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Bestuur

Dhr. R.J.C.C. Schurink, voorzitter
Barbadosstraat 43
1448 TB Purmerend
tel. 06-54768903
voorzitter@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. G. Pronk, penningmeester
Zuideinde 70a
1121 CM Landsmeer
tel. 020 - 487 74 70
penningmeester@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. W. Smeets, secretaris
Jennerstraat 39
1097 GB Amsterdam
020 - 693 11 64
secretaris@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. F.C. Klaassen, materiaalbeheerder
Weth. van Wijckstraat 26
1107 BP Amsterdam Z.O.
tel. 020 - 69 64 69 0
penningmeester@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. C.M. Standaar
ledenadministratie@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. S. Sneek
algemeen bestuurslid
Kader!

Dhr. C.M. Standaar
Dhr. S. Sneek
LOTUS

Eggie van Buiten
Website: www.ehbo-oost.amsterdam

Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

Afdeling Amsterdam-Oost
Secretariaat:
Jennerstraat 39
1097 GB Amsterdam
020 - 693 11 64

Uitnodiging tot het bijwonen van de

JAARVERGADERING
van de afdeling Amsterdam-Oost
der Koninklijke Nederlandse Vereniging
Eerste Hulp Bij Ongelukken
op 26 maart 2018
aanvang 20:00 uur
in het gebouw van Speeltuinvereniging Batavia
Tidorestraat 107 (onder de poort door)
1095 KS Amsterdam
020 - 6685920
Namens het bestuur,
W. Smeets
Secretaris
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Agenda Jaarvergadering
Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering 2017.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag secretaris over 2017.
Jaarrekening 2017 en verslag van de penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie.
Begroting 2018.
Contributie 2018.
Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve.
Overzicht cursuswerk en verslag instructie.
Bestuursverkiezing.
Herkiesbaar zijn de heer Pronk en de heer Standaar. Aftredend
en niet herkiesbaar de heer Sneek. Mevrouw Schepens wordt
door het bestuur voorgesteld als algemeen bestuurslid voor 3
jaar.
13. Districtsvergadering Noord-Holland 14 april, te Zwaag.
13.1. Het bestuur stelt voor de heer Klaassen af te vaardigen.
14. Algemene Ledenvergadering KNV EHBO 26 mei, te Hoogkerk.
14.1. Het bestuur stelt voor de heer Schurink af te vaardigen.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Notulen algemene ledenvergadering 2017

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Koninklijke
Nederlandse EHBO-Vereniging Amsterdam-Oost dd 27 maart 2017
Aanwezige bestuursleden en kader: de heren F. Klaassen
(materiaalbeheerder), G. Pronk (penningmeester), R. Schurink
(voorzitter), W. Smeets (secretaris) en K. Standaar (tweede secretaris
en ledenadministrateur).
Aanwezige leden: 20, aanwezige ereleden: 2, aanwezige gasten: 6 (zie
presentielijst).
Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw Mens, de heren J.
Oort en W. van Oort.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle
aanwezigen welkom, met name jubilaris mevrouw Molenaar, erelid
mevrouw Hoekstra-van Eijsden, erelid Pronk en de heer en mevrouw
Kuiper alsmede de twee deelnemers aan onze beginnerscursus.
Jubilaris J. Oort heeft telefonisch laten weten dat hij niet aanwezig
kon zijn.
2.
Vaststelling agenda
De voorzitter deelt mede dat bij agendapunt 12 (Bestuursverkiezing)
toegevoegd moet worden dat de heer Sneek verkiesbaar is als
algemeen bestuurslid voor de duur van één jaar. Agendapunt 13
(Jubilarissen) wordt onderverdeeld in 13.1 Ereleden en 13.2 Afscheid
LOTUS. Agendapunt 16 wordt omgedoopt in “Website” en
agendapunt 17 in “Rondvraag”. Toegevoegd wordt agendapunt 18
Sluiting. De vergadering gaat hiermee akkoord.
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3.
Notulen ledenvergadering 2016
Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of C. Standaar en K. Standaar
twee verschillende personen zijn. Antwoord: C is de voorletter van de
heer Standaar, K de eerste letter van zijn roepnaam. De notulen van de
ledenvergadering 2016 worden vastgesteld zoals ze thans luiden.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
- Brieven van de heren Schurink en Smeets waarmee deze zich
kandidaat stellen als leden van het bestuur.
- Stukken voor de jaarvergadering van District Noord-Holland.
- Afmeldingen van mevrouw Mens en de heer W. van Oort.
5.
Verslag secretaris over 2016
Het verslag wordt vastgesteld.
6.
Jaarrekening 2016 en verslag van de penningmeester
De heer Pronk laat weten dat over 2016 het verlies 3.400 euro
bedraagt en dat er een structureel verlies zal zijn, waarvan de hoogte
niet bekend is.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter merkt op dat de zinsnede "conform Instructie
kascontrolecommissie 20-6-2012 en artikel 18 van de statuten en
artikel 43 van het huishoudelijk reglement" niet meer relevant is
omdat deze nog dateert uit de tijd dat onze vereniging een
onderafdeling van afdeling Amsterdam was. Deze zinsnede zal
voortaan worden weggelaten. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat in
de derde regel van het verslag “17 februari 2017” moet zijn “17
januari 2017”. De heer Van Buiten bedankt de penningmeester voor de
prettige samenwerking en verzoekt de vergadering het gehele bestuur
decharge te verlenen, hetgeen ook gebeurt.
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8.
Begroting 2017
Op een vraag vanuit de zaal naar de hoogte van de huur van ons
oefenlokaal antwoordt de penningmeester dat de huur afhangt van het
aantal leden van onze vereniging. Hij laat weten dat de kosten van de
website eenmalig zijn maar dat periodiek onderhoud wel nog wordt
gefactureerd. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.
9.
Contributie 2018
Deze blijft 46,- euro per kalenderjaar. Vanuit de zaal wordt gevraagd
of het bestuur een verhoging van de contributie heeft overwogen. De
penningmeester antwoordt dat een verhoging overbodig is omdat ons
eigen vermogen nog groot genoeg is om een aantal jaren met verlies
op te kunnen vangen.
10. Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve.
Mevrouw Hooft-Theunis geeft zich op als lid, evenals de heer
Leenders. Reserve wordt de heer Van Buiten.
11. Overzicht cursuswerk en verslag instructie
Dit wordt goedgekeurd.
12. Bestuursverkiezing
Onder het technisch voorzitterschap van penningmeester Pronk wordt
de heer Schurink unaniem herkozen als voorzitter voor een termijn
van 3 jaar.
De heer Smeets wordt unaniem herkozen als secretaris voor een
termijn van 3 jaar.
De heer Sneek wordt unaniem gekozen tot algemeen bestuurslid voor
een termijn van 1 jaar.
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13. Jubilarissen
Mevrouw Molenaar ontvangt uit handen van de voorzitter een
oorkonde met pen alsmede een bos bloemen in verband met haar 25jarig jubileum als EHBO’er.
13.1. Ereleden
De voorzitter neemt het woord en bericht de vergadering dat het
bestuur gemeend heeft conform artikel 7.6 van het huishoudelijk
reglement twee leden voor te dragen voor het erelidmaatschap. Op de
eerste plaats de heer Kuiper; de voorzitter memoreert de historie van
de heer Kuiper bij onze vereniging. De voorzitter noemt in dit verband
ook nog artikel 7.6 van het huishoudelijke reglement, waarin staat dat
na akkoord van de ledenvergadering het erelidmaatschap per direct
wordt toegekend of bij een andere speciale gelegenheid, die door het
bestuur wordt georganiseerd. Het bestuur bereikten signalen dat de
gezondheid van de heer Kuiper gestaag achteruit gaat. Daarom heeft
het bestuur op 16 december 2016 te Landsmeer een etentje
georganiseerd, waarop wij de heer Kuiper hebben verteld hem in deze
vergadering te willen voordragen voor het erelidmaatschap. De heer
Schurink citeert vervolgens enkele fragmenten uit de speech van 16
december 2016. De voorzitter vraagt of de vergadering akkoord gaat
met deze voordracht voor het erelidmaatschap. Een luid applaus valt
de heer Kuiper ten deel.
Ook voor de heer Klaassen heeft de voorzitter een speech gereed;
hierna vraagt de voorzitter ook om instemming met de benoeming van
de heer Klaassen tot erelid van onze vereniging, hetgeen eveneens
onder applaus door de ledenvergadering wordt goedgekeurd.
13.2. Afscheid LOTUS
De voorzitter memoreert dat Sandro Hooft in den beginne samen met
zijn vader als LOTUS actief was en later met Eggie van Buiten. Zijn
besluit om te stoppen wordt betreurd maar ook gerespecteerd. Als
blijk van dank ontvangt hij een bos bloemen uit handen van de
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voorzitter. In zijn dankwoord laat de heer Hooft weten dat hij met veel
plezier terugkijkt op zijn tijd als LOTUS. Hij wenst de heer Van
Buiten alle succes voor de toekomst toe.
14.

Districtsvergadering Noord-Holland, 8 april 2017 te
Katwoude
Voorstel afgevaardigde de heer Schurink.
Dit voorstel wordt door de vergadering unaniem aangenomen. De heer
Schurink wordt bovendien door de vergadering gemachtigd namens
onze vereniging deel te nemen aan stemmingen.
15.

Algemene Ledenvergadering KNV EHBO, 20 mei 2017 te
Zwolle
Voorstel afgevaardigde de heer Schurink. Dit voorstel wordt door de
vergadering unaniem aangenomen.
De heer Pronk laat weten dat het verlies over 2016 maar liefst 126.000
euro bedraagt, vooral te wijten aan de rechtszaak tegen de heer Rob
Snijders. De uitspraak in hoger beroep is uitgesteld tot mei. Indien de
KNV EHBO deze zaak verliest, dreigt faillissement. Vanuit de zaal
wordt gevraagd wat er gebeurt bij faillissement. Antwoord van de
penningmeester: de verschillende verenigingen gaan zelfstandig door
en hoeven geen gelden meer af te dragen aan Zeist.
16. Cijfers website
Aan de hand van een PowerPointpresentatie laat de heer Klaassen,
onze webmaster, zien dat dat onze website al met al goed wordt
bezocht. Sinds november 2016 is onze vereniging ook op Facebook
actief.
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17. Rondvraag
Op een vraag vanuit de zaal naar de beginnerscursus antwoordt
kaderinstructeur Kees Standaar dat zich tot nu toe 1 persoon heeft
gemeld voor de beginnerscursus, die van start gaat bij 6 deelnemers.
Dit seizoen is de beginnerscursus gestart met 4 deelnemers, van wie er
nu nog 2 over zijn. Zij doen begin april examen bij de afdeling
Duivendrecht.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of in het kader van het overleg tussen
de Amsterdamse EHBO-verenigingen beginnerscursussen onderling
worden gemeld. Dit gebeurt inderdaad.
De heer Van Buiten bedankt de bestuursleden voor hun inzet en al het
werk dat afgelopen jaar is verzet.
18. Sluiting
De voorzitter reikt bloemen uit aan erelid mevrouw Hoekstra-van
Eijsden, aan mevrouw Van Rooijen (bestuur speeltuinvereniging
Batavia), aan instructeur en algemeen bestuurslid Sneek en aan de
heer Van Buiten, onze LOTUS. Mevrouw Van Rooijen wenst onze
afdeling veel succes voor de toekomst en hoopt op een prettige
voortzetting van de samenwerking.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen
voor hun aanwezigheid en betrokkenheid en sluit de vergadering om
21.01 uur.
Voor akkoord,

Ralph Schurink
(voorzitter)

Wim Smeets
(notulist)
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Van de voorzitter

Dames en heren,
Op maandag 29 januari 2018 zijn diverse banken, de fiscus en de site
van DigiD getroffen door zogenoemde DDos-aanvallen, waarbij grote
hoeveelheden vragen tegelijk op de server van een bank of een bedrijf
worden afgestuurd, waardoor deze feitelijk onbereikbaar wordt.
Hiermee wordt de kwetsbaarheid van de digitale wereld aangetoond.
Volgens experts is de toename van het aantal apparaten dat via Wifi
verbonden is met het internet in feite een slechte ontwikkeling is.
Kwaadwillenden kunnen daarmee meekijken of meeluisteren in uw
woning of DDos aanvallen mee uitvoeren. Ik vind het geen fijn idee,
kan ik u zeggen.
Ook onze EHBO-site wordt regelmatig onderhouden om beveiligd te
zijn tegen mensen die kwaad in de zin hebben. We krijgen mail van de
provider dat er bepaalde acties moeten worden uitgevoerd. Graag wil
ik u op het hart drukken ook thuis uw computerbeveiliging goed op
orde te hebben. Ververs regelmatig uw wachtwoorden en hanteer het
principe: nergens hetzelfde wachtwoord gebruiken!
Ten tweede wil ik met u stilstaan bij het overlijden van de heer Van
der Laan, de geliefde burgemeester van de stad sinds 2010. In januari
2017 liet hij de Amsterdammers per brief weten dat hij ernstig ziek
was en dat hij ‘hoopte nog een tijdje uw burgemeester te mogen zijn.’
Dit heeft tot september mogen duren. Toen moest Eberhard zijn taken
neerleggen en op dat moment nam de locoburgemeester Kasja
Ollegren, nu minister van Binnenlandse Zaken in het derde kabinet
Rutte, zijn taken waar. Een week of twee later overleed de heer Van
der Laan. Het afscheid voor de ‘gewone’ Amsterdammer in het
Concertgebouw was indrukwekkend en was een zeer bijzondere
ervaring.
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Op 26 mei vindt de jaarlijkse landelijke vergadering plaats van de
KNV EHBO, ditmaal in het Van der Valk hotel te Hoogkerk, net ten
westen van de stad Groningen. De voorzitter, de heer Van Walderveen,
zal na 9 jaar aftreden. Een nieuwe voorzitter is gezocht en daarbij is
men uitgekomen bij de heer Herman de Wilde, op dit moment nog
voorzitter van het district Overijssel, tevens lid van het hoofdbestuur.
De heer De Wilde is momenteel bezig een (gedeeltelijk) nieuw bestuur
te vormen. Uiteraard is het de bedoeling dat de heer De Wilde door de
algemene ledenvergadering gekozen wordt tot voorzitter.
Op de achtergrond speelt ook nog de kwestie van Rob Sneijders;
bovengenoemd scenario kan anders uitpakken afhankelijk van de
rechterlijke uitspraak op 13 februari.
In onze eigen vereniging loopt alles goed. We hebben binnenkort een
nieuwe instructrice die volledig gediplomeerd is om u instructie te
geven. De vereniging heeft een deel van haar studiekosten betaald en
we zijn blij dat Ellen Schepens als tegenprestatie 10 jaar lang les wil
geven bij onze vereniging.
Na de decennialange inzet van Henk Kuiper, Frits Klaassen en Kees
Standaar, meen ik te kunnen zeggen dat wij met Sjaak Sneek en Ellen
een nieuw koppel hebben, waarmee we de komende jaren een stevige
basis hebben voor onze instructielessen. Ik spreek de hoop uit dat wij
de komende jaren ook weer beginnerscursussen kunnen organiseren.
Ook dit jaar ben ik blij met het werk dat Wim Smeets als secretaris
voor onze vereniging uitvoert. Hij doet de
aanwezigheidsadministratie, onderhoudt contacten met derden en
verspreidt de notulen en uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen.
Kees Standaar doet naast zijn werk als instructeur ook de
ledenadministratie. Hoewel wij een kleine verenging zijn, is dit werk
zeer belangrijk om een goed beeld te hebben van ons ledenbestand.
Dit is ook gekoppeld aan de financiën van onze vereniging, die
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beheerd worden door onze penningmeester, de heer Pronk. Ik ben erg
content met zijn inzet en inbreng bij onze vereniging. Als tweede
penningmeester fungeert Frits Klaassen, die de kleine kas beheert en
op de verenigingsavonden betalingen int. Frits doet dit naast zijn taak
als materiaalbeheerder en beheerder van onze website.
Dames en heren, ik kom tot een afronding. De ledenvergadering is dit
jaar, zoals u in dit boekwerkje kunt lezen, op maandag 26 maart. De
heren Pronk en Standaar moeten herkozen worden en hebben beiden
aangegeven dat ze beschikbaar zijn. De heer Sneek is vorig jaar voor 1
jaar gekozen. Hij ziet af van herverkiezing wegens andere
werkzaamheden. Ik wil de heer Sneek in ieder geval hartelijk danken
voor zijn bestuurswerkzaamheden in het afgelopen jaar.
Na afloop van de vergadering zal er een tombola gehouden worden,
waarbij u weer mooie prijzen kunt winnen. Ik wens u een goede
vergadering en veel geluk bij de tombola.
Ralph Schurink,
januari 2018
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Verslag van de secretaris

Verslag van de secretaris
Steeds meer EHBO-verenigingen zien hun ledenaantal dalen. Dit
komt onder andere door de vergrijzing van het ledenbestand, de steeds
groter wordende concurrentie van andere organisaties die EHBOcursussen aanbieden en – niet te vergeten – het gebruik van EHBOapps.
Onze vereniging lijkt geen last te hebben van deze ontwikkeling. Per 1
januari 2017 had KNV EHBO Amsterdam-Oost 56 leden en 6
ereleden. Per 31 december 2017 was het aantal leden per saldo met 2
gedaald tot 54. In december 2017 is ons erelid mevrouw Mens helaas
overleden. Hierdoor is het aantal ereleden met 1 gedaald tot 5.
Al met al blijft KNV EHBO Amsterdam-Oost de grootste EHBOvereniging van Amsterdam, met een grote vaste kern van trouwe en
enthousiaste deelnemers aan de oefenavonden. En hierop mogen we
met z’n allen zeker trots zijn.
Vermeldenswaardig uit het verenigingsjaar 2017 is nog het heugelijke
feit dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 ons
lid mevrouw Molenaar werd gehuldigd omdat zij 25 jaar EHBO’er
was.

Wim Smeets
secretaris
secretaris@ehbo-oost.amsterdam.
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Verslag van de instructie

In 2017 zijn er 18 bijeenkomsten voor de groep gevorderde EHBO’ers
geweest. Deze bijeenkomsten zijn gemiddeld door 20 leden bezocht.
Deze herhalingsavonden werden vooral door Sjaak gegeven en door
velen als prettig ervaren. Het is dan ook fijn om te weten dat Sjaak het
goed doet; vooral gezien mijn leeftijd, heb ik aangegeven in 2019 het
instructeursdiploma te laten verlopen.
Tot onze grote vreugde kwamen er dit jaar twee aanvragen voor een
opleiding tot docent Eerste Hulp. Eén van de twee is reeds in
opleiding en zal als stagiaire in 2018 zeker enkele lessen bij ons
overnemen. Ellen is door haar beroep (zij is verpleegkundige SEH)
een welkome aanvulling voor onze vereniging. De tweede dame is
nog niet begonnen, maar zij zal de opleiding volgend seizoen gaan
doen. De subsidie voor de opleiding van Ellen is door het Prins
Hendrik Fonds toegekend.
In het rooster van 2017 is voor het eerst de schoolvakantie opgenomen
(voorjaars- en herfstvakantie). Deze onderbreking wordt volgens mij
door de leden als prettig ervaren.
In 2017 is er een nieuwe kinder-AED aangeschaft. Voor 2018 staat er
een andere reanimatiepop op het verlanglijstje. Om deze te betalen
was een aanvraag ingediend bij de zogenaamde "wensboom" van de
Rabobank, maar deze is afgewezen omdat we daar geen rekening
hebben. Gelukkig zit er voldoende geld in de pot voor materialen,
waardoor het bestuur zijn goedkeuring heeft gegeven voor de aanschaf
van nog een AED pop, welke is voorzien van wifi.
Ik spreek de hoop uit dat 2018 net zo soepel zal lopen als 2017 en ik
wil langs deze weg het bestuur en alle medewerkers danken voor de
prettige samenwerking.
Als ledenadministrateur de volgende cijfers: 1-1-2017 62 leden (incl.
6 ereleden) en per 31-12-2017 nog 60 leden (incl. 5 ereleden).
C.M. Standaar (Kees)
docent Eerste Hulp en ledenadministrateur.
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Balans per 31 december 2017
Activa

Passiva

Nog te ontvangen rente
Kas
ING 4880260
ING Spaarrekening

€52
€75

Kapitaal 31-12-2016
Verlies 2017

€937

Kapitaal 31-12-2017

€44000

€41828
-€1686
€40142

Materiaalfonds

€2000

Kaderfonds

€2830

Vooruit ontvangen contributie

Totaal

Totaal
€45064
Staat van baten en lasten

Baten
Ontvangen contributie
Ontvangen rente
Diverse baten

€45064

Lasten
€2681
€52
€310

Huur
Verzekeringen
Ledenafdracht
Contributies

€620
€134
€351
€334

Bloemen/attenties

€635

ALV/Tombola
Cursuskosten
AED Trainer
Oranje kruis/Certificaat
Portikosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Netto verlies

Totaal

€92

€3043

€468
€362
€244
€511
€182
€751
€137
-€1686

Totaal €3043
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Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Begroot 2018

€2885.00
€1603.00
€205.00

€2681.00
€310.00
€52.00

€2500.00
€200.00
€50.00

€4693

€3043

€2750

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Begroot 2018

Huur accommodatie

€680

€620

€580

Verzekering

€124

€134

€134

Drukwerk

€443

€0

€0

Contributies

€249

€334

€330

Cursuskosten

€498

€362

€360

ALV Tombola etc.

€932

€468

€500

Bloemen/Attenties

€400

€635

€500

Kosten website

€1074

€0

€0

Afscheid/huldiging

€1049

€0

€0

Inkoop boekjes

€765

€0

€0

Reanimatiepop

€448

€0

€0

€0

€244

€0

Contributie
Diverse baten
Rente

Totaal
Uitgaven

AED Trainer
Afdracht Oranje Kruis

€403

€511

€500

Portokosten

€175

€182

€180

Bestuurskosten

€772

€751

€750

Bankkosten

€130

€137

€140

€0

€351

€320

Netto verlies/winst

-€3449

-€1686

-€1544

Totaal

€4693

€3043

€2750

Ledenafdracht
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Toelichting financieel jaarverslag 2017

In het jaar 2017 is er een verlies geleden van €1.686,-In dit verlies zat een aanschaf van een AED trainer van €244,-Dus zonder deze aanschaf zou het verlies geweest zijn €1.442,-Dit verlies zal zich zeker blijven doorzetten in 2018 en verdere jaren
De contributies van de leden, en natuurlijk ook de lage rente op de
spaarcenten, is nu eenmaal te weinig om alle kosten te kunnen dekken.
Bij een banksaldo van €44.000,-- vindt het bestuur het niet terecht om
aan een contributieverhoging te denken.
Het eigen vermogen op 31 december 2017 bedraagt € 40.142.
Met vriendelijke groet,
G.J. Pronk,
Penningmeester
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Verslag van de kascontrolecommissie

Hiermee verklaren ondergetekenden, de heer R. Leenders en mevrouw
S. Hooft-Theunis op 15 januari 2018 de financiële stukken en boeken
over het jaar 2017 van de Kon. Ned. Ver. EHBO Amsterdam Oost
gecontroleerd te hebben.
De ondergetekenden hebben de financiële stukken in orde bevonden.
Met dank aan de penningmeester verzoeken zij de leden hierbij de
penningmeester, de heer G.J. Pronk, decharge te verlenen.
Is getekend te Landsmeer, 15 januari 2018.

De heer R. Leenders

Mevrouw S. Hooft -Theunis
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