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UITNODIGING LEDENVERGADERING
===============================
Het bestuur nodigt u, samen met evt. partner, hierbij uit voor
de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden
op: Dinsdag 14 maart 2017 aanvang 20.00 uur.
Ontvangst met koffie om 19.45 uur in Parochiehuis het
Gebouw.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering van 12 maart 2016
(bijgevoegd)
4. Jaarverslag 2016 (bijgevoegd)
5. Vaststellen agenda
6. Financieel verslag 2016 penningmeester (bijgevoegd)
 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe
kascommissie.
 Contributienota 2017 (bijgevoegd)
7. Bijdrage stuurgroep Duurzaam Vilsteren
8. Bijdrage Landgoed Vilsteren
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Sonja Koggel
Tegenkandidaten dienen voor aanvang van
de vergadering, schriftelijk en ondertekend
door tenminste tien leden, te worden
aangemeld.
10. Rondvraag
11. Sluiting door de voorzitter
Sprekers voor deze avond zijn wijkagente Janet Bonthuis en
wijkagent Jan Voortman.
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Notulen 38e algemene ledenvergadering 12 maart 2016
tevens het 40 jarig jubileum van Plaatselijk Belang Vilsteren
Afmeldingen voor deze vergadering zijn gedaan door:
Alfons en Geertje Bosch, Wim Mars, Liesbeth Cremers, Bennie
Meulman, Wim en Marietje Herbrink, Dinnie Otte, Richard
Bloo en Gerard Meulman.
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Welkom u allen op deze bijzondere openbare algemene
ledenvergadering van Plaatselijk Belang Vilsteren. U de leden,
in het bijzonder onze ere-lid Jan Hendriks, (Wim Herbrink ons
andere ere-lid is met vakantie en heeft een bericht van
verhindering gestuurd) maar ook de niet-leden, inwoners van
ons mooie dorp Vilsteren. Erg welkom allemaal. Bijzonder
welkom ook aan de Burgermeester van Ommen, de heer Mark
Boumans, wij stellen uw komst naar deze vergadering er op
prijs, andere vertegenwoordigers van de Gemeente Ommen,
vertegenwoordigers van andere Plaatselijk
Belangverenigingen, van Politieke Partijen, Bas van Raay
namens de Raad van Commissarissen en Hugo Vernhout van
Het Landgoed Vilsteren en vertegenwoordigers van de pers
welkom.
Een bijzondere algemene ledenvergadering op een andere
locatie dan gebruikelijk, op een ander tijdstip dan gebruikelijk
en op een andere dag dan de gebruikelijke dinsdag. Wij zijn
blij met de grote opkomst. Goed om te zien dat zovelen zich
verbonden voelen met de belangen in Vilsteren en stil willen
staan bij de ‘verjaardag’ van Plaatselijk Belang Vilsteren. Op
26 maart 1976 is de vereniging opgericht en een jaar later is
de oprichtingsakte en zijn de eerste statuten voor Notaris
Maris te Ommen gepasseerd. Van de toen zittende
bestuursleden is één van de hier aanwezigen ook bij het
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ondertekenen van de akte geweest. Dat is Joop Herbrink, die
als lasthebber van de overige toen zittende bestuursleden bij
de Notaris verscheen. Van de nog levende overige
bestuursleden zijn hier óók aanwezig de heren Harry Hulsman
en Harry Schoorlemmer. Zonder hun inspanning en
daadkracht toen, 40 jaar geleden, hadden wij hier nu niet de
viering van het 40-jarig bestaan kunnen meemaken. Dank
door voor dus!!
De voorzitter bied Joop, Harry en Harry, een klein presentje
aan voor alles wat ze toen, 40 jaar geleden, voor deze
vereniging gedaan hebben.
Tijdens deze bijzondere openbare algemene ledenvergadering
blikken wij kort terug naar wat Plaatselijke Belang Vilsteren in
de achterliggende jaren zoal heeft bereikt. De aanleg van de
riolering in de kern van Vilsteren, de aanleg van het fietspad
door Vilsteren, de aanleg van het sportpark “de Mollenesch”
met daarbij de oprichting van de voetbalclub en tennisclub.
Dit alles in goede samenwerking met het Landgoed Vilsteren
en de Gemeente Ommen.
Verder niet te vergeten de permanente aandacht voor
woningbouw, de aanleg van de eerst Coaxkabel in Vilsteren,
het laten uitkomen van drie keer het boekwerk Vilsteren
waarheen. Het jaarlijks organiseren van Dagje Mooi Vilsteren
(sinds 2015 Vilsteren Bruist) en het recent overdragen van de
organisatie hiervoor aan de vereniging Vilsteren Bruist. Het
verkrijgen van een stemlokaal in Vilsteren en het uitgeven van
het boekwerk anekdotes van 100 jaar Vilsteren.
Maar wij moeten niet alleen terugblikken, nee wij moeten ook
vooruitblikken. Voor de belangrijkste doelstelling van
Plaatselijk Belang Vilsteren, het leefbaar houden van het dorp
en de belangenbehartiging van de leden is in de
achterliggende jaren door uw bestuur een heel belangrijk
initiatief genomen. Duurzaam Vilsteren. Roy Tijhaar zal daar
straks meer over vertellen. Het prettig en aangenaam leefbaar
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houden van dit dorp is nu de zorg van uw bestuur. Dat de
school blijft bestaan, dat het verenigingsleven blijft groeien en
blijft bloeien en dat wij het toenemende sluipverkeer door
Vilsteren blijven bestrijden. Genoeg te doen dus voor uw
bestuur, waarbij wij ook een blijvend beroep op u doen om
mee te werken en met ideeën te komen om die leefbaarheid
te bevorderen.
Mede dankzij de jaarlijkse ontvangst van de Sociale Cohesie
gelden van de Gemeente Ommen, waarvoor onze hartelijke
dank aan de Gemeente Ommen, staat uw vereniging er
financieel gezien goed voor.
Mededelingen
 Diny Otte-Geerdink heeft een felicitatiekaart gestuurd
in verband met het 40-jarig jubileum. Ook van Corry
Gerritsen-Van Kuilenburg ontvingen wij een felicitatie.
 Een oproep om uw eventuele stem voor de Rabobank
Clubkas Campagne in Vilsteren te laten bij een van de
deelnemende verenigingen. (Vilsteren Bruist,
Shantykoor “de Stuwzangers”, Tennisvereniging
Vilsteren en Voetbalvereniging Vilsteren).
 Oud ijzer actie van de basisschool de St. Willibrordus
wordt gehouden op zaterdag 2 april.
Notulen 37e ledenvergadering van 17 maart 2015
Worden goedgekeurd en ondertekend nadat de naam van
Rinie Schunselaar-Henning is aangepast.
De volgende opmerkingen komen aan de orde.
Het jaarverslag graag uitgebreider. Wat zijn de resultaten en
hoe zijn ze tot stand gekomen. Deze zouden ook
gecommuniceerd worden richting de leden.
Antwoord: Deze komen tot stand vanuit de
bestuursvergaderingen en zijn terug te lezen op de website
onder het kopje bestuursvergaderingen
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De vragen die gesteld zijn aan de gemeente zijn niet
teruggekoppeld.
Antwoord: De vragen zijn tijdens de schouw met de gemeente
aan bod gekomen en door de Gemeente Ommen opgepakt
waar noodzakelijk.
De vragen die gesteld zijn aan het Landgoed Vilsteren zijn
onbeantwoord gebleven.
Antwoord: Hugo Vernhout was afwezig waardoor de vragen
niet beantwoord konden worden. De vragen zijn meegenomen
tijdens het overleg met het Landgoed. Hugo Vernhout zal ze
later tijdens de spreektijd voor het Landgoed Vilsteren alsnog
beantwoorden.
Vraag van Bas over Cogas kabel
Antwoord: zie rondvraag
Notulen 37.1 extra ingelaste ledenvergadering van 31 maart
2015
Worden aangenomen en ondertekend.
Jaarverslag
In het jaarverslag wordt naar voren gebracht waarmee het
Plaatselijk Belang zich het afgelopen jaar heeft bezig
gehouden. Hoe men zich hiermee bezig heeft gehouden en
wat de eventuele uitkomst van deze bezigheden zijn wordt
hierin niet naar voren gebracht. Enkele leden zouden graag
zien dat hierin verandering komen.
Antwoord: het bestuur neemt de aanbeveling mee, via de
website wordt gecommuniceerd naar de leden waar het
bestuur zich op de verschillende momenten mee bezig houdt
onder het kopje actuele zaken/bestuursvergadering/agenda.

Vaststellen agenda
De agenda blijft ongewijzigd
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Financieel verslag penningmeester. (op te vragen bij
penningmeester)
Toelichting: Het plaatselijk Belang krijgt tot op heden jaarlijks
cohesie gelden van de gemeente Ommen. Aangezien er
afgelopen jaar meerdere verenigingen een verzoek hebben
ingediend voor een bijdrage vanuit deze cohesie gelden is het
bestuur van mening dat het geld onder de verschillende
aanvragen verdeeld gaat worden. Het bestuur toetst het
verzoek aan een aantal punten die terug te vinden zijn op de
website voordat er tot uitgifte hiervan over wordt gegaan.
Verslag kascommissie:
Harry Herbrink en Rinie Schunselaar-Henning hebben de
kascontrole uitgevoerd en goed bevonden.
Benoeming nieuw kascommissielid:
Rinie Schunselaar-Henning treedt af. Ze wordt bedankt voor
haar inzet. Harry Herbrink blijft voor het aankomend jaar aan
als kascommissielid. Bas Herbrink geeft zich op als nieuw lid
van de kascommissie.
Stand van zaken Duurzaam Vilsteren
Roy Tijhaar geeft uitleg over de voortgang van de uitvoering
van de Dorpsvisie die voort is gekomen uit de WaardeWijzer
tijdens de bijeenkomsten van afgelopen jaar. De stuurgroep
Duurzaam Vilsteren (valt onder het Plaatselijk Belang) heeft
een coördinerende en begeleidende functie richting de
werkgroepen die ontstaan zijn vanuit de thema’s die zijn voort
gekomen uit de Dorpsvisie. Een werkgroep bestaat uit een
coördinator vanuit Duurzaam Vilsteren en een aantal
dorpsbewoners en houd zich bezig met het tot stand brengen
van verschillende punten gekoppeld aan het thema. Op 13
april is er een vervolg op de gehouden dorpsbijeenkomsten in
de voetbalkantine. Iedereen is welkom om zo met z’n allen
een steentje bij te dragen aan een vitaal, duurzaam en
betrokken dorp. Over de thema’s is het volgende op dit
moment te melden:
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Thema Wonen gecoördineerd door Jos Bloo met Bas Herbrink
als klankbord houd zich op dit moment bezig met het
actualiseren van de lijst van woningzoekenden. (de lijst wordt
beheerd door het Plaatselijk Belang en is op te vragen bij het
Landgoed Vilsteren). Het benaderen van geïnteresseerde
jongeren. De uitleg van de spelregels van de
woningzoekenden lijst, waarover op 13 april meer informatie
wordt verstrekt.
Nieuws is dat Henri en Dania Veltmaat een mantelzorg
woning bij de ouders van Dania gaan aanbouwen. Hun huidige
woning is verkocht aan Ferdy Kalter en Annielies Giethoorn.
Daarnaast is het Landgoed Vilsteren bezig met de
voorbereiding van een communicatie traject in verband met
de erfpacht. Onderwerpen die aan bod komen zijn: De
werking van erfpacht, de hypotheekverstrekking in
combinatie met erfpacht. Samen met het Landgoed Vilsteren
wordt er hard gewerkt om tot één ideaalbeeld te komen om
zo een gezamenlijke stip op de horizon te zetten.
Thema Energie en Duurzaamheid gecoördineerd door Gerard
Rietman met Jurgen Hendriks, Marcel Vree en Jos Kampman
als werkgroep leden.
De werkgroep is bezig om een plan van aanpak te bespreken
met als doel om persoonlijk naar de mensen te gaan. Van huis
tot huis bekijken wat de mogelijkheden zijn voor
energiebesparing en de bewustwording te stimuleren. Ook
wordt met energie adviseur Timo Veen gekeken naar de juiste
keuze voor het inkopen van gas, water, licht.
Thema Jongeren gecoördineerd door Stef Herbrink. Hij houdt
contact de ouderraad (Leo Koggel) van school met betrekking
tot het realiseren van een pannaveld. De
omgevingsvergunning is ingediend en de ouderenraad is bezig
om via verschillende fondsen extra geld in te zamelen.
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Thema Voorzieningen, Diensten en Reuring en ruimtelijke
kwaliteit gecoördineerd door Rinie Schunselaar-Henning met
Dennis Kutterik, Rob Hendriks en Anita Bosch als werkgroep
leden zijn bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden
van een Buurtbus in Vilsteren.
Op 13 april zal hierover een presentatie worden gehouden
met de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het
bestuur van de Vereniging Buurtbus Beerzerveld en een
vertegenwoordiger van de gemeente Ommen.
Thema Zorg gecoördineerd door Roy Tijhaar met de
werkgroep “ontmoet elkaar” waarin Aafelien Hendriks, Dania
Hendriks, Brenda Feijen, Willy Mars, Margret Boksebeld,
Tonny Hendriks en Willemien Tuin zitting hebben. Er is een
enquête gehouden onder de dorpsbewoners en op 13 april
zullen de uitkomsten hiervan gepresenteerd worden. Het doel
van de werkgroep is om zorg te koppelen en het opzetten van
een vrijwilligers netwerk in en om Vilsteren. De mogelijkheid
van een dorpsapp en/of website (digitaal platvorm) om de
behoefte van hulpvraag en hulpaanbod te koppelen (incl.
juridische aspecten) op te zetten wordt bekeken. Samen met
de werkgroep Voorzieningen, diensten, reuring en ruimtelijke
kwaliteit onderzoek doen naar de mogelijkheden en behoefte
aan een dorpscafé.
Thema Economie en ondernemerschap gecoördineerd door
Gert Jan van Lochem komt op 13 april met nieuws.
Duurzaam Vilsteren heeft voor de komende tijd het volgende
op de agenda staan:
 Hoe nu verder
 Subsidiepostjes
 Lijst maken van wie wat doet in een werkgroep (naam,
functie in de werkgroep, beroep)
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Bespreken van de voortgang van de werkgroepen
Voorbereiding van de dorpsbijeenkomst op 13 april

Een vraag vanuit het Plaatselijk Belang Hessum, Rechteren en
Venneberg is of de buurtbus ook de gemeentegrens overgaat.
Antwoord: Samen met de gemeente en provincie wordt
gekeken naar de haalbaarheid hiervan. Er zal contact worden
opgenomen met de verschillende omliggende Plaatselijk
Belang verenigingen als het zover is.
Spreekruimte voor Landgoed Vilsteren
Hugo Vernhout feliciteert het bestuur en de leden met het 40jarig jubileum, waarvan hij 19 jaar heeft meegemaakt als
directeur-rentmeester van het Landgoed Vilsteren.
Het dorp Vilsteren en het Landgoed Vilsteren hebben een
unieke relatie waarbij communicatie belangrijk is. Het
Landgoed Vilsteren heeft ervaren dat er vaak vragen over
verschillende aspecten van erfpacht zijn. Daarom is er op 28
april aanstaande een voorlichtingsbijeenkomst (opgave
“verplicht”) over erfpacht georganiseerd. Vooraf kan men
vragen indienen in algemene zin. Op persoonsgebonden
erfpacht vragen wordt deze avond niet ingegaan. Daarvoor
kan men een afspraak maken met Hugo Vernhout. Ook op de
site van Landgoed Vilsteren komt een pagina die informatie
over erfpacht bevat.
De kavel aan de Gravendijk is ingevuld.
Er wordt hard gewerkt aan verdere ontwikkelingen ten
aanzien van de kavel aan de Oud Hammerweg, er kan geen
datum worden gegeven wanneer deze ontwikkelingen zijn
afgerond.
Het twee keer per jaar uitbrengen van de nieuwsbrief is te
ambitieus gebleken, maar geadviseerd wordt om de site van
Landgoed Vilsteren in de gaten te houden.
Op dit moment zijn er geen structurele plekken voor nieuwe
kavels, maar misschien is er intentioneel nog wel iets
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mogelijk. Het Landgoed Vilsteren blijft in overleg met
Plaatselijk Belang Vilsteren en Duurzaam Vilsteren hierover en
geeft aan om de woningbouw ook breder te trekken dan
alleen woningen in het dorp zelf.
Landgoed Vilsteren heeft onlangs de Klomp en Gonzales
gekocht, welke op dit moment verhuurd worden. In overleg
met de huurders wordt er één prachtig complexs van
gemaakt. Zowel voor de Vilsternaar als voor de mensen die
Vilsteren bezoeken.
Hugo Vernhout benadrukt nogmaals dat de deur van zijn
kantoor altijd open staat en de drempel laag is mocht men
behoefte hebben aan informatie ten aanzien van Landgoed
Vilsteren gebonden zaken. Blijf er niet meer rondlopen, maar
kom!
Spreekruimte voor Gemeente Ommen
Burgermeester Marc Bouwmans stelt zich voor als
waarnemend Burgermeester van de Gemeente Ommen. Hij
feliciteert Plaatselijk Belang met haar 40-jarig jubileum, een
kleine gemeenschap met dynamiek en een levendig
verenigingsleven.
Om terug te komen op de bermverharding in verband met de
vragen tijdens de vorige jaarvergadering geeft de
Burgemeester aan dat ernaar wordt gekeken, maar voor nu is
er een geld te kort.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn: Stef Herbrink en Maike
Boerhof. De leden stemmen in met de herkiezing van Stef
Herbrink en Maike Boerhof.
De vergadering wordt vanaf dit moment geleid door Bert van
der Moolen.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Hans Keizer en Roy Tijhaar.
De heren worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
Voorgedragen door het bestuur wordt Marc Meulman als
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algemeen lid en Bert van der Moolen neemt het
voorzitterschap op zich. De leden stemmen in met deze
bestuurswisseling.
Rondvraag
Gerard Rietman: Het paasvuur zal op 27 maart ontstoken
worden door de scouting. Om 20.30 uur zal de scouting met
fakkels vanaf de kerk vertrekken. Hout kan aangeleverd
worden op 18, 25 en 26 maart op de locatie aan het Stuwpad.
Jan Hendriks: Glasvezel voor het buitengebied is in zicht, maar
hoe zit het voor de dorpskern.
Antwoord: Het buitengebied komt inderdaad in aanmerking
voor glasvezel en zal benaderd worden door Cif. Op dit
moment wordt er door de aanbiedende partij (Cif) een grens
getrokken bij de Cogaskabel die in de dorpskern ligt.
Vechtdal Breed en Dalfsen Breedband werken samen aan een
herstart, maar de aanbiedende partij beslist hoe en wat.
Plaatselijk Belang Vilsteren blijft dit met grote belangstelling
volgen en zal zich inzetten voor glasvezel voor iedereen.
Bas Herbrink: wat is de stand van zaken ten aanzien van het
afval ophalen?
Antwoord: de huidige situatie blijft gehandhaafd. Vanuit de
Rova is hierover een brief gestuurd naar alle huishoudens die
het aanging.
Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst c.q.
inbreng. Hierna nodigt hij iedereen uit om onder het genot
van een hapje, drankje en frietje (voor het naar huis gaan) te
toosten op het 40 jarig jubileum. Er is een PowerPoint te
bekijken van het Plaatselijk Belang Vilsteren van 1979 tot aan
nu. Mogelijk gemaakt door de vele informatie van Jan
Hendriks. Dank daarvoor. Na afloop (rond 17.00 uur) een
ieder wel thuis.
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Verslag bestuursactiviteiten Plaatselijk Belang vanaf 2016













Overleg Landgoed Vilsteren
- twee maandelijks overleg met Hugo Vernhout
bespreekpunten: actuele zaken (oa. wonen,
leefbaarheid, verkeer, schouw, erfpacht, tunnel
N348, sluipverkeer)
- twee-jaarlijks overleg met de Raad van
commissarissen. Bespreekpunten: o.a.-,
leefbaarheid, wonen/woningmarkt analyse
Vilsteren, erfpacht, verkeer
Overleg met (contactambtenaar van) Gemeente
Ommen
- Burgerschouw, bladafvoer
- Verkeersvisie 2030
- Werkbezoek B&W
Overleg met stuurgroep Duurzaam Vilsteren
Overleggen met woningcorporatie de Veste
Overleggen met Basisschool, schoolwerkgroep verkeer
en BuitenSchoolseOpvang
Inspreken bij gemeenteraadsvergaderingen
- eindigen van busvervoer voor gymnastiek
- verkeersvisie Ommen 2030 i.v.m. sluipverkeer
Actualisatie ledenlijst en woningzoekenden lijst.
Besteding sociale cohesiegelden.
Informatiebijeenkomsten bijwonen ten aanzien van
o.a. glasvezel, aanvliegroute vliegveld Lelystad
Overleg met speeltuincommissie Gravendijk
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Financieel verslag Plaatselijk Belang Vilsteren 01-01-2016
t/m 31-12-2016
Inkomsten
Uitgaven
Saldo per
€2598.00 Website
€ 314.60
01/01/2016 bank

Subsidie Kleine
kernen
Contributie
Innovatie fonds
Mini Bieb

€3311.00
€ 495.00
€ 350.00

Totale
€6754.00
Inkomsten
Totale Uitgaven €3789.78
Saldo Bank
Per 31/12/2016

Plaatselijk
belang
Stuurgroep
duurzaam
Vilsteren
***Mini Bieb

€2964.22

€2161.17

Vergaderkosten bestuur
PB
**Vergadering met RvC
Bijeenkomst gemeente
Ommen met PB
Bankkosten
*OVKK

€ 150.00

Bijdrage Vilsteren Bruist
Bijdrage Kunst onder de
bomen
Bankje opening Pannaveld
Totale kosten stuurgroep
Duurzaam Vilsteren
Pinnen voor in de kas

€ 750.00

Totale Uitgaven

€3789.78

€ 108.00

€ 104.85
€ 96.15
€ 30.00
Jubileum/Jaarvergadering PB €1187.18
Afscheid Hans Keizer en
Roy Tijhaar
€ 237.00
Postzegels
€ 12.20

€ 100.00
€ 250.00
€ 349.80
€ 100.00

€ 453.05
€ 350.00

*Lidmaatschap voor de Overijsselse Verenigingen
Kleine Kernen
**Raad van Commissarissen
***Subsidie Mini Bieb
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Contributienota 2017 Plaatselijk Belang Vilsteren
Wij vragen u de contributie á € 5,- per lid of € 10,- per gezin
over te maken op
Bankrekeningnummer: NL 92RABO 0348930194
t.n.v. Plaatselijk Belang Vilsteren
o.v.v. “contributie 2017”
Gaarne betalen voor 30 maart 2017
Zie ook het bijgevoegd begeleidend schrijven ten aanzien van
het automatisch incasso.
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Begeleidende brief automatisch incasso leden Plaatselijk
Belang Vilsteren
Plaatselijk Belang Vilsteren wil graag overgaan op het
automatisch incasseren van het jaarlijkse lidmaatschap van
haar leden.
Door het invullen van de bijgevoegde machtiging voor
standaard Europese incasso stelt u Plaatselijk Belang Vilsteren
in de gelegenheid om het lidmaatschap (10 euro per gezin of 5
euro per persoon) van uw rekening te laten schrijven.
Het is voor iedereen veiliger en sneller om het lidmaatschap
via automatisch incasso te innen.
Het scheelt veel tijd, dat van u en van ons. U hoeft dit maar
eenmalig te regelen en is uiteraard altijd opzegbaar.
U wordt voorafgaande (aan de jaarlijkse afboeking van het
lidmaatschap) door ons op de hoogte gesteld van de op
handen zijnde afschrijving. Deze afschrijving zal jaarlijks in de
maand maart, vlak voor iedere jaarvergadering worden
geïncasseerd.
Vult u de bijgevoegde machtgingskaart in, deze kunt u dan
meenemen naar de jaarvergadering.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de jaarvergadering bij
te wonen dan kunt u hem bij een van de bestuursleden in de
brievenbus deponeren, opsturen naar het hierboven
genoemde adres of mailen naar
info@plaaselijkbelangvilsteren.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Vilsteren
Penningmeester Sonja Koggel
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