is voor de saamhorigheid
maar ook een kleine financiële bijdrage levert aan het geheel.
Wat mij betreft afgelopen periode snel vergeten en positief verder met de toekomst.
Dank aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd!
Zuidbroek 29 oktober 2021
Bennie Bosgraaf
Penningmeester
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Begroting
BEGROTING 2021-2022:
Hoop op / verwacht een “normaal” seizoen zonder corona beperkingen.
Verwachting is dat ledenaantal gedurende het seizoen weer wat aantrekt, met als gevolg hogere
inkomsten uit contributies, acties en kantine.
Verder gaan we beleven wat een heel seizoen twee elftallen in A categorie “zaterdag 1 en zondag 1”
gaat doen aan de inkomsten kant, feit is wel dat het extra inzet van zowel bestuur als vrijwilligers
vergt. Extra kosten van twee standaard elftallen gedurende komend seizoen zijn wat mij betreft te
overzien.
Ongetwijfeld zal op een bepaald moment discussie omtrent zaterdag en zondag voetbal op gang
komen, voor nu laat ik het graag bij bovenstaand!
Lastig in te schatten wat prijs verhogingen met onze kosten gaan doen, energie kosten liggen vast
voor twee jaar tot en met eind 2022.
Uiteindelijk is er een begroting gemaakt die uitkomt op een positief resultaat van 1.000 euro, die ter
inzage en goedkeuring ligt tijdens de algemene leden vergadering van 29 oktober 2021.
Hoop dat we met name op verhouding inkoop / verkoop kantine wat focus kunnen hebben met een
betere bruto marge als effect. Zou kunnen dat dit enigszins zichtbaar wordt middels beperking van
ons assortiment dus wees voorbereid! In het verlengde hiervan is het rondkrijgen van personele
kantine bezetting een terugkerende uitdaging, laten we met ons allen proberen dit voor elkaar te
krijgen.
Als laatste meen ik me vaag te kunnen herinneren een opmerking gemaakt te hebben over soort van
feestje ter compensatie afgelopen corona tijd. Dit staat los van de onlangs georganiseerde welkom
terug dag.
Voor de jeugd hebben we per team een naar eigen inzicht te besteden bedrag beschikbaar gesteld.
Wellicht kunnen we voor de actieve senioren een leuke avond organiseren inclusief wat eten en
drinken in combinatie met wat voetbal, of als verrassing iets geheel anders!
Zuidbroek 29 oktober 2021
Bennie Bosgraaf
Penningmeester
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Verslag kascommissie
Donderdag avond 21 oktober hebben we in gezelschap van zowel de penningmeester als de
voorzitter het financiële verslag over seizoen 2020-2021 alsmede de balans per 30 juni 2021 “einde
seizoen 2020-2021” doorgenomen.
Vooraf hebben we “transparant als we zijn” ons best gedaan op uitnodiging van penningmeester nog
meer zielen vanuit de kantine mee te laten kijken en luisteren tijdens onze kas controle, echter de
meesten gaven aan het volste vertrouwen in ons te hebben of wellicht meer behoefte te hebben aan
het stromende vocht.
Ter onderbouwing middels inloggen internet bankieren kunnen vaststellen dat bank saldi sluiten met
hetgeen verantwoord en door mutaties gescrold. Verder ook actuele bankstanden en mutaties
bekeken en geconstateerd dat we daar nog wel even mee vooruit kunnen.
Na wat sparren over het een en ander zijn we tot de conclusie gekomen dat er wat ons betreft geen
bijzonderheden zijn en verlenen we decharge aan de penningmeester inzake het jaarverslag over
2020-2021!
Tevens hebben we de begroting over seizoen 2021-2022 besproken en goedkeuring hiervan zien we
met vertrouwen tegemoet.
Zuidbroek 21 oktober 2021
Jorick Voornhout en Tineke Timans
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