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Bestuur
Dhr. R.J.C.C. Schurink, voorzitter
Barbadosstraat 43
1448 TB Purmerend
tel. 06 - 54 76 89 03
voorzitter@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. G. Pronk, penningmeester
Harpoenier 92
1121 MR Landsmeer
tel. 06 - 15 38 65 77
penningmeester@ehbo-oost.amsterdam
Dhr. W. J.M. Smeets, secretaris
Jennerstraat 39
1097 GB Amsterdam
tel. 020 - 69 31 16 4
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, tweede secretaris en ledenadministrateur
Westwouderstraat 15
1023 VD Amsterdam
tel. 06 - 53 64 28 48
ledenadministratie@ehbo-oost.amsterdam
Kader
Dhr. S. Sneek
LOTUS

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

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

Uitnodiging tot het bijwonen van de

JAARVERGADERING
van EHBO-vereniging Amsterdam-Oost
op 31 mei 2021
aanvang 20:00 uur (zaal open 19:30)
in Van der Valk hotel Amsterdam Amstel,
Joan Muyskenweg 20
1096 CJ Amsterdam
Namens het bestuur,
W. Smeets
Secretaris
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Agenda Jaarvergadering
Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering 2020.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag secretaris over 2020.
Jaarrekening 2020 en verslag van de penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie.
Begroting 2021.
Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve.
Overzicht cursuswerk en verslag instructie.
Bestuursverkiezing. De heren Pronk en Standaar stellen zich
herkiesbaar.
Notariële statutenwijziging naamswijziging vereniging na 22
maart 2021 en vaststellen huishoudelijk reglement.
Toestemmingsverklaring leden inzake ere-leden
Rondvraag.
Sluiting.
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Notulen algemene ledenvergadering 2020

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Koningklijke
Nederlandse EHBO-vereniging afdeling Amsterdam-Oost,
dd. 28 september 2020
Aanwezige bestuursleden en kader: mevr. E. Schepens (instructrice)
en de heren F. Klaassen (materiaalbeheerder, tweede penningmeester
en beheerder website), G. Pronk (penningmeester), R. Schurink
(voorzitter), W. Smeets (secretaris), K. Standaar (tweede secretaris en
ledenadministrateur).
Aanwezige leden: J.W. Dreeijers, D. Kolfertz R. Lindeman, P. v.d.
Dungen, S. Hooft-Theunis, S. Hooft, W. van Oort, A. Kooistra, E. van
den Berg, R. Andriessen, R. Witberg, C. Pragt, J. Molenaar
Aanwezige ereleden: H. Kuiper, F. Klaassen en G. Pronk
Aanwezige gasten: de dames A. Standaar en J. Kuiper-van Rossum
Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw Petit, de heren Van
den Berg, Van Buiten Meijer, Meijroos, Van Rouendal en Sneek.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:02. Hij heet alle
aanwezigen welkom. In verband met de coronamaatregelen moest de
oorspronkelijk voor 6 april 2020 geplande ALV worden verschoven
naar vandaag. Bovendien moest worden uitgeweken naar een andere
locatie omdat ons oefenlokaal niet voldoet aan de van overheidswege
gestelde eisen. Een bijzonder woord van welkom richt hij aan de
ereleden Klaassen, Kuiper (met echtgenote) en Pronk.
2.
Vaststelling agenda
De voorzitter stelt de volgende wijzigingen voor:
Agendapunt 13: Tekst wijzigen als volgt: “Voorstel wijze van
verzelfstandiging EHBO-vereniging Amsterdam-Oost per 31
december 2020”
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Agendapunt 15: Tekst wijzigen als volgt: “Voorstel de heren Pronk en
Schurink af te vaardigen naar de Districtsjaarvergadering NoordHolland op 10 oktober 2020 te Almere”;
Agendapunt 16: tekst schrappen omdat in verband met de
coronamaatregelen slechts 2 personen per district mogen worden
afgevaardigd naar de ALV van de KNV EHBO op 24 oktober 2020 te
Zeist
Agendapunt 17 wordt 16;
Agendapunt 18 wordt 17;
Op een verzoek vanuit de zaal wordt agendapunt 10 gewijzigd als
volgt: “Overzicht cursuswerk en verslag instructie; stand van zaken
herhalingslessen”.
3.
Notulen ledenvergadering 2019
De notulen van deze ledenvergadering worden goedgekeurd zoals ze
thans luiden en ter plekke ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
- Brieven van de heren Schurink en Smeets waarmee dezen zich
kandidaat stellen als leden van het bestuur voor een periode van 3 jaar.
- Stukken voor de jaarvergadering van District Noord-Holland;
- Stukken voor de jaarvergadering van KNV EHBO;
- Afmeldingen van mevrouw Petit en de heren Van den Berg, Van
Buiten, Meijer, Meijroos, Van Rouendal en Sneek.
5.
Verslag secretaris over 2019
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
6.
Jaarrekening 2019 en verslag van de penningmeester
De penningmeester, de heer Pronk, meldt dat het verlies van 3.348
euro hoofdzakelijk het gevolg is van het feit dat onze vereniging vorig
jaar de districtsjaarvergadering van Noord-Holland heeft
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georganiseerd. Gezien onze gezonde financiële positie ziet hij de
toekomst met vertrouwen tegemoet.
Het verslag van de penningmeester wordt door de vergadering
goedgekeurd.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter geeft de heer Dreeijers het woord. Hij leest namens de
heer Van Buiten het verslag van de kascontrolecommissie voor en
verzoekt de vergadering de penningmeester en de overige leden van
het bestuur decharge te verlenen, hetgeen ook onder applaus
geschiedt.
8.
Begroting 2020
De penningmeester merkt op dat het begrote verlies waarschijnlijk
lager zal worden, onder andere als gevolg van corona. Op een vraag
vanuit de zaal of de huur voor ons oefenlokaal doorbetaald moet
worden hoewel voorlopig geen herhalingslessen worden gegeven,
antwoordt de penningmeester dat dit inderdaad het geval is.
9.
Samenstelling kascontrolecommissie, inclusief reserve
De heer Dreeijers is niet herkiesbaar. Als nieuw lid meldt zich
mevrouw Hooft-Theunis en de heer Kolfertz wordt herkozen.
Reservelid wordt de heer Dreeijers.
10.

Overzicht cursuswerk en verslag instructie; stand van zaken
herhalingslessen
Het overzicht en het verslag worden door de vergadering
goedgekeurd. Instructrice mevrouw Schepens laat weten dat corona
vooralsnog geen invloed heeft op diplomaverlengingen; het is niet
uitgesloten dat de herhalingslessen op den duur online gegeven zullen
worden. De heer Standaar voegt hieraan toe dat in ons oefenlokaal, dat
niet beschikt over voldoende ventilatievoorzieningen, momenteel
maximaal 14 personen aanwezig mogen zijn. Dit zou betekenen dat op
één avond twee herhalingslessen achter elkaar gegeven zouden
moeten worden, hetgeen in de praktijk niet te realiseren is. In
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december neemt het bestuur een besluit over de herhalingslessen in de
eerste helft van 2021.
11. Bestuursverkiezing
De voorzitter meldt dat mevrouw Schepens aftreedt en niet
herkiesbaar is in verband met haar verhuizing naar Den Haag; zij blijft
wel op afroep beschikbaar als instructrice. De voorzitter houdt een
toespraak voor mevrouw Schepens. Als dank voor haar inzet in de
afgelopen jaren ontvangt zij uit handen van de voorzitter een bos
bloemen en een cadeaubon.
De heer Smeets wordt unaniem tot secretaris gekozen voor een termijn
van 3 jaar.
Vervolgens verlaat de voorzitter, de heer Schurink, de zaal in verband
met zijn verkiezing en wordt het voorzitterschap tijdelijk
overgenomen door de penningmeester, de heer Pronk. De vergadering
kiest de heer Schurink unaniem tot voorzitter voor een termijn van 3
jaar.
12. Jubilarissen
De voorzitter richt het woord tot de heer Kooistra. Hij is al 50 jaar
EHBO’er. Eerst was hij lid van de afdeling Amsterdam-Centrum en
sinds 2014 van de afdeling Amsterdam-Oost. Als dank voor zijn inzet
als hulpverlener bij evenementen ontvangt hij uit handen van de
voorzitter een oorkonde en een cadeaubon. De heer Kooistra zegt
hiervoor dank.
Vervolgens richt de voorzitter het woord tot de heer Standaar. Deze is
in 1997 kaderinstructeur van onze vereniging geworden en heeft in
maart van dit jaar zijn laatste herhalingsles gegeven. Als bestuurslid
blijft hij tweede secretaris en ledenadministrateur. De voorzitter vraagt
de vergadering of zij akkoord gaat met de benoeming van de heer
Standaar tot erelid. Onder luid applaus gaat de vergadering akkoord.
Als dank voor zijn inzet ontvangt hij uit handen van de voorzitter een
oorkonde, een envelop met inhoud en een bos bloemen. De heer
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Standaar zegt dat hij zeer verrast en vereerd is met deze benoeming en
dat hij hoopt nog lang actief te mogen blijven voor onze vereniging.
13.

Voorstel wijze van verzelfstandiging EHBO vereniging
Amsterdam- Oost per 31 december 2020
De voorzitter stelt namens het bestuur voor om een besluit te nemen
of, en zo ja, op welke wijze onze verenging uittreedt uit de KNV
EHBO te Zeist. Het bestuur is van mening dat de meerwaarde van het
lidmaatschap bijzonder gering is. Bovendien acht het bestuur het
gezien de penibele financiële situatie van de KNV EHBO verstandig
tijdig te handelen. Er zijn drie opties:
A-de situatie blijft ongewijzigd; kortom, er verandert niets in de
huidige constructie.
B-de keuze wordt gemaakt om uit te treden uit de KNV EHBO Zeist.
C-de keuze wordt gemaakt om aan te sluiten bij een andere
overkoepelende EHBO-vereniging.
Een van de gevolgen van optie B is dat wij het KNV-logo niet meer
mogen gebruiken in onze communicatie. Ook moeten nieuwe statuten
worden opgemaakt en het huishoudelijk reglement worden aangepast.
Indien gekozen wordt voor optie C, zullen we de desbetreffende
statuten moeten overnemen en laten opmaken bij de notaris.
In verband met een technisch probleem aan de microfoon is de
voorzitter genoodzaakt de vergadering om 20.48 uur te schorsen.
Na de schorsing wordt de vergadering om 20.58 uur hervat en krijgen
de aanwezigen gelegenheid vragen te stellen. Op een vraag of
uittreding gevolgen heeft voor onze Lotus wordt geantwoord dat dit
niet het geval is omdat de Lotus is aangesloten bij een Lotusvereniging en niet bij de KNV EHBO. Ook wordt gevraagd of een
quorum nodig is voor dit besluit: dat is niet het geval. Een andere
aanwezige vraagt of uittreding consequenties heeft voor de leden. Ook
dat is niet geval. Een volgende vraag betreft eventuele financiële
problemen in de toekomst. De penningmeester antwoordt dat de KNV
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EHBO in dit opzicht geen enkele meerwaarde heeft omdat in geval
van financiële problemen de afdeling niet wordt geholpen maar
eenvoudigweg wordt opgeheven. De voordelen die het lidmaatschap
van de KNV EHBO in het verleden bood, zijn in de loop der jaren alle
verdwenen. De laatste vraag betreft de verzekeringen voor EHBO’ers:
deze lopen niet via de KNV EHBO maar via het Oranje Kruis.
14. Stemming uittreding KNV EHBO Zeist
Overeenkomstig artikel 13.4 van de statuten verzoekt de voorzitter of
drie aanwezige leden zich willen melden als lid van de
stemcommissie. De dames Hooft-Theunis en Schepens alsmede de
heer Dreeijers verklaren zich bereid zitting te nemen. Vervolgens
delen zij de stembiljetten uit aan de aanwezige 16 leden en tellen zij
de uitgebrachte stemmen. Mevrouw Schepens overhandigt de uitslag
van de stemming aan de voorzitter, die deze voorleest: voor uittreding
uit de KNV EHBO Zeist stemmen 11 leden, tegen stemt 1 lid; 4 leden
onthouden zich van stemming (stemmen blanco). De voorzitter
concludeert dat de algemene ledenvergadering het rechtsgeldige
besluit heeft genomen om per 31 december 2020 uit de KNV EHBO
Zeist uit te treden. Het bestuur zal het verzoek tot uittreding indienen
bij de KNV EHBO te Zeist.
15.

Voorstel de heren Pronk en Schurink af te vaardigen naar de
Districtsjaarvergadering op 10 oktober 2020 te Almere
Dit voorstel van het bestuur wordt door de vergadering unaniem
aangenomen.
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16. Rondvraag
Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat op de agenda het agendapunt
“Contributie 2021” ontbreekt. De voorzitter antwoordt dat dit
inderdaad een omissie is; de penningmeester geeft aan dat het bestuur
hierover niet heeft gesproken en dat hij op de volgende
bestuursvergadering een voorstel zal indienen over het jaar 2021 geen
contributie te heffen.
Op een vraag over de aansprakelijkheidsverzekering voor EHBO’ers
antwoordt de penningmeester dat deze is geregeld via het Oranje
Kruis.
17. Sluiting
De voorzitter dankt onze afwezige Lotus voor zijn inzet in het
afgelopen jaar. De voor hem bestemde bloemen worden in ontvangst
genomen door de heer en mevrouw Hooft, die deze bij hem zullen
bezorgen. De voorzitter overhandigt nog bloemen aan mevrouw
Standaar (verantwoordelijk voor de catering tijdens de
herhalingslessen), de heer Pronk (penningmeester), de heer Klaassen
(materiaalbeheerder en tweede penningmeester) alsmede de heer
Kuiper (erelid).
Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen
voor hun aanwezigheid en betrokkenheid en sluit de vergadering om
21.28 uur.
Voor akkoord,

Ralph Schurink

Wim Smeets

(voorzitter)

(notulist)
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Van de voorzitter

Dames en heren,
Het afgelopen jaar 2020 is een in velerlei opzichten bijzonder jaar
voor de EHBO in het algemeen en voor onze vereniging in het
bijzonder.
De landelijke vereniging heeft grote financiële problemen. Zij heeft
rechtszaken aangespannen, onder andere tegen de heer Pronk en
Administratiekantoor Pronk. De oud-voorzitter de heer Van
Walderveen heeft een donatie gegeven voor de advocaatkosten in deze
rechtszaken. Wegens een verschil van inzicht over deze financiële
donatie zijn de voorzitter en vice-voorzitter opgestapt.
Het voltallige bestuur van het district Noord-Holland is opgestapt en
er is een nieuw bestuur gekozen, waarin twee leden uit het opgestapte
bestuur zitting hebben. Op 11 juli is een nieuwe bestuur gekozen
tijdens een buitengewone districtsvergadering in Haarlem.
Na de algemene ledenvergadering van 28 september is uw bestuur
voortvarend van start gegaan om de afscheiding van de Koninklijke
EHBO Vereniging in gang te zetten. De secretaris heeft de KNV
EHBO te Zeist gemeld dat wij per 31 december 2020 wensen uit te
treden en heeft de hiervoor noodzakelijke documenten verstuurd aan
de landelijke vereniging. De penningmeester is aan de slag gegaan
met de notaris om onze vereniging te voorzien van nieuwe statuten en
te zorgen voor een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Kortom, diverse processen die op de achtergrond plaatsvinden en waar
u als lid weinig van merkt maar die wel moeten gebeuren. Ik spreek
vanaf deze plek mijn dank uit voor de heren Pronk en Smeets voor dit
werk.
Ook de website vereist aanpassing nu onze vereniging niet meer
verbonden is met de KNV EHBO; denkt u onder andere aan ons
embleem. Frits Klaassen heeft het nieuwe embleem ontworpen. Dit
zal na de ledenvergadering en de oprichting van de verenging worden
aangepast op kleur en op de website geplaatst.
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Samen met zijn zoon Patrick, onze webmaster, heeft hij de website
ook tekstueel aangepast, zodat er geen sprake meer is van enige
verwijzing naar de KNV EHBO. Ook voor deze werkzaamheden
spreek ik mijn hartelijke dank uit aan beide heren.
Tijdens de jaarvergadering hebben wij ook afscheid genomen van
onze instructrice Ellen Schepens die vanwege haar nieuwe werk te
Den Haag niet meer in staat is om iedere maandag tijdig in
Amsterdam te zijn. In overleg heeft zij 1000 euro van haar
opleidingskosten terugbetaald aan de vereniging. Ik dank haar
nogmaals hartelijk voor de prettige samenwerking.
Verder is het uiteraard bijzonder dat u allen vanaf maart geen lessen
meer gevolgd heeft. Alles kwam stil te liggen door de coronamaatregelen. Normaliter kwam u driemaal per maand naar de
Tidorestraat om een herhalingsavond te volgen. Ik denk dat het voor
velen van u een rare gewaarwording moet zijn geweest om op de
maandagavond niet meer naar de EHBO-les te komen.
Zoals u kunt lezen op de website geven wij ook in het voorjaar geen
herhalingslessen vanwege de corona-beperkingen waarmee we te
maken hebben. Uit dien hoofde, en omdat we vanaf maart ook geen
lessen hebben kunnen geven, heeft het bestuur besloten dat u geen
contributie voor 2021 te betalen.
Gezien de situatie omtrent corona heeft het bestuur wederom besloten
de jaarvergadering te houden in het Van der Valk Hotel Amstel. U
dient zich hiervoor aan te melden, uiterlijk 11 maart bij de secretaris.
Ik nodig u van harte uit voor deze vanwege de statutenwijziging
belangrijke vergadering (en zoals gebruikelijk wordt ook voor de
inwendige mens goed gezorgd).
Dames en heren, ik spreek de hoop uit dat ik u allen mag treffen op
onze vergadering op 22 maart in het Van der Valk Hotel.
Tot dan, houd moed en blijf gezond!
Ralph Schurink, voorzitter

Januari 2021
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Verslag van de secretaris

Over het jaar 2020 is al zo veel gezegd en geschreven dat ik wat onze
EHBO-vereniging betreft twee feiten wil aanstippen:
Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 september 2020 heeft
een meerderheid van de aanwezige leden gestemd voor het voorstel
van het bestuur om uit de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
EHBO te treden en voortaan als zelfstandige EHBO-vereniging
Amsterdam-Oost verder te gaan. Per 31 december 2020 zijn wij
inderdaad uitgetreden. Op het moment van schrijven van dit verslag
wordt hard gewerkt aan de oprichting van onze nieuwe EHBOvereniging.
In de loop van 2020 hebben helaas 4 leden hun lidmaatschap
opgezegd, terwijl wij één nieuw lid in ons midden welkom mochten
heten. Per 31 december 2020 telde onze vereniging 38 leden en 6
ereleden.
Wim Smeets
Secretaris
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Verslag van de instructie

Twintig twintig, tweeduizendtwintig. Een bijzonder jaar voor een
ieder. In het begin waren we nog druk bezig met de voorbereiding en
het geven van EHBO-lessen en toen kwam Corona. Dat heeft ons
allerlei kopzorgen gebracht. Was het niet zakelijk dan was het wel
privé. Halverwege 2020 werd al snel duidelijk dat we ook in het
najaar van 2020 niet meer hoefden te reken op het verzorgen en
bijwonen van EHBO-lessen bij Amsterdam-Oost.
Inmiddels hebben we de jaarwisseling met twintig éénentwintig,
tweeduizendéénentwintig, achter de rug. Gebruik makend van een
positieve inslag hebben we een heildronk uitgebracht en de wens geuit
dat 2021 in alle opzichten beter moge zijn dan het jaar ervoor.
Inmiddels is duidelijk dat ook in het voorjaar van 2021 geen EHBOlessen gegeven zullen worden. Het verloop van de pandemie laat dit
nog steeds niet toe.
Dat betekent dat er een EHBO-seizoen is voorbijgegaan zonder dat er
één enkele les is gegeven. Een unicum.
Ik wens u en de uwen veel gezondheid en sterkte toe in deze periode.
Tot in het najaar van 2021 als er weer nieuwe EHBO-lessen gepland
staan!
Sjaak Sneek
EHBO-instructeur
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Balans per 31 december 2020
Activa

Passiva

Nog te vorderen
Kapitaal 31-12-2019

€35172
-€1123

Kas

€110

Verlies 2020

ING 4880260

€541

Kapitaal 31-12-2020

€34049

€34000

nog te betalen kosten

€602

ING Spaarrekening

Totaal

Totaal

€34651

€34651

Staat van baten en lasten
Baten
Ontvangen contributie
Diverse baten

Lasten
€1779
€1011

Huur
Verzekeringen
Ledenafdracht
Contributies

€410
€144
€285
€91

Bloemen/attenties

€692

Diverse kosten
€105
Cursuskosten
€90
Jaarvergadering
€619
Kosten Website
€618
Oranje kruis/Certificaat €224
Bestuurskosten
€483
Bankkosten
€152
Netto verlies
-€1123

Totaal

€2790

Totaal €2790

EHBO-vereniging Amsterdam-Oost

17

Begroting 2021
Ontvangsten
Contributie

werkelijk
2019
€1963

werkelijk
2020
€1779

begroot
2021
€1800

herzien
2021
€0

Diversen

€227

€1011

€200

€300

Totaal

€2190

€2790

€2000

€300

werkelijk
2019
€580.00
€134.00
€201.00
€288.00
€317.00
€1110.00
€500.00

werkelijk
2020
€410
€144
€105
€91
€90
€692
€618

begroot
2021
€450
€134
€200
€300
€200
€1000
€0

herzien
2021
€400
€144
€100
€200
€400
€700
€0

€272.00
€374.00
€1018.00

€285
€224

€285
€350

€285
€250

€41.00
€539.00
€164.00
-€3348

€619
€0
€483
€152
-€1123

€0
€40
€600
€180
-€1739

€800
€0
€600
€180
-€3759

€2190

€2790

€2000

€300

Uitgaven
Huur accommodatie
Verzekering
Diverse kosten
Contributies
Cursuskosten
Bloemen/Attenties
Website
Ledenafdracht
Afdracht OK
Districtsjaarvergadering
Jaarvergadering
Portokosten
Bestuurskosten
Bankkosten
Netto verlies

Totaal

Het verlies in 2021 wordt hoger begroot doordat het bestuur besloten
heeft over 2021 geen contributie te heffen ivm corona waardoor er
weinig tot geen herhalingslessen kunnen plaatsvinden.
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Toelichting financieel jaarverslag 2020

In het jaar 2020 is er een verlies geleden van €1123.Dit verlies is minder dan in 2019 door terugbetaling van €1000
cursuskosten.
Nog te betalen kosten
Uren computer/website andere provider

€500.00

Bestuurskosten

€102.00

Totaal

€602.00

Het eigen vermogen op 31 december 2020 bedraagt €34.049
Met vriendelijke groet,
G.J. Pronk,
Penningmeester
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Verslag van de kascontrolecommissie

Hiermee verklaren ondergetekenden, de heer G. Kolfertz en mevrouw
S Hooft, op 28 januari 2021 en op 1 februari 2021 de financiële
stukken en boeken over het jaar 2020 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 ondergetekenden de leden
het bestuur m.b.t. het gevoerde financiële beleid decharge te verlenen.
Is getekend te Landsmeer, 28 januari 2021/1 februari 2021.
De heer G. Kolfertz

Mevrouw S.Hooft

d.d. 28 januari 2021

d.d. 1 februari 2021

