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VOORWOORD
Het doet me genoegen u hierbij het Jaarverslag 2016 van de Cliëntenraad aan te bieden. Bij de
invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 werd verondersteld dat de gemeenten dit jaar
de uitvoering van de wet wel op orde zouden hebben. Ik moet vaststellen dat dit nog niet het geval
is. Inmiddels is de Participatiewet op een aantal belangrijke punten alweer gewijzigd en ook is de
interpretatie van een aantal regelingen aangepast. Soms op aandringen van de gemeenten die bij de
uitvoering op veel praktische problemen stuitten, maar soms ook tegen de wens van veel
gemeenten in. Dit heeft, te vaak, geleid tot onduidelijkheid bij gemeenten en onzekerheid bij de
cliënten.
In dit jaarverslag is een overzicht opgenomen van de onderwerpen die bij de Cliëntenraad aan de
orde zijn gekomen en die, in de meeste gevallen hebben geleid tot een gevraagd of ongevraagd
advies van de Cliëntenraad. Terugkijkend moet ik vaststellen dat er nog heel wat losse eindjes zitten
aan de behandeling van de adviezen door het College. Op een aantal adviezen is van de kant van het
College in het geheel niet gereageerd. Soms zijn er door het College toezeggingen gedaan waarop
(nog) geen vervolg is gekomen en bij een aantal onderwerpen is ten onrechte in het geheel geen
advies gevraagd aan de Cliëntenraad. Dat is teleurstellend en niet in overeenstemming met
uitlatingen van wethouders en ambtenaren over het belang wat wordt gehecht aan
cliëntenparticipatie.
Wel positief is dat de Cliëntenraad in een aantal gevallen al in een vroeg stadium wordt betrokken
bij de ontwikkeling van beleidsregels en uitvoeringszaken. Daarmee wordt voorkomen dat de
Cliëntenraad pas wordt gevraagd mee te praten op een moment dat alles al is uitgewerkt.
Cliëntenparticipatie maakt gemeentelijk beleid beter en zou moeten worden gezien als één van de
kwaliteitsinstrumenten van de gemeente.
Rest nog om de leden van de Cliëntenraad te bedanken voor hun inzet en hun inzicht.
Wim Helder
voorzitter Cliëntenraad Pw & Wsw Emmen
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HOOFDSTUK 1 Oprichting, doel en samenstelling van de Cliëntenraad
Bij de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 werd het noodzakelijk dat ook de
organisatie van de cliëntenparticipatie daarop werd aangepast. De gemeente Emmen heeft, na
overleg met en op advies van de bestaande cliëntenraden Wwb Emmen en Wsw Zuidoost Drenthe,
besloten om deze beide cliëntenraden, voor wat betreft de gemeente Emmen, samen te voegen tot
één Cliëntenraad Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening Emmen, kortweg Cliëntenraad
Emmen. Half juni 2015 werd door de gemeenteraad de Verordening Cliëntenparticipatie
Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening vastgesteld, waarna op 9 september 2015 de
eerste vergadering van de nieuwe Cliëntenraad kon worden gehouden.
Doel van de Cliëntenraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B&W, dan
wel de gemeenteraad, over het beleid van de gemeente ten aanzien van de Participatiewet, de
IOAW/IOAZ, de Wsw en het gemeentelijk armoedebeleid, alsmede over de uitvoering van het
vastgestelde beleid.
In de verordening is onder meer geregeld dat alleen cliënten als lid kunnen toetreden tot de
Cliëntenraad. Met andere woorden: alleen bijstandsgerechtigden, Wsw-geïndiceerden en mensen
die werkzaam zijn in het kader van de Participatiewet en inwoner van de gemeente Emmen zijn,
kunnen lid van de Cliëntenraad worden. De voorzitter van de Cliëntenraad echter is onafhankelijk, is
dus in formele zin ook geen lid en mag zich dus ook alleen in adviserende zin uitspreken over
standpunten en adviezen van de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad kan ten hoogste elf leden hebben. Om besluiten te kunnen nemen is een quorum
van vijf leden vereist.
De volgende personen zijn of waren gedurende het verslagjaar lid van de Cliëntenraad:
Debbie van Dijk

vanaf 1 mei 2016

Arie Huygen

vanaf 9 september 2015

Aaldert de Jong

vanaf 1 december 2016

André de Jong

vanaf 9 september 2015

Jet van Ommen

tot 1 juni 2016

Bertha Schippers

tot 1 mei 2016

Treinie Schuler

vanaf 9 september 2015

Jakob van Vliet

vanaf 1 mei 2016

5

Angelika de Vries

tot 1 augustus 2016

Ingrid de Wacht

vanaf 9 september 2015

Marcel de Wacht

vanaf 9 september 2015

Frits Wentink

van 1 mei 2016 tot 1 september 2016

Siebrand Wolters

tot 1 februari 2016

Tineke Zemzem

vanaf 1 mei 2016

Vanaf de start van de Cliëntenraad Pw & Wsw is Wim Helder onafhankelijk voorzitter en Nico
Schunselaar ambtelijk ondersteuner en, als zodanig, eerste contactpersoon tussen de Cliëntenraad
en de gemeentelijke organisatie. Tineke Meerlo vervulde, als extern betrokkene, tot april de functie
van secretariëel ondersteuner. Daarna is deze functie vervuld door Debbie van Dijk.
Op 31 december 2016 telde de Cliëntenraad negen leden.

HOOFDSTUK 2 Organisatie en werkwijze
De Cliëntenraad heeft twee permanente werkgroepen: de werkgroep Arbeidsgehandicapten
(Werkgroep A) en de werkgroep Bijstandsgerechtigden (Werkgroep B). Alle leden maken deel uit
van één van deze werkgroepen. In de werkgroepen worden de standpunten en adviezen over het
gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan voorbereid. De besluitvorming hierover vindt altijd
plaats in de plenaire vergaderingen van de Cliëntenraad.
Beide werkgroepen vergaderen in de regel één keer per maand. Ook de plenaire vergadering wordt
één keer per maand gehouden.
De Cliëntenraad heeft een Dagelijks Bestuur, regulair bestaande uit de voorzitter, de algemeen
adjunct, de secretaris en de penningmeester. Gedurende het verslagjaar hadden de volgende
personen zitting in het DB: Wim Helder (voorzitter), Arie Huygen (penningmeester), tot 1 augustus
Angelika de Vries, Jakob van Vliet (algemeen adjunct vanaf 1 oktober) en Debbie van Dijk
(secretariëel ondersteuner vanaf 1 december).
Gedurende de eerste maanden van 2016 hebben Tineke Meerlo, ten behoeve van het DB en de
werkgroep A, en Jet van Ommen, ten behoeve van de plenaire vergaderingen en werkgroep B, de
verslaglegging verzorgd.
In het kader van de te verwachten beleidsmatige samenhang tussen beschut werken (nieuwe stijl)
en arbeidsmatige dagbesteding was er behoefte aan ervaringsdeskundigheid ten aanzien van deze
laatste categorie. Om daarin te voorzien is besloten om Daniël Mast als adviserend lid te laten
meedraaien met de activiteiten over dit onderwerp van werkgroep A.
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De vergaderingen van de Cliëntenraad, zowel in plenair als in werkgroepverband, zijn openbaar.
Eventuele gasten worden aan het begin van de vergadering in de gelegenheid gesteld om
onderwerpen aan de orde te stellen. Vastgesteld moet worden dat het aantal gasten bij de
vergaderingen in het verslagjaar minimaal was.
De Cliëntenraad heeft in het verslagjaar tien keer vergaderd in plenair verband. De werkgroepen A
en B hebben in dat jaar elk eveneens tien keer vergaderd. Naast de wethouder Sociale Zaken
hebben ook verschillende ambtenaren van de gemeente, zowel op verzoek van de Cliëntenraad als
op dat van de betreffende beleidsambtenaren, deelgenomen aan de behandeling van actuele
onderwerpen, zowel in plenaire verband als in de vergaderingen van de ingestelde werkgroepen

HOOFDSTUK 3 Thema’s
De Cliëntenraad heeft in 2016 aandacht besteed aan een groot aantal actuele thema’s. Dat heeft in
een aantal gevallen geleid tot het uitbrengen van een formeel advies aan het college. In enkele
gevallen tot gesprekken of correspondentie met de verantwoordelijke wethouder en in een aantal
gevallen tot overleg met betrokken ambtenaren.
In chronologische volgorde zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Aanpassing Afstemmingsverordening: Als gevolg van de invoering van de Wet Taaleis moest de
Afstemmingsverordening Participatiewet worden gewijzigd. De Cliëntenraad heeft over het voorstel
daartoe desgevraagd advies uitgebracht. Het belangrijkste punt was dat het de gemeente mogelijk
werd gemaakt om, in het geval dat uitkeringsgerechtigden niet wilden meewerken aan de taaltoets,
eerst een waarschuwing te geven alvorens de uitkering daadwerkelijk te verlagen. Naar aanleiding
van dit voorstel heeft de Cliëntenraad ook een aantal knel- en kritiekpunten over de Wet Taaleis en
over de uitvoering daarvan aan het college voorgelegd.
Kindgebonden budget: Met het van kracht worden van de Participatiewet is de zogenaamde
overbruggingstegemoetkoming afgeschaft. Dit had tot gevolg dat sommige bijstandsgerechtigde
ouders van studerende kinderen in financiële problemen kwamen. De Cliëntenraad heeft per brief
aan de Vaste Kamercommissie SZW aangedrongen op reparatie van de regelgeving en bij het college
van Emmen op zoeken naar mogelijkheden tot compensatie. Het college heeft daarop laten weten
daartoe niet over de mogelijkheden te beschikken.
Handhaving Bijstandsfraude: Naar aanleiding van de nota Handhaving Bijstandsfraude heeft de
Cliëntenraad geadviseerd om alleen uit te gaan van fraude als bewust sprake is van overtreding. In
veel gevallen van wat nu als fraude wordt gezien is er sprake van dat mensen de door de gemeente
verstrekte informatie onvoldoende begrijpen. Het is aan de gemeente om dat te voorkomen.
Beleidsplan “Samen verder in het sociaal domein”: Desgevraagd heeft de Cliëntenraad, evenals de
andere adviesraden van de gemeente Emmen, afzonderlijk advies uitgebracht over dit beleidsplan.
De Cliëntenraad heeft zich beperkt tot de onderdelen die een relatie hadden met het vastgestelde
domein van de Cliëntenraad: de Participatiewet, de Wsw en het armoedebeleid. De Cliëntenraad is
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daarbij ingegaan op het voornemen om bijstandsgerechtigden in te zetten bij het leveren van
ondersteuning aan mensen die zorg behoeven, namelijk door te benadrukken dat een dergelijke
inzet geen doel op zich mag zijn, maar altijd gerelateerd dient te zijn aan de vergroting van de
kansen op de arbeidsmarkt.
Privacy protocol netwerken sociaal domein: Door middel van dit protocol wordt beoogd dat door
alle bij de zorgverlening betrokken personen en organisaties de privacy van zorgbehoevenden wordt
gewaarborgd. De Cliëntenraad heeft, onder meer, geadviseerd te voorzien in volledige
informatievoorziening over de rechten van de cliënt, er op toe te zien dat gegevens van cliënten
alleen in gedepersonaliseerde vorm bewaard worden en te regelen dat cliënten bezwaar kunnen
maken tegen het langer bewaren van gegevens dan voor de zorgverlening noodzakelijk is.
Eindrapportage Leerwerkstructuur Zuidoost Drenthe: Centraal in deze eindrapportage stond de
vraag of de drie colleges van de BOCE-gemeenten zouden kiezen voor het “centrummodel” waarbij
een Leerwerkbedrijf alleen door Emmen zou worden opgericht en de beide andere gemeenten
diensten van het Leerwerkbedrijf zouden kunnen inkopen, of voor het “integratiemodel” waarbij de
drie gemeenten gezamenlijk een Leerwerkbedrijf tot stand zouden brengen. De keuze van de drie
gemeenten voor het centrummodel leidde in het advies van de Cliëntenraad tot de vaststelling dat
met de aangedragen argumenten ook tot een andere conclusie gekomen had kunnen worden en dat
de uiteindelijke keuze dus kennelijk was voortgekomen uit andere, niet genoemde, overwegingen.
Vervolgens heeft de Cliëntenraad een groot aantal aandachtspunten geformuleerd ten behoeve van
de verdere ontwikkeling van het Leerwerkbedrijf Emmen en de beoogde samenwerking met de
andere gemeenten.
Subsidie budgettraining: Naar aanleiding van een motie had de gemeenteraad al eerder besloten
om in het kader van het Armoedebeleid onderzoek te doen naar de behoefte aan een
budgettraining. Dit heeft geleid tot een voorstel om de Stichting Knip daartoe een subsidie te
verlenen. De Cliëntenraad heeft over dit voorstel positief geadviseerd.
Beleidsregels Schulddienstverlening: Aan de Cliëntenraad zijn ter kennisgeving de gewijzigde
Beleidsregels schulddienstverlening 2016 toegezonden. Naar aanleiding daarvan heeft de
Cliëntenraad schriftelijk en mondeling aan de wethouder en de betrokken ambtenaren laten weten
dat ten onrechte over deze beleidsregels geen advies is gevraagd aan de Cliëntenraad. Omdat de
beleidsregels inmiddels al door het college waren vastgesteld heeft de Cliëntenraad vooralsnog
afgezien van ongevraagd advies.
Uitvoering Sociaal Akkoord: De Cliëntenraad heeft per brief aan het college zijn ongerustheid
kenbaar gemaakt over het uitblijven van voortgang bij de nakoming van de afspraken zoals gemaakt
door overheid, werkgevers en werknemers en zoals vastgelegd in het Sociaal Akkoord. Deze
afspraken zijn er onder meer op gericht om 125.000 extra banen ter beschikking te stellen voor
mensen met een arbeidsbeperking en, om die reden, een problematische toegang tot de
arbeidsmarkt. Het bleken met name de overheidsorganisaties te zijn die, tot dan toe, te weinig tot
geen initiatieven hadden genomen om de afspraken na te komen. In de betreffende brief heeft de
Cliëntenraad een groot aantal concrete vragen gesteld over de stand van zaken in de gemeente
Emmen en over de wijze waarop het college in het vervolg invulling wilde geven aan het Sociaal
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Akkoord. Omdat de regie van de uitvoering van het Sociaal Akkoord is neergelegd bij de
Werkbedrijven / Arbeidsmarktregio’s heeft de Cliëntenraad er bij het college op aangedrongen zijn
invloed bij de Arbeidsmarktregio Drenthe om te komen tot een adequate uitvoering van het Sociaal
Akkoord met kracht uit te oefenen.
Werkplekaanpassing en persoonlijke ondersteuning: Eveneens in het kader van het Sociaal Akkoord
heeft de Cliëntenraad een advies uitgebracht over de wijze waarop nadere regels zouden worden
vastgesteld gericht op werkplekaanpassing en persoonlijke ondersteuning ten behoeve van
arbeidsgehandicapten. De Cliëntenraad bracht daarin onder meer naar voren dat het beleid van de
gemeente om vooralsnog geen beleidsregels op te stellen kan leiden tot onduidelijkheid bij
werknemers en werkgevers over de aan te brengen voorzieningen en uit te voeren begeleiding. Van
de zijde van de gemeente is daarop geantwoord dat nog in het verslagjaar op basis van een
evaluatie zou worden besloten op welke manier de betreffende beleidsregels aan het college
zouden worden voorgelegd. De Cliëntenraad moet vaststellen dat een en ander in het verslagjaar
nog niet tot uitvoering is gekomen.
Instelling noodfonds: Aan de Cliëntenraad is verzocht advies uit te brengen over de instelling van
een fonds voor hulp bij acute noodsituaties. Het daartoe te reserveren bedrag zou uit het budget
van het armoedebeleidsplan moeten komen en beschikbaar moeten worden gesteld aan
maatschappelijke partners (Sedna, Leger des Heils en Buurtsupport) in die gevallen dat de kosten
(gemaximeerd tot €100 per noodsituatie) zouden leiden tot een overschrijding van de daartoe
bestemde budgetten van de betreffende maatschappelijke partners. Van de zijde van de partners
werd daarbij aangegeven dat in de praktijk nauwelijks een beroep wordt gedaan op de daarvoor
bestemde budgetten. De Cliëntenraad heeft geadviseerd af te zien van de instelling van een
dergelijk, nauwelijks toe te passen, noodfonds en het budget armoedebeleid te gebruiken voor
betere en meer structurele bestemmingen. Een antwoord van het college op dit advies wordt nog
afgewacht. Inmiddels heeft de gemeenteraad wel besloten tot instelling van dit noodfonds.
Collectieve Zorgverzekering 2017: Dit onderwerp is bij herhaling, zowel op ambtelijk als op
bestuurlijk niveau, door de Cliëntenraad aan de orde gesteld. In voorgaande jaren heeft, ondanks
toezeggingen daartoe, de gemeente de Cliëntenraad niet of nauwelijks betrokken bij de
totstandkoming van en de informatieverstrekking over de voorwaarden van de Collectieve
Zorgverzekering zoals uitgevoerd door Zilveren Kruis / Achmea. Wel is de Cliëntenraad geïnformeerd
over het besluit om de overeenkomst zoals voor 2016 met Zilveren Kruis / Achmea was overeen
gekomen voor het jaar 2017 te verlengen en niet, zoals eerder was medegedeeld, mee te werken
aan de uitvoering van een intergemeentelijk model voor collectieve zorgverzekering. De
Cliëntenraad heeft er enkele malen schriftelijk op aangedrongen om te voorzien in tijdige informatie
aan de doelgroep. De Cliëntenraad heeft moeten vaststellen dat dit niet of onvoldoende is gebeurd.
Inschatting wisselende inkomsten: Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep dat het vooraf schatten van inkomsten en het achteraf verrekenen ervan met de uit te
betalen bijstand in strijd is met de verrekeningsbevoegdheid van het college, heeft de Cliëntenraad
geadviseerd de handelwijze van de gemeente in overeenstemming te brengen met deze uitspraak.
Een formeel antwoord van het college wordt nog steeds afgewacht.
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Protocollen Huisbezoek, Internetonderzoek en Heimelijke waarneming: Als vervolg op de vaststelling
door het college van deze uitvoeringsprotocollen heeft de Cliëntenraad in meerdere gesprekken
met ambtenaren van de gemeente een aantal, al dan niet veronderstelde, ongerijmdheden en
onjuistheden in deze protocollen besproken. Dit heeft ertoe geleid dat met name in het protocol
Huisbezoeken een drietal belangrijke wijzigingen zijn aangebracht. Op grond van binnengekomen
signalen over de feitelijke hantering van de protocollen door betreffende ambtenaren heeft de
Cliëntenraad, meer in het algemeen, besloten nader te onderzoeken in hoeverre geformuleerd
beleid ook conform de daartoe vastgestelde regels wordt uitgevoerd.
Beleidsregels Wmo 2017: Aan de Cliëntenraad is, evenals aan de andere adviesraden van de
gemeente Emmen, gevraagd advies uit te brengen over de (concept) Beleidsregels Wmo 2017. Op
grond van het door de Cliëntenraad ingenomen standpunt dat alleen advies wordt uitgebracht over
zaken die binnen het vastgestelde domein van de Cliëntenraad vallen, is advies uitgebracht over de
geformuleerde weigeringsgronden voor opvang bij kortdurende verblijf in noodsituaties en bij
huiselijk geweld, namelijk dat in het geval mensen de vastgestelde eigen bijdrage niet kunnen
betalen de toegang tot de genoemde opvang kan worden geweigerd. De Cliëntenraad heeft
geadviseerd om deze weigeringsgrond te schrappen en, in de betreffende gevallen, een passende
voorziening te treffen.
De teksten van de uitgebrachte adviezen zijn te vinden op de site van de Cliëntenraad:
www.clientenraad-emmen.nl.
De Cliëntenraad heeft in het verslagjaar een werkbezoek gebracht aan het TDC (Trainings- en
Diagnosecentrum). De aanleiding daartoe was een, al eerder uitgebracht, rapport van de FNV
waarin onder meer stevige kritiek werd geuit over de bejegening van cliënten. Van de kant van het
TDC werd verzekerd dat de kritiek zeer ter harte was genomen en dat er veel verbeterd was. Het
bezoek heeft bijgedragen aan de adviezen die zijn uitgebracht naar aanleiding van de
Eindrapportage Leerwerkbedrijf.
Naar aanleiding van de instelling van de Ombudsfunctionaris heeft de Cliëntenraad een gesprek
gehad met mevrouw Damhoff die in deze functie was aangesteld. Het gesprek heeft enerzijds geleid
tot meer inzicht in de functie, anderzijds ook tot enige scepsis over de concrete resultaten ervan. Zo
zijn voortgangsrapportages, voor zover de Cliëntenraad weet, onvoldoende uitgebracht.
Leden van de Cliëntenraad hebben deelgenomen aan een door de gemeente geïnitieerd overleg
over versterking van de klantvriendelijkheid van de gemeentelijke website, met name daar waar het
de informatievoorziening betreft met betrekking tot de vele, voor de achterban van de Cliëntenraad
relevante, gemeentelijke verordeningen en regelingen.
Ook hebben leden van de Cliëntenraad deelgenomen aan een overleg met betrekking tot de
actualisering, aanpassing en gebruiksvriendelijkheid van de door de gemeente opgezette Webshop
ten behoeve van bijstandsgerechtigden.
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HOOFDSTUK 4 Samenwerkingsrelaties
De Cliëntenraad heeft in het jaar 2016 met een groot aantal cliënten- en adviesraden samen
gewerkt. In de gemeente Emmen zelf waren dat: de WMO-raad Emmen, de Seniorenraad Emmen,
de JAR (Jongerenadviesraad) en de OSOG (Overleg- en Samenwerkingsorgaan Gehandicapten). Het
doel van deze samenwerking was om daar waar nodig een goede afstemming te bereiken tussen de
verschillende uit te brengen adviezen.
Ook heeft de Cliëntenraad via de voorzitter deelgenomen aan de activiteiten van het Platform Wswadviesraden Noord-Nederland. In dit overleg is in het verslagjaar, door vertegenwoordigers van
Wsw-raden in Groningen, Friesland en Drenthe, vooral besproken op welke wijze de belangen van
arbeidsgehandicapten het beste konden gewaarborgd bij steeds breder samengestelde
gemeentelijke adviesraden. Dit heeft ertoe geleid dat in samenwerking met Mobility, de landelijke
vereniging van Wsw-raden, gekomen wordt tot een opzet waarbij de specifieke know-how met de
andere adviesraden wordt gedeeld.
Omdat de uitvoering van het Sociaal Akkoord door de regering is neergelegd bij de, daartoe
ingestelde, intergemeentelijke Werkbedrijven is, voor wat betreft de Arbeidsmarktregio Drenthe
(annex Werkbedrijf Drenthe) door de betreffende adviesraden een overleg gestart dat moet
voorzien in een relatie met de cliëntenparticipatie in de regio. Aan dit overleg namen deel de
cliënten-/adviesraden van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, MiddenDrenthe en de Wolden, alsmede de Cliëntenraad UWV Noord. Een en ander heeft ertoe geleid dat
met het bestuurlijk overleg van de AMRD afspraken zijn gemaakt over de te hanteren vorm van
cliëntenparticipatie in de regio.
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HOOFDSTUK 5 Financiën
Overzicht inkomsten en uitgaven 2016, alsmede verklaring kascontrole commissie
In kas 31-12-2015

€ 706,14

Ontvangen van gemeente Emmen

€ 8500,00

Uitgaven
Opleiding en training

€ 2500,00

Computer en benodigdheden

`

€ 1200,00

Lidmaatschap / abonnementen

€ 1210.00

Huur postbus / website

€ 185,00

Deelname congressen

€ 285,00

Vergoeding reis en verblijf kosten

€ 561,69

Bureau / Pr. Kosten

€ 129,53

Print kosten

€ 442.94

Interne kosten

€ 760,75

Onvoorziene uitgaven

€ 211,82
Totale uitgaven

€ 7486,73

In kas 31-12-2016

€ 1719,41

Over het boekjaar 2016 zijn door de cliëntenraad Tinneke Zemzem en Jacob van Vliet aangewezen
voor de kascontrole over voornoemd boekjaar.
Deze kascontrole heeft plaatsgevonden op 16 januari 2017 en is na bestudering van de stukken
goedgekeurd met daarbij de complimenten aan de penningmeester voor de accurate wijze van
bijhouden en registratie van deze stukken.

