Bornse Schaats- en Skeelervereniging
Clubgids
Informatie voor nieuwe leden

Voorwoord

Van harte welkom bij onze Schaats- en
Skeelervereniging. Als nieuw lid, ouders, familie en
vrienden van onze vereniging en de schaatswereld
kom je veel nieuwe termen tegen. Om het sporten

zo plezierig, maar ook zo veilig mogelijk te maken
zijn er best veel regeltjes, weetjes en dingen, over
wat je wel kunt doen, maar ook zeker wat je niet
moet doen. Met deze gids proberen we jullie hierin
een beetje wegwijs in te maken.
Bij vragen, opmerkingen of als je iets wilt
bespreken kun je altijd bij je trainer terecht.
Schroom dan ook niet om naar ons toe te komen!
We wensen jullie heel veel schaats- en
skeelerplezier!
Namens de Bornse Schaats- en Skeelervereniging
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Bornse Schaats- en Skeelervereniging
(BSS)
Waarom schaatsen bij de Bornse Schaats- en
Skeelervereniging?
Aan de Stroom-Esch vijver werden de eerste afspraken gemaakt,
om de passie voor het schaatsen, om te zetten in een vereniging,
die draait op enthousiaste vrijwilligers. De Bornse Schaats- en
Skeelervereniging is opgericht in 1999 door grote liefhebbers van
het schaatsen en skeeleren. De doelstelling van de vereniging is
altijd geweest om iedereen, die dat wil, te leren schaatsen. Of je
nu beginner bent en nog nooit op schaatsen hebt gestaan of zelfs
een volleerd schaatser bent, die het fijn zou vinden om in
groepsverband de eigen techniek of snelheid te verbeteren.
De schaatsvereniging werkt met groepen, die op niveau worden
samengesteld. De onervaren rijders starten op de binnenbaan en
leren hier alle kneepjes van de schaatstechniek.
Heb je dit al onder de knie dan train je verder op de buitenbaan.
Volwassenen trainen op de buitenbaan in groepsverband onder
leiding van een gediplomeerde KNSB trainer.
De verenigingen van Losser, Oldenzaal, Enschede en Borne
hebben een samenwerkingsverband, wat inhoud dat wij
gezamenlijk op elk gewenst niveau trainingen aan kunnen
bieden, verspreid over verschillende uren in de week. Wanneer je
bij de BSS gaat schaatsen betekent dit, dat je in een bij jou
passende niveaugroep terecht komt.
De organisatiestructuur
De organisatie van de vereniging is opgedeeld in een aantal
commissies, die het dagelijks bestuur ondersteunen bij het
uitvoeren en controleren van enkele belangrijke taken, zoals de
wedstrijdbegeleiding, trainingen, activiteiten, kascontrole en
natuurijsactiviteiten.
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Bestuur
Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
Christel Diniz
christel@sebastians.eu
Penningmeester, ledenadministratie:
Jaap Bohnenn
jaap.bohnenn@kpnmail.nl
Training, schaatsen, techniek, onderhoud:
Bert de Groote
info@bertdegroote.nl
Kleding:
Marga van der Heijden
heyden-hesselink@lijbrand.nl
Algemeen bestuurslid:
Wouter ten Cate
wtc.wtc1@gmail.com
Commissies
Trainingscommissie:
Bert de Groote
Wedstrijdcommissie:
Sebas Diniz
Kas commissie 2016 -2017:
Karin Mollink, Marc Kamphuis, reserve Frans Moorman
Activiteitencommissie:
Christel Diniz, Marga van der Heijden, Karin Scholten,
Ilja Kamphuis
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Lidmaatschap en Contributie
Jeugdleden t/m 17 jaar € 10,00 per seizoen
Leden boven de 17 jaar € 20,00 per seizoen
Wijzigingen worden op de factuur aangegeven. Hierop vindt je
ook de kosten voor zomertraining, de baan, de licentie en huur
kleding.
Opzeggen lidmaatschap van de BSS kan slechts geschieden door
een schriftelijk bericht aan de ledenadministratie.
Door verplichtingen opgelegd door derden zijn hiervoor drie data
vastgesteld:
1. Opzeggen voor 31 Maart van het lopende boekjaar.
(Dan vervalt ook de licentie en de baankaart).
2. Opzeggen na 31 Maart maar voor 31 Augustus.
Dan worden de contributie- en licentiekosten voor het
komende seizoen in rekening gebracht.
3. Opzeggen na 31 Augustus van het lopende boekjaar. Dan
worden de contributie, licentie en de baankaart in
rekening gebracht.
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Schaatsen en Skeeleren

Trainingen
De trainingen worden gegeven onder leiding van gediplomeerde
trainers. BSS is een erkend leerbedrijf en we leiden trainers op. Je
kunt dus les krijgen van gediplomeerde trainers, stagiaires en/of
trainers in opleiding.
Trainingsmotivatie en je eigen niveau worden bij de eerste
trainingen bekeken om zo te bepalen in welke groep je gaat
trainen. Wintertrainingen vinden plaats op de kunstijsbaan in
Enschede.
Trainers kunnen daarnaast nog extra trainingen aanbieden in de
vorm van lopen, skeeleren en/of fietsen. Deze trainingen worden
in de zomer (van mei tot en met september) gegeven op diverse
locaties.
De trainingen voor de leden kunnen samengaan met andere
ijsverenigingen in de buurt. Hierdoor kan het voorkomen dat er
een trainer van een andere vereniging les geeft. Dit wordt
onderling goed besproken en we hebben allen hetzelfde doel
voor ogen. Dit kenmerkt het open karakter van de vereniging.
Naast recreanten zijn er ook wedstrijdgroepen. Niet iedereen kan
hieraan deelnemen. Kom je in aanmerking, dan hoor je dit van je
trainer.
De trainingsuren, voor de winter, worden aan het begin van het
schaatsseizoen bekend gemaakt (eind september begin oktober).
Wedstrijden
Mijn eerste wedstrijd!
Meedoen aan een wedstrijd, hoe gaat dat nou?
Onderstaand wordt uitgelegd welke soort wedstrijden er zijn met
de bijbehorende procedure en wat van belang is tijdens het
verloop van de wedstrijd.
Meedoen aan een wedstrijd, hoe gaat dat nou?
Er zijn gewestelijke wedstrijden, interclubwedstrijden en
clubwedstrijden. Iedere soort wedstrijd heeft een eigen
procedure.
7
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Gewestelijke wedstrijden
Gewestelijke wedstrijden worden door het Gewest KNSB oost
georganiseerd en vinden voor de verschillende categorieën
ongeveer 1x per seizoen plaats. De aanmelding kan alleen
elektronisch via de site van het BC Twente: www.bctwente.nl
Je klikt "langebaan" aan, vervolgens ga je naar "opgave
wedstrijden". Als je je voor de eerste keer wilt aanmelden, moet
je éénmalig je persoonlijke gegevens doorgeven. Als je de
volgende keer op deze pagina komt, dan moet je je
wedstrijdnummer invullen met een wachtwoord en vervolgens
krijg je een pagina, waarop jouw persoonlijke gegevens staan en
een keuzemogelijkheid om je op te geven voor de, voor jou van
toepassing zijnde, wedstrijden. Als je een of meerdere
wedstrijden hebt gekozen, krijg je automatisch een
bevestigingsmail. Als later blijkt dat je, om persoonlijke redenen,
onverhoopt toch niet mee kunt doen aan de wedstrijd, dan staat
in die bevestigingsmail, hoe je je weer MOET afmelden. Wil het
niet lukken neem contact op met je trainer!

Interclubwedstrijden

Om het niveau van onze vereniging met andere verenigingen te
vergelijken zijn er zogenaamde Interclubwedstrijden. De
interclub-wedstrijden zijn (inter)lokale wedstrijden, waarvoor de
schaatsvereniging door andere schaatsverenigingen wordt
uitgenodigd bijv. door Deventer, Enschede etc. De wedstrijd is dan
op de baan van de uitnodigende vereniging. Er wordt bij deze
wedstrijden een persoonlijk en een clubklassement opgemaakt.
Voor Interclubwedstrijden kun je je niet zelf opgeven. Onze
vereniging selecteert zelf voor iedere Interclubwedstrijd de
deelnemers. Daarbij wordt een evenredige verdeling van de
Interclubwedstrijden over de jeugdleden nagestreefd. Als je voor
een bepaalde wedstrijd wordt geselecteerd, dan ontvang je via email de uitnodiging met de vraag, om aan te geven of je mee wilt
doen. Er gaat altijd een trainer van BSS Borne mee naar iedere
Interclubwedstrijd. Voor vervoer moet je zelf zorgen. Veelal
worden onderling afspraken gemaakt over samen reizen.
Het verloop van de wedstrijd
De trainer/coach wil graag dat alle deelnemers een half uur,
voorafgaand aan de wedstrijd, aanwezig zijn. In dat half uur heb
je de tijd om rustig in te lopen, nog wat vragen te stellen en je
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schaatsen onder te binden.
Hoe de startvolgorde is wordt aangegeven op de startlijsten. De
trainer/coach heeft altijd een startlijst. Publiek kan altijd de
startlijsten kopen bij het jurysecretariaat (in Enschede € 0,30).
Op de startlijst staat, wanneer je moet rijden en met welke kleur
wedstrijdbandje je moet rijden. Wedstrijdbandjes zijn nodig voor
de juryleden, daarmee kunnen zij de deelnemers goed uit elkaar
houden. Wedstrijdbandjes zijn er in 4 kleuren. Als je aan
wedstrijden mee wilt doen, moet je die zelf aanschaffen. Het
bandje draag je tijdens de wedstrijd goed zichtbaar om je rechter
bovenarm. De kleur van het bandje hangt af van de baan waarin
je schaatst en de plaats in het kwartet. Een kwartet is een groep
van 4 personen waarin gestart wordt. De wedstrijdbandjes
hebben de volgende 4 kleuren met de volgende betekenis:
Rd = rood (eerste paar buitenbaan)
Wt = wit (eerste paar binnenbaan)
Gl = geel ( tweede paar binnenbaan)
Bl = blauw (tweede paar buitenbaan)
De wedstrijd wordt onderbroken door een of meerdere pauzes,
waarin de baan verzorgd wordt. Je gaat alleen de baan op, als je
ook in die periode daarna moet rijden.
Als je pas na de dweil aan de beurt bent, moet je niet de baan
opgaan. Als je, na de dweil, de baan opgaat meld je je bij de
hulpstart.
Niet tijdig bij de start verschijnen, betekent dat je niet mee kan
doen aan de te verrijden afstand. Let ook goed op de speaker. Die
roept om, welke rit bezig is en welke rijders zich klaar moeten
maken voor de start. Als je je naam hoort, ga dan zo snel mogelijk
naar het bankje bij de start. Hier staat de hulpstart, die de rijders
oproept en op de juiste plaats zet.
De volgende regels moet je tijdens de wedstrijd goed in acht
nemen:
Zolang je niet een wedstrijd rijdt, mag je inrijden in de
binnenbaan.
Zorg dat je elkaar niet hindert en pas goed op met oversteken!
Blijf niet aan de binnenkant van de boarding staan, gedurende de
wedstrijd.
Rij niet door de "tijd" finishlijn, als je geen wedstrijd rijdt.
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Ga niet onnodig bij de hulpstart staan, daar is het meestal druk en
als je voorlopig niet hoeft te rijden, dan moet je daar niet blijven.
En dan is het zover, dan moet je rijden!
Trainingsjasje en ritsbroek kunnen worden uitgedaan bij het
bankje, je kijkt of het wedstrijdbandje goed zit en controleert met
de hulpstart of je de juiste kleur hebt. De starter geeft aan dat je
klaar mag staan en na het startschot vertrek je. Als je door de
finish bent kun je je elektronische tijd aflezen op de borden langs
de zijkant. Je rijdt na de wedstrijd even uit op de binnenbaan en
je haalt je kleding weer op bij het bankje bij de start. Daarna mag
je van de baan.
Afhankelijk van de door de baan toegekende wedstrijdtijd
kunnen de volgende afstanden worden gereden:
 Pupillen en Junioren 100 m. en 100 meter of
100 m. en 300 meter.
 Pupillen en Junioren 300 m. en 500 meter
 Junioren C rijden 500 m. en een 1000 m. of 1500 meter.
 Junioren B rijden 500 m. en een 1000 m. of 1500 meter.
 Junioren A, Neo senioren, Senioren en Masters rijden
een 500 m. en 1000 meter,
500 m. en 1500 meter of 3000 m. en 5000 meter.

Tijdslimieten

Iedereen start met de eerste afstand. Zodra je een tijdslimiet
behaald hebt ga je, de volgende wedstrijd, naar de volgende
afstand
-

100m < 15.00 seconden
300m < 37.00 seconden
500 m < 58.00 seconden

Indien je na opgave toch verhinderd bent om deel te nemen aan
de wedstrijd, dan ben je verplicht je z.s.m. af te melden bij je
coach of anders, uiterlijk een half uur voor aanvang van de
wedstrijd, bij de jurykamer van Enschede door de
aanmeldingsmail te retourneren. Let op als je niet verschijnt
mag je de volgende wedstrijd niet mee rijden.
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Licenties
Voor alle leden, die wedstrijden rijden, moet een licentie door
de rijder worden aangevraagd. Dat kan door naar www.knsb.nl te
gaan en daar het onderwerp licentie aan te klikken, een eigen
account aan te maken en te betalen. De licentie wordt je dan
toegestuurd. De licentie wordt je dan toegestuurd. Het
licentienummer wordt doorgegeven aan de penningmeester. Een
licentie is verplicht en moet gezien worden als een bewijs van
inschrijving bij de KNSB. De licentie is tevens gekoppeld aan een
collectieve ongevallenverzekering. Zorg ervoor dat u uw pas, op
de ijsbaan, altijd bij u draagt. Voor schaatsers die niet deelnemen
aan wedstrijden wordt geen licentie aangevraagd, dit i.v.m. extra
kosten. Zij nemen wel deel aan een collectieve
ongevallenverzekering geregeld vanuit BSS.
De KNSB kent licenties voor Langebaan, Korte baan, Short Track,
Marathon en Schoonrijden.
Voor wedstrijden binnen de vereniging is geen licentie nodig.
Voor de rest moet iedere wedstrijddeelnemer in het bezit zijn van
een geldige licentie voor de betreffende tak van schaatssport.
Mocht je als schaatsenrijder(ster), naast de licentie voor het
langebaanschaatsen, mee willen doen aan wedstrijden Short
Track en/of Marathon kun je hiervoor een oormerk aanvragen.
De licenties zijn op grond van leeftijd als volgt ingedeeld:
Categorie Leeftijd
F-pupillen ( tot 8 jaar)
E- pupillen ( 8 tot 9 jaar)
D-pupillen ( 9 tot 10 jaar)
C-pupillen (10 tot 11 jaar)
B-pupillen (11 tot 12 jaar)
A-pupillen (12 tot 13 jaar)

Junioren B
Junioren C
Junioren A
Neo senioren
Senioren
Masters

(15 t/m 16 jaar)
(13 t/m 14 jaar)
(17 t/m 18 jaar)
(19 t/m 22 jaar)
(23 t/m 38 jaar)
39 jaar en ouder

De licentiehouder behoort tot het Gewest waarin de vereniging,
waar je lid van bent, is gevestigd. Als peildatum geldt de leeftijd
die voor 1 juli van het betreffende schaatsseizoen is bereikt. De
licentie is geldig t/m 30 juni en wordt automatisch verlengd voor
een volgend seizoen, tenzij de licentiehouder via zijn vereniging,
minimaal 2 maanden voorafgaand aan de expiratiedatum
(1 juli), schriftelijk aangeeft, dat hij/zij geen licentie voor een
volgend seizoen meer wil hebben.
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De schaatsen
Ons motto is dat iedereen kan leren schaatsen. Om te kunnen
schaatsen heb je een uitrusting nodig bestaande uit: schaatsen,
kleding, handschoenen, muts en/of valhelm. De ijsbanen in
Nederland verplichten dit, net als BSS. Veiligheid voorop!!
De startende kinderen beginnen in principe op demontabele
Lage Noren, met een schoen die via de oven (warmte) passend
wordt gemaakt. Blijkt dat dat niet gaat, dan wordt er een
alternatie gezocht. Van de trainer krijgen ze te horen, wanneer ze
over kunnen stappen naar Klapschaatsen.
Het is mogelijk om de schaatsen, bij de vereniging, voor het
seizoen, te huren. Groei je tijdens het seizoen uit je schaatsen, dan
kun je deze omruilen voor grotere. Zo heb je altijd de juiste
schaatsen aan. Als je zelf schaatsen aanschaft is het belangrijk,
dat ze goed passen en vooral niet te groot zijn (hierdoor kun je
onnodig vallen).
Botte schaatsen rijden niet goed en zorgen voor soms lelijke
valpartijen. Door regelmatig te slijpen, voorkom je valpartijen en
blessures. Slijpen kan bij onze technische staf. We hebben door
jarenlange ervaring met recreatief- en wedstrijdrijden de juiste
apparatuur en kennis in huis. Bij het slijpen van de schaatsen
door anderen, geven wij geen garantie voor goede kwaliteit. Bij
het huren van schaatsen, van de vereniging, is het slijpen voor
leden gratis.
Als de goede ronding in het ijzer zit is het, na een aantal keren
schaatsen, verstandig om ze te laten polijsten (scherp maken).
Heb je op natuurijs geschaatst, dan moeten de schaatsen
geslepen worden voor je weer op kunstijs kan schaatsen.
Zijn de veters van de schaats te lang, bindt deze dan niet om de
enkels of onder de voet! Dit belemmert de bloedsomloop en
veroorzaakt koude, tintelende en zere voeten. Veter je schaatsen
en laat onderin het stuk veter over. knip dan in het midden er
zoveel tussenuit, dat ze op lengte zijn en knoop de uiteinden aan
elkaar. De geplastificeerde uiteinden blijven zo intact en de veters
gaan niet rafelen. Vraag anders aan je trainer hoe je dit doet!
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Neem altijd een oude lap of handdoek mee, zodat je na afloop van
de training of wedstrijd je schaatsen kunt afdrogen. Bewaar je
schaatsen nooit in de schaatsbescherming of hoezen, maar in
bijvoorbeeld een oude handdoek.
Gebruik de schaatsbeschermers wel bij het verlaten van het ijs;
dit voorkomt beschadigingen van de ijzers (bramen).
De skeelers
Zowel de schaatsen als de skeelers moeten goed passend zijn. Er
zijn verschillende maten in schoenen, hoog, laag en in wielmaat.
Welke het beste bij jou past is afhankelijk van je eigen rijstijl en
de toepassing. Bij het skeeleren is het dragen van bescherming
aan te raden. Gedacht wordt aan helm, polsbeschermers,
elleboog- en kniebeschermers. Tijdens de trainingen en
wedstrijden, gegeven door de BSS, is het dragen van deze
bescherming verplicht.
Schaatskleding
Draag een schaatsbroek, want bij voorover bukken blijft je rug
altijd bedekt. Wel zo fijn! De salopette (schaatsbroek) en
trainingsjas in de kleuren van onze vereniging kun je huren. De
BSS muts betaal je eenmalig en blijft jouw eigendom. In deze
kleding kun je je vrij bewegen en je glijdt gemakkelijk over het ijs
in geval van een val. Het materiaal is stevig en kan wel tegen een
stootje.
Skeelerkleding
Voor het skeeleren is er een korte broek en een zomershirt te
huur. Ook gemaakt van licht materiaal waarin je heerlijk kunt
bewegen.
Wielerkleding
Voor het fietsen is er een korte fietsbroek met zeemleer en het
bekende zomershirt te huur. Als je stopt met schaatsen en/of
skeeleren verwachten wij de kleding na je laatste les / wedstrijd
weer in goede staat terug.
Wanneer je door vallen schade aan het pak of kleding hebt, meldt
dit z.s.m. bij de persoon, waar je de kleding hebt opgehaald.
Samen vinden we altijd een passende oplossing.
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Kledingregelement
Doel van dit reglement:
Het vastleggen van afspraken binnen de vereniging over het
verkrijgen, het dragen en het onderhoud van de clubkleding.
Clubkleding is uitsluitend te verkrijgen voor leden van de
vereniging. Daarmee zijn donateurs, familie en bekenden
uitgesloten. Clubkleding is verplicht gedragen te worden tijdens
schaats-, skeeler- wedstrijden ofwel –trainingen, bij huldigingen
en bij prijsuitreikingen. Clubkleding is uit voorraad bij de
ledenadministratie te verkrijgen.

Huren

Hierbij wordt het “bruikleenbedrag” per verenigingsjaar betaald
en blijft het kledingstuk eigendom van de vereniging.
Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de kleding stelt het
lid de vereniging zo snel mogelijk op de hoogte.
Ingeval de oorzaak bij het lid ligt (dit ter beoordeling van het
bestuur) zal het lid een vergoeding moeten betalen en zo snel
mogelijk een vervangend kledingstuk ontvangen.

Voor een kledingstuk in bruikleen gelden de volgende
bepalingen:
Een uit te reiken kledingstuk verkeerd te allen tijde in goede
staat, maar behoeft niet nieuw te zijn. Als een lid uit het
kledingstuk is gegroeid kan het kosteloos omgeruild worden
tegen een grotere maat. De kleding moet volgens het
wasvoorschrift gewassen worden. Het is het lid niet toegestaan
logo’s of sponsoruitingen toe te voegen aan de clubkleding.
Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap, zal het
lidmaatschap pas worden beëindigd, als alle eigendommen
van de vereniging zijn ingeleverd.
Aanvullende bepalingen:
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid
bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement,
beslist het bestuur.
 Met in ontvangst name van de kleding verklaart het
lid zich akkoord met de vermelde voorwaarden.
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Praktische Zaken
De BSS Website
www.schaatsenborne.nl
Voor aankomende wedstrijden, wedstrijduitslagen,
trainingsinformatie, informatie vanuit de KNSB of vanuit het
bestuur en belangrijke links naar andere sites kunt u de site
raadplegen. Kijk daarom regelmatig op onze website, dan blijft u
op de hoogte.
Club nieuwsbrief
Deze wordt op de site gepubliceerd.
Schaatsen op natuurijs
Als je een licentie hebt van de KNSB mag je meerijden met alle,
door de KNSB, goedgekeurde tochten!!
Kampioenen
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in April/Mei
worden de behaalde schaatsdiploma’s uitgereikt. Ook worden de
medailles voor de behaalde persoonlijke records omgehangen.
Tevens worden dan de kampioenen van de zomer-,
wintertraining en wedstrijden gehuldigd. Je krijgt hiervoor een
uitnodiging. Zorg dat je aanwezig bent! De datum wordt ook op
de website geplaatst.
Om aan te denken, Nog enkele baan en/of clubregels
Altijd je trainingskaart en licentie meenemen
Kom nooit op het ijs als er gedweild wordt
Rij nooit tegen de stroom in
Langzaam rijden of stilstaan doe je aan de buitenkant van
de baan
Verlaat direct het ijs als de omroeper dit heeft verzocht
Draag altijd handschoenen
Kijk regelmatig op het mededelingenbord in de hal
Ga nooit op de baankussens zitten, hangen of liggen.
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Bijzondere activiteiten
Ook wordt er elk jaar, in de maand Juni, een avond fiets4daagse
georganiseerd voor Borne en omgeving. Ook deze inkomsten
komen ten goede aan de activiteiten van de vereniging.
Het bijhouden van de ijsbaan op de vijver in de Stroom-Esch
kunnen we inmiddels doen met een echte ijsbaanvegers, die we
middels diverse acties hebben kunnen aanschaffen.
Informatie en klachten
Heeft u verder nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de trainers
of bestuurders. Dit geldt ook voor klachten. Alle e-mailadressen
van de trainers en bestuursleden kunt op de
BSS website vinden.

Wat kunt U voor de vereniging
betekenen…
Zoals de meeste (sport) verenigingen draait de BSS grotendeels
op de inzet van vele gemotiveerde vrijwilligers. Denk
bijvoorbeeld maar aan de bestuursleden, trainers, de jury en alle
andere nodige mensen bij wedstrijden. Degenen, die de Site
“up to date” houden, de mensen die voor uitgave van de kleding
zorgen, de sponsoren en de mensen die zorg dragen voor allerlei
extra activiteiten.
U als lid kunt hierin ook een bijdrage leveren en u weet zelf het
beste op welke manier. Dus hebt u interesse en bent u
gemotiveerd om iets “op te pakken”, laat dan graag van u horen.
Ook donateurs zijn van harte welkom! Neem voor informatie
contact op met het bestuur.
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