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“Wat ieder lid behoort te weten”
Gids voor verenigingsleden

Inleiding
Deze gids heeft tot doel je wegwijs te maken in de studentenvereniging Solidamentum. De
eerste tijd van je lidmaatschap komt er veel informatie over je heen, en het is vrijwel
onmogelijk dit allemaal te onthouden. Deze gids kun je gebruiken in je hele
lidmaatschapsperiode van Solidamentum, en doet dienst als naslagwerk.
Naast deze gids is vooral het Statutenboekje belangrijk. Ieder lid krijgt deze van het
kringbestuur, gelijktijdig met de Acta Solidandi, nadat hij/zij is toegelaten als lid. Heb je geen
statutenboekje, meld dit dan bij de kringsecretaris. Het derde document wat je kunt krijgen is
de Praktische handreiking voor de Christelijke student en het kringspecifieke informatieboekje.

Algemeen
Wat is Solidamentum?
Solidamentum is op 4 november 1992 opgericht als zelfstandige vereniging, en bestond
voorheen als een onderdeel van de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten (KLS).
Solidamentum stelt zich tot doel voorlichting en bezinning te bieden aan studenten ten
aanzien van actuele en herkenbare vraagstukken. Het leggen en bevorderen van contacten is
een tweede pijler van Solidamentum. Een vriendschappelijke band is essentieel voor het met
elkaar bestuderen van gevarieerde onderwerpen. Het hoofddoel kan verwezenlijkt worden in
de kring waar je lid van bent. In deze kring worden de bijeenkomsten gehouden. Door het
intensief met elkaar omgaan en nadenken over allerlei vragen die je bezig houden, wordt een
band gevormd, die nodig is om elkaar te vertrouwen en daardoor voor een open sfeer zorgt.
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Basis
De basis van de vereniging is Gods onfeilbaar Woord, nader verklaard en uitgelegd in de drie
Formulieren van Enigheid. De onderwerpen en thema’s die op Solidamentum behandeld
worden, worden ook getoetst aan deze grondslag. De basis is verder uitgewerkt in de Statuten.

Statuten
In het statutenboekje dat ieder lid in bezit dient te hebben, staan de vastgelegde rechten,
plichten en regels van de leden e.a. Het is noodzakelijk je hiervan goed op de hoogte te stellen.

Algemeen Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is bedoeld om de huishoudelijke gang van zaken op de
verschillende kringen van Solidamentum vast te leggen en duidelijk en inzichtelijk te maken.
Dit huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen is een uitbreiding op de statuten.
De landelijke algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid tot aanpassing van het
huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen conform artikel 28 van de statuten.

Het logo
In figuur 1 kunnen jullie het logo zien van Solidamentum.
Het huidige logo geeft drie elementen weer die bij de studentenvereniging Solidamentum bij
elkaar behoren te komen. De brede ‘basis’ verbeeldt de grondslag die is gebaseerd op Gods
Woord en de drie formulieren van enigheid. Direct op de basis staat de pijler van bezinning. De
pijler van vriendschap staat in verbinding met de ‘basis’ en de pijler van bezinning. Deze drie
elementen lijken elkaar te naderen, een middel om vast te maken! De pijler van vriendschap is
degene die een kring vooral een eigen kleur geeft.

Figuur 1: Logo van studentenvereniging Solidamentum
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Slogan
De slogan is de vaste regel die samenvat waar Solidamentum voor staat. ’Solidamentum
verbindt student met fundament’. Deze slogan is mede afgeleid uit de kernwaarden en
benadrukt de aandacht voor vriendschap en bezinning. Het woordje verbindt benadrukt dat
het gaat om het verbinden van studenten onderling en met de grondslag.

Organisatie
Structuur Solidamentum
Solidamentum is een landelijke vereniging en bestaat uit verschillende kringen. De kring is de
basis van de vereniging. Hier kom je bij elkaar om bezinning en vriendschap gestalte te geven.
Elke kring heeft een kringbestuur van vijf tot zeven personen. Tevens beschikt elke kring over
enkele (studiekring-) mentoren, oudere personen die advies geven en toezicht kunnen
houden. Als mentoren is het hun taak om begeleidend, adviserend en eventueel bijsturend
bezig te zijn.

Verhoudingen
Binnen Solidamentum zijn verschillende partijen te onderscheiden. Met alle besturen en
commissies wordt geprobeerd om de gezamenlijke doelen te realiseren. De verschillende
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verhoudingen binnen Solidamentum worden
verduidelijkt in figuur 2 en 3.
Figuur 2 visualiseert de beleidsverantwoordelijkheden binnen Solidamentum. Wát
Solidamentum ook doet, alles moet gebaseerd zijn op
de grondslag of binnen de grenzen hiervan vallen. De
grondslag van Solidamentum is Gods Woord, nader
verklaard in de drie formulieren van Enigheid. De
grondslag omvat dus alle activiteiten van
Solidamentum.

Figuur 2: Structuur van Solidamentum (gezagsorde van buiten
naar binnen)
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Figuur 3: Hiërarchische structuur Solidamentum in schema weergegeven

Gebaseerd op de grondslag en de wetgeving betreffende verenigingen heeft Solidamentum
statuten. De statuten geven richting aan de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen
over het doel en over de kringen. Het Landelijk Bestuur, stelt binnen de grenzen van de
grondslag en statuten het beleid op voor Solidamentum. Het kringbeleid vormt de kern van
Solidamentum en is gebaseerd op, en dus in overeenstemming met, de drie voorgaande
cirkels.
Ingevolge de statuten zijn er binnen Solidamentum leden, begunstigers, een Raad van
Commissarissen, adviseurs, mentoren, een Landelijk Bestuur, kringen en een Algemene
Vergadering of Algemene Ledenvergadering (ALV). De onderlinge samenhang is te zien in
figuur 3.
Ter verduidelijking willen we de belangrijkste verhoudingen, de verhoudingen tussen het
Landelijk Bestuur, kringbestuur en de Algemene Ledenvergadering verder uitwerken.
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Landelijk Bestuur
Het Landelijk Bestuur heeft de taak het doel van Solidamentum te verwezenlijken. Hiervoor
stelt het beleid op en voert dit uit. Bij het gebruik van middelen wordt het Landelijk Bestuur
begrensd doordat het zich heeft te houden aan de grondslag en de statuten.
In hoofdlijnen zijn er twee functies voor het Landelijk Bestuur te onderscheiden, die verder
uitgewerkt zullen worden:
1. Besturen van de landelijke vereniging;
2. Onderhouden van contacten (zowel interne als externe contacten).
1. Het besturen van de vereniging doet het door:
Commissies onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren;
Jaarvergaderingen bijeen te roepen (ALV);
Het lange termijnbeleid van de landelijke vereniging vast te stellen (strategisch en
tactisch beleid);
Organiseren van landelijke activiteiten (operationeel beleid);
Toezicht houden op de gang van zaken binnen de vereniging.
Het Landelijk Bestuur bestaat uit zeven personen, van wie er enkele als LB-vertegenwoordiger
in een kringbestuur actief zijn. Bij alle besluiten van het Landelijk Bestuur worden dus de
meningen van alle kringbesturen meegenomen en afgewogen. Het toezicht houden is een
vereiste om de gang van zaken binnen de vereniging te kunnen sturen. Hiervoor is informatie
vanuit de kringen essentieel. De volgende functies kom je tegen in het Landelijk Bestuur, door
de leden als LB genoemd:
Voorzitter;
e
2 Voorzitter/Algemeen adjunct;
e
1 secretaris;
Administrateur;
Penningmeester;
Commissiefunctionaris;
PR- en Promotiefunctionaris.
2. Het Landelijk Bestuur onderhoudt de volgende (interne en externe) contacten:
Adviseurs (intern);
Raad van Commissarissen (intern);
Kringen/leden (intern);
Andere verenigingen (extern);
Scholen (extern);
Achterban (extern).
Versie december 2014

6

Landelijk wordt de vereniging bijgestaan door enkele adviseurs, die desgevraagd advies
kunnen geven bij het besturen. Adviseurs en mentoren hebben geen stembevoegdheden. Dit
is wel het geval met de Raad van Commissarissen (RvC). Dit is een orgaan dat buiten de
vereniging staat en door de meeste leden nooit opgemerkt zal worden. De RvC is een orgaan
dat beleid en activiteiten van de vereniging kan goed- of afkeuren, waarbij zij een via de wet
geregelde inspraak en bevoegdheid heeft.

Kringbestuur
Iedere kring, dus ook jouw kring, heeft een kringbestuur. Het kringbestuur wordt gekozen op
de leden vergadering van de kring. Het kringbestuur heeft de vrijheid zijn beleid uit te zetten
binnen de grenzen van het landelijk beleid. De functies die je tegen komt in het Landelijk
Bestuur zijn er ook binnen de kringbesturen.
Voorzitter;
e
2 Voorzitter/Algemeen adjunct;
e
1 secretaris;
e
2 secretaris;
Penningmeester;
Commissiefunctionaris;
PR- en Promotiefunctionaris(sen).
Het is belangrijk goed te weten wat de functies van de bestuursleden precies inhouden omdat
zij de eerste contactpersonen zijn voor de nieuwe leden op de vereniging. Daarom hier een
korte beschrijving van de diverse functies: de voorzitter is het gezicht van de kring; zijn taak is
o.a. het openen van de kringavonden. De secretaris is de contactpersoon van de kring; bij hem
kun je terecht met al je vragen, ook over het contactorgaan Fundamenteel. De financiën van
de kring worden beheerd door de penningmeester; bij hem kun je dus je declaraties inleveren.
De commissiecoördinator regelt alle zaken rondom de commissies, waarover straks meer. De
taak van de PR-en Promotiefunctionaris is het promoten van de kring door o.a. het organiseren
van een introductiedag aan het begin van het verenigingsjaar en het werven van nieuwe leden.
Het kringbestuur dient in de loop van het vergaderseizoen een ledenvergadering te houden,
waarop ook nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Het kringbestuur heeft in hoofdlijnen de volgende functies:
1. Besturen van de kring;
2. Onderhouden van kringgebonden contacten.
1. Het besturen van de kring doet het door:
Het beleid vast te stellen;
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Kringactiviteiten te organiseren;
Studiekringen te organiseren;
Commissies onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren.
2. Contacten van het kringbestuur zijn:
Met het Landelijk Bestuur via de kringvertegenwoordiger
Andere kringen;
Leden;
Overige kringcontacten.
Ter verduidelijking volgt hieronder een opsomming van antwoorden op de vraag: ‘Welke
organisatievrijheid heeft de kring?’:
Invulling kringavonden;
Invulling informele activiteiten;
Invulling introductie;
Invulling opzet en taken kringcommissies;
Studiekringen;
Overige zaken die ook binnen het landelijk beleid passen.

Algemene ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering (ALV), dat zijn alle leden van de vereniging bijeen vergaderd,
heeft op twee manieren invloed: stemrecht en motierecht. Stemrecht over kandidaten voor of
voorstellen van het Landelijk Bestuur, of leden die iets in stemming brengen. Motierecht is het
recht tot het indienen van een motie. De Algemene Ledenvergadering stemt over de volgende
dingen:
Structuur van de vereniging;
Bestuursverkiezingen (ook: mogelijkheid om kandidaat te stellen);
Verandering van doel/missie van de landelijke vereniging;
Moties;
Statutenwijziging.
Moties kunnen door de leden worden ingediend over alle zaken die de vereniging aangaan. De
voorwaarden hiervoor zijn te vinden in artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement. Jaarlijks zijn
er twee ALV’s, waarvan 1 najaarsvergadering (NJV) in het najaar en 1 voorjaarsvergadering
(VJV) in het voorjaar.
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Landelijk
Landelijke activiteiten
Naast de activiteiten van de kring worden ook in landelijk verband activiteiten georganiseerd.
Zo is er in oktober en april resp. een na- en voorjaarsvergadering. Gedurende de winter is een
bezoek aan ons jaarlijkse congres zeer de moeite waard! Jaarlijks is er een muziekavond en
een excursie. Daarnaast wordt er een avond georganiseerd door Solidamentum en onze
zustervereniging Depositum Custodi (D.C.). Alle bovenstaande activiteiten worden vroegtijdig
aangekondigd door het kringbestuur, het Landelijk Bestuur en/of in ons verenigingsorgaan
Fundamenteel.

Fundamenteel
De vereniging Solidamentum heeft een eigen landelijk orgaan genaamd: 'Fundamenteel'. Dit
blad verschijnt vier maal per jaar. Fundamenteel heeft een redactie bestaande uit leden van de
diverse kringen (en een mentor). Alle leden kunnen bijdragen aan de vulling van dit blad.
Spontane kopij is altijd van harte welkom, hoewel er enkele regels gelden bij het schrijven van
een artikel. Deze regels worden door de redactie aan de scribenten verstrekt.
Fundamenteel heeft een aantal vaste rubrieken. Daarnaast staan er vaak artikelen, verslagen
en interviews in.
Wie kopij wil aanleveren of een nieuw boek wil recenseren kan terecht bij
fundamenteel@solidamentum.nl wat beheerd wordt door de redactiesecretaris.
Voor vragen over Fundamenteel kan men te allen tijde bij kringbestuursleden terecht en bij de
redactie (zie colofon Fundamenteel voor namen van andere redactieleden).

Ledenlijst (Almanak)
Jaarlijks brengt de landelijke secretaris in samenwerking met de almanakcommissie een
landelijke ledenlijst met pasfoto’s en adresgegevens uit – in de vorm van de Almanak, die
onder alle leden, begunstigers en mentoren verspreid wordt. Meestal wordt deze aan het
begin van het nieuwe kalenderjaar verspreid.
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Kring
Jaarprogramma kring
Aan het begin van het vergaderseizoen maakt het kringbestuur het jaarprogramma bekend.
Het kringbestuur is hiervoor verantwoordelijk, maar kan dit ook in overleg met de kringleden
doen. Alle vergaderdata, onderwerpen en sprekers worden meegedeeld, evenals eventueel
voorbereidingsmateriaal. Deze informatie wordt vroegtijdig aangekondigd door het
kringbestuur door middel van de periodieke e-mail.
De inrichting van het jaarprogramma is geheel vrij. De ene kring kiest voor een jaarthema, de
andere kring voor halfjaarthema's, kwartaalthema's, alleen losse onderwerpen of een
combinatie hiervan.
Naast deze formele kringavonden met een lezing wordt er ook voor informele bijeenkomsten
gezorgd, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst (NYM), de excursie en de muziekavond (KMA).

Hoe verloopt een kringavond?
Al eerder is genoemd dat de kring de basis van de vereniging is. Ieder lid meldt zich aan bij een
kring waar de activiteiten van de vereniging gestalte krijgen in de vorm van kringavonden. Op
de website (www.solidamentum.nl) vind je data, tijd, locatie en wie over welk onderwerp een
lezing verzorgt. Op welke locatie de kringavond gehouden zal worden en evt. wijzigingen van
de locatie, data of tijden worden tijdig door het kringbestuur doorgegeven.
De kringavond wordt geopend door de voorzitter met het lezen uit Gods Woord, het
gezamenlijk zingen van een psalm en het doen van een gebed. Vervolgens kunnen er
bestuursmededelingen en mededelingen uit de zaal gedaan worden, waarna de lezing
gehouden wordt. Na de pauze wordt over de materie gediscussieerd of gesproken (in
subgroepen en/of plenair), waarna de bijeenkomst wordt afgesloten met gebed. Meestal
wordt hierbij nog gezongen. Sommige kringen hebben de gewoonte na afloop gezamenlijk te
musiceren.

Studiekringen
De kring is dus de basis van de vereniging. Op de basis wordt echter verder gebouwd. Velen
willen naast de gewone kringavond meer studie en bezinning. Hiervoor fungeren meerdere
studiekringen. Studiekringen bestaan uit groepjes leden die naast de gewone kringavonden
zich bezighouden met een bepaald onderwerp.
Versie december 2014
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Voorbeelden van studiekring-onderwerpen:
Bijbelkring: Een studiekring over verschillende belangrijke thema’s uit de Bijbel;
Medische Ethiekkring: Op deze studiekring worden belangrijke medisch-ethische
vraagstukken behandeld.
Dordtse Leerregelskring: Deze behandelt de Dordtse Leerregels.
Meer informatie over de studiekringen is te verkrijgen bij de leden van het kringbestuur.
Deelname aan een studiekring is vrijwillig. Deelname aan de Dordtse Leerregelskring is echter
verplicht voor alle aspirant-leden.
Wil je actief worden in een studiekring of zelf een studiekring opzetten, wend je dan tot het
kringbestuur of de coördinator van de studiekring.

Commissies
De vereniging vormen we met ons allen. Dat betekent ook dat we samen de activiteiten
organiseren en dat dus niet alleen het kringbestuur voor de activiteiten zorgt. Voor de meeste
te organiseren zaken, zoals muziekavonden, excursies, informele activiteiten, corvee en jaarvergaderingen wordt een commissie samengesteld uit de leden die gezamenlijk zorg dragen
voor een goed verloop van de activiteit. Veel leden kunnen hier hun overtollige energie en
creativiteit ruimschoots in kwijt. De volgende commissies kom je tegen op onze kringen:
CulCie: Deze verzorgt de culinaire ‘activiteiten’ op de kring, m.a.w. de inwendige mens;
MuCie: Door deze commissie wordt de kringmuziekavond (KMA) georganiseerd, die één
keer per jaar plaatsvindt.
IntroCie: O.l.v. de PR- en promotiefunctionaris wordt door deze commissie de
introductiedag en de aspirant-ledenbijeenkomst georganiseerd. Verder wordt de opvang
geregeld van belangstellenden en aspirant-leden;
NYMCie: Deze commissie verzorgt de New Year’s Meeting in januari; daarop wenst
iedereen elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar. Op deze dag krijgen nieuwe leden
hun acta overhandigd;
AkCie: Deze Commissie verzorgt een aantal keer per jaar de informele activiteiten op de
kring. Op deze avonden komt vriendschap duidelijk naar voren.
ThemaCie: Deze commissie bedenkt een nieuw jaarthema voor het volgende kringjaar en
werkt deze uit in concrete beschrijvingen voor de lezingen, onder verantwoordelijkheid
van het bestuur;
ExcurCie: Deze commissie verzorgt de organisatie van de excursie, het jaarlijkse dagje uit
met de kring;
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Ook kunnen er leden van de diverse kringen actief zijn in landelijke commissies, zoals de
landelijke themacommissie en de landelijke excursiecommissie.
Naast de genoemde commissies kunnen allerlei andere commissies geïnstalleerd worden voor
minder vaak voorkomende werkzaamheden, zoals een lustrum e.d. Ook van jou wordt
verwacht dat je regelmatig een bijdrage levert in een commissie. Meld je dus aan wanneer
mensen gevraagd worden voor een commissie. Het is erg leerzaam en boeiend.

Kringorgaan
De meeste kringen geven regelmatig een nieuwsbulletin of kringorgaan uit. Dit is een kleine
periodiek waarin mededelingen en achtergrondinformatie staan, maar ook aankondigingen
van activiteiten. Elke kring is vrij in het laten verschijnen van het kringorgaan.

Formaliteiten
Huisstijl
Tijdens vergaderingen van studiekringen en commissies worden verschillende documenten
geschreven die bewaard blijven. Bij de commissies denken we aan notulen en een draaiboek
en bij studiekringen denken we aan notulen en lezingen. Het is de bedoeling dat deze
documenten allemaal op dezelfde manier worden vormgegeven. De huisstijldocumenten kun
je vinden achter het inloggedeelte van de website.

DigiCie
De DigiCie is een commissie die de website beheert en is tevens verantwoordelijk voor het
aanleveren van drukwerk. Advertenties e.d. kunnen in huisstijl geplaatst worden door deze
commissie. Ze zijn te bereiken via digicie@solidamentum.nl.

Contributie
Ieder lid ontvangt jaarlijks in november een factuur waarmee de contributie betaald kan
worden. Dit wordt door de landelijke penningmeester gecoördineerd. De contributie wordt
jaarlijks op de NJV vastgesteld. Ook is het mogelijk om lid te worden van twee kringen; de
contributie gaat dan met slechts €5, - omhoog. Voor verdere vragen over de financiën kan men
bij de penningmeester (landelijk of van de kring) terecht.
Versie december 2014
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Opzeggen lidmaatschap
Wanneer je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, geldt de volgende regel: opzegging kan alleen
schriftelijk bij de administratie van de vereniging. Wel is het de zaak het kringbestuur hiervan
op de hoogte te stellen. Het adres van de landelijke administrateur is te vinden in de almanak
en in de colofon van Fundamenteel.
Opzeggen van je lidmaatschap dient te geschieden voor 31 juli van het verenigingsjaar. De
opzegging geldt dan vanaf het opvolgende verenigingsjaar. Bij tussentijdse opzegging geldt dat
men de volledige contributie verschuldigd is.

Lidmaatschapsprocedure
Solidamentum streeft ernaar haar nieuwe leden zo snel mogelijk te integreren in de kring en
landelijke vereniging. Deze brochure kan daaraan een bijdrage leveren. Maar vooral door de
oudere kringleden dienen nieuwe kringleden opgevangen te worden en wegwijs gemaakt te
worden op de vereniging. Door het Landelijk Bestuur is er een lidmaatschapsprocedure
opgesteld die potentiële leden moeten doorlopen. Het kringbestuur zal deze procedure
toelichten aan de nieuwe bezoekers van de vereniging. Hieronder een korte uitwerking.
Als je het aanmeldingsformulier ingevuld hebt, ben je aspirant-lid van de vereniging. Je moet
vervolgens minimaal drie avonden bijwonen om toegelaten te kunnen worden als lid. Je moet
een essay geschreven hebben met betrekking tot de grondslag van de vereniging. Ook dien je
een gesprek te hebben gehad met het kringbestuur. Dit laatste gebeurt vaak in de vorm van
een aspirant-ledenbijeenkomst met het gehele of een gedeelte van het kringbestuur. Deze
avond is ook verplicht om te bezoeken als je lid wilt worden. Op deze avond worden vragen
beantwoord en komen bovenstaande zaken uitgebreid aan bod. Ook de grondslag wordt
behandeld. Verder wordt er ook aan aspirant-leden gevraagd hoe ze over bepaalde zaken
denken. Hierdoor krijg je een beter beeld van de vereniging Solidamentum en kun je de keus
bewuster maken.
Het kringbestuur dient de opvang van nieuwe leden te regelen. Zij kan hiertoe enkele mensen
aanwijzen die nadrukkelijk tot taak hebben regelmatig contact te onderhouden met nieuwe
leden. Een patronaatsysteem wordt op sommige kringen van Solidamentum gebruikt.
Nieuwe leden wordt geadviseerd zich met vragen tot leden van het kringbestuur te wenden.
Zij zijn altijd bereid informatie te verschaffen, een nadere introductie te verzorgen of een
persoonlijk gesprek te voeren.
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Solidamentum ‘Wat ieder lid behoort te weten’

MBO-motivatiebrief
Solidamentum richt zich op studenten die studeren aan het HBO en/of WO onderwijs.
Studenten vanuit het MBO kunnen d.m.v. het schrijven van een motivatiebrief ook lid worden
van de vereniging. Doel is om mensen bewust te laten nadenken over hun keuze om lid te
worden van studentenverenigingen, wat een zodanig studieniveau kent en zich daarom vooral
richt op HBO- en WO-studenten. Voor meer informatie kun je terecht bij leden van het
kringbestuur.

Ten slotte
Voor leden geldt het volgende toetsingskader om te bepalen of zij genoeg van de vereniging
weten:


wie vormen het kringbestuur;



wie heeft welke taken in het kringbestuur;



welk kringbestuurslid zit in het Landelijk Bestuur;



wie zijn de mentoren;



wie zijn de kringleden (naam, achtergrond);



welke kringen zijn er;



waar moet ik zijn met vragen;



aan wie moet ik wijzigingen doorgeven;



welke rechten en plichten heb ik (statutenboekje);



wat is het jaarprogramma;



welke commissies zijn actief;



wat is de kringbode en wat kan ik ermee;



wie vormt de redactie van Fundamenteel;

 hoe kan ik een bijdrage leveren aan Fundamenteel.
Wie deze vragen kan beantwoorden, is goed ingewerkt in de vereniging. Belangrijk is vooral te
weten wie wie is, en bij wie je moet zijn met vragen. Hoofdregel is: Ga bij vragen naar een
kringbestuurslid!
Een fijne tijd toegewenst op onze vereniging.

Versie december 2014

14

