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Jaarverslag Studievereniging PAP 2010-2011 

 

Best lid of geïnteresseerde, 

 

Hier ligt het jaarverslag van studievereniging PAP voor het collegejaar 2010-2011 voor je. Dit 

verslag is samengesteld door het 9
e
 bestuur van de vereniging. We willen in dit verslag 

evalueren over het afgelopen jaar. Het zou kunnen zijn dat je na het lezen van dit jaarverslag 

nog vragen of op- en/of aanmerkingen hebt. Deze beantwoorden wij dan graag op de Wissel- 

Algemene Ledenvergadering van dinsdag 13 september 2011, vanaf 17.00 uur. 

 

Algemeen 

De doelen van Studievereniging PAP zijn het volgende: 

- Het stimuleren van de belangstelling voor het pedagogische werkveld; 

- Het stimuleren van een wetenschappelijke houding tegenover pedagogische 

maatschappelijke vraagstukken; 

- Het bevorderen van contact tussen de studenten Pedagogische Wetenschappen onder 

elkaar; 

- Het bevorderen van contact tussen de studenten en docenten Pedagogische 

Wetenschappen. 

Deze doelen worden verwezenlijkt door het organiseren van studie-inhoudelijke en 

ontspannende activiteiten. Daarnaast is de PAPkamer, die als ontmoetingsplek mag 

functioneren, elke werkdag geopend. 

 

Volgens het jaarplan 2010-2011 werd een aantal van 200 nieuwe leden verwacht voor dit jaar. 

Op het moment zijn er slechts 175 nieuwe leden gehaald. Een aantal inschrijvingen zijn we 

misgelopen door de moeilijkheden die de onvoltooide site ons gaf halverwege het jaar. 

Het totale aantal leden van PAP staat op dit moment op 701 leden. De Alumnivereniging 

STAP, telt op dit moment 79 leden. 

 

De openingstijden van de PAPkamer zijn goed bevallen. In tentamenweken en onderwijsvrije 

weken was de kamer van de vereniging gesloten. Dit werd dan aangegeven in de PAPgenda. 

Ook is de kamer een enkele keer gesloten geweest doordat er een excursie was waarbij de 

vrije bestuursleden ook meegingen of doordat het bestuur zelf activiteiten had zoals borrels. 

Dit was dan op een briefje op de deur te vinden. We hebben nooit te horen gekregen dat leden 

voor een dichte deur zijn komen te staan. 

 

Commissieleden 

Studievereniging PAP heeft op dit moment 47 commissieleden. In het jaarplan voor 2010-

2011 werd gestreefd naar 45 commissieleden. Dit aantal is dus gehaald. Halverwege het jaar 

hadden we er 49, dus er zijn toch wat commissieleden weggevallen. Ook zijn er een aantal 

commissieleden bij gekomen. Dit kwam mede door een nieuw ontstane commissie, namelijk 

de Liftcie. 
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Tabel 1 Aantal leden per commissie 

Het streven was dit jaar om 3 commissielednuitjes te 

houden dit jaar en de commissieleden een cadeautje te 

geven. Dit is gehaald. De drie commissieledenuitjes 

waren een succes en op de laatste stamkroegavond 

kregen alle commissieleden een Almanak en een zak 

snoep. Daarnaast krijgen de commissieleden ook een 

verjaardagskaartje toegestuurd, mits hun 

geboortedatum in het ledenbestand staat. 

In tabel 1 worden het aantal commissieleden per 

commissie weergegeven. Er zijn 10 commissieleden 

die in meerdere commissies zitten. Deze 

commissieleden zitten in twee tot vier commissies. 

 

Kandidaatsbestuur 

Na de Studiereis in Praag stroomden de sollicitaties 

voor het bestuur 2011-2012 binnen. Na twee weken 

met sollicitaties werd in het bestuursweekend de 

knoop doorgehakt en het kandidaatsbestuur 

bekendgemaakt. Het is als volgt geworden: 

 

Malu Ogg  Voorzitter 

Johannes Stoop Vice-Voorzitter 

Bodine Romijn Secretaris 

Carolien Mars  Penningmeester 

Linda Taal  Coördinator Studie-Inhoudelijk 

Lena Klein Hofmeijer Coördinator Ontspanning 

Anne Morssink  Coördinator PR 

 

Er is dit jaar weer een bestuur van zeven mensen samengesteld. Afgelopen jaar bleek die 

zevende persoon namelijk erg fijn te zijn om erbij te hebben. 

 

Financiën 

In het bijgevoegde Financiële verslag is de afrekening van studievereniging PAP voor het 

collegejaar 2010-2011 te vinden. Daarbij bevat dit Financiële verslag ook een uitgebreide 

toelichting op deze afrekening. 

 

Studie-inhoudelijk 

Excurcie en leescie 

In het halfjaarlijks verslag zijn de excursies opgenoemd die tot februari georganiseerd zijn. In 

de daaropvolgende maanden zijn nog een aantal excursies georganiseerd. Deze zijn in tabel 2 

te vinden.  

De eerste excursie in de maand februari was de excursie naar Eikenstein in Zeist, deze zat 

toen de inschrijving werd geopend al meteen vol. Twee weken daarna was de excursie naar de 

psychiatrische afdeling van het UMC, ook deze was zo populair dat de inschrijving meteen 

vol zat. 

In maart stond er als eerste een lezing over een eigen praktijk van Mischa Wink op de 

planning hier gingen 26 mensen mee naar toe. Daarna vond er een lezing plaats van Hans van 

Luit, over de NVO-registraties. Deze werd erg goed bezocht, er waren ongeveer 30 mensen 

aanwezig. Omdat we daarna veel e-mails kregen van masterstudenten die niet aanwezig 

Commissie Aantal leden 

Almanakcie 4 

EJWcie 9 

Excursie 2 

Feestcie 13 

Financie 3 

Foto/filmcie 4 

Goededoelencie 6 

Leescie 0 

Liftcie 3 

LSPODcie 1 

Mannencie 5 

Paperascie 4 

Promocie 3 

Sponsorcie 1 

Studiecie 5 

Tripcie 6 

Uitjes/Dagjes 4 

Webcie 2 
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konden zijn i.v.m. hun stage hebben we besloten deze lezing later in het jaar nog een keer op 

vrijdag te doen. 

Omdat er aan het begin van april de praktijkdag onderwijskunde en pedagogiek en de 

studiereis op het programma stonden hebben hier geen excursies plaatsgevonden. De week na 

de studiereis vond daarom de excursie naar bureau jeugdzorg plaats. Hier was veel animo 

voor. 

In de maand mei vond er een lezing over eetstoornissen van HE eetstoornissen plaats, deze 

werd erg druk bezocht. Twee weken hierna gaf Petra de Vries van pleegzorg een voorlichting 

over hechtingsstoornissen, hier waren ongeveer 20 mensen aanwezig. 

De eerste dag van juni vond de excursie naar Zonnehuizen plaats, de limiet die de school 

aangaf was 25 personen en al deze plaatsen waren vergeven. Als laatste vond nogmaals de 

lezing over NVO-registraties van Hans van Luit plaats, hier waren 52 mensen aanwezig.  

 

De excursies zijn over het algemeen verspreid over verschillende dagen van de week, waarbij 

zo veel mogelijk rekening is gehouden met de roosters van de studenten. De meeste excursies 

hebben in de middag plaatsgevonden, aangezien in de ochtend vaak colleges waren gepland.  

 

Tabel 2 Studie-inhoudelijke activiteiten 

Excursie of lezing Datum Aantal deelnemers Aantal beschikbare plekken 

Eikenstein 10 februari 15 15 

UMC 23 februari 18 20 

Mischa Wink 16 maart 26 - 

Hans van Luit  31 maart 30 - 

Jeugdzorg 28 april 17 20 

HE Eetstoornissen 9 mei 36 - 

Hechtingsstoornissen 26 mei 17 - 

Zonnehuizen 1 juni 25 25 

Hans van Luit 24 juni 52 - 

 

Tripcie 

Deze commissie bestond uit 4 PAP-leden en de coördinator studie-inhoudelijk. De 

bestemming van de reis was dit jaar Praag! Met een groep van 25 studenten zijn we afgereisd 

om veel activiteiten te ondernemen. We zijn naar een instelling voor kinderen met een 

beperking geweest, naar het museum van Comenius, naar een stichting die mensen met een 

beperking financieel steunt en ook hebben we de universiteit van Praag bezocht. We hebben 

natuurlijk ook veel ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals uiteten, naar een 

cocktailbar, een stadswandeling, uitgaan en een boottocht. Uiteindelijk hebben we er voor 

gekozen om met de bus te gaan in plaats van met het vliegtuig omdat dit financieel en qua 

reizen een betere en makkelijkere optie was. Het was een hele geslaagde studiereis! 

 

Voorbereidende activiteiten 

Een aantal contacten zijn de laatste maanden opgedaan en aangehaald om nieuwe activiteiten 

te organiseren. Aankomend jaar zal wederom het NVO zich actief inzetten voor onze 

studenten. In het begin van het schooljaar staat de voorlichtingsavond gepland, waarin zij 

wederom vertellen wat het NVO is, wat zij doet en waarom het nuttig is voor de studenten om 

zich met het NVO te bemoeien. Op deze manier kunnen de derdejaarsstudenten de 

praktijkavond bijwonen en informatie inwinnen, vóórdat zij moeten inschrijven voor een 

masterwerkveld. In december moeten de derdejaars studenten namelijk kiezen in welk 

werkveld zij willen stage lopen. 
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Aan het begin van het schooljaar zal er ook een excursie naar Bartimeus plaatsvinden, de 

inschrijving opent in de FI-week zodat PAP daar al kan laten zien wat er georganiseerd wordt. 

Ook zal er twee weken later een workshop van Siriz plaats vinden. Ook deze studie-

inhoudelijke activiteiten zullen via studion worden gepromoot. Afgelopen jaar kwam Lisa 

erachter dat er wel constant berichten geplaatst werden maar dat er geen nieuwe studenten 

toegevoegd werden aan dit netwerk. Hierdoor kreeg het meerendeel van de nieuwe studenten 

niet de berichten die geplaatst werden. In samenwerking met Randy Bouwmeester is dit 

opgelost, dit is een punt waar elk jaar op gelet moet worden. 

 

POPcie 

De LSPODcie ondergaat dit jaar een naamverandering, in plaats van de landelijke studenten 

pedagogiek en onderwijskunde dag, gaat het nu “Praktijkdag Onderwijs en Pedagogiek”.  We 

gaan dit jaar ook proberen de HBO scholen erbij te betrekken en gaan we weer leuke 

workshops en een spreker regelen.  

De Praktijkdag voor onderwijs en pedagogiek heeft dit jaar plaatsgevonden op 1 april. Deze 

dag werd door zes verenigingen georganiseerd. VSPVU is er dit jaar uitgestapt waardoor 

PAP, VOCUS, Postelein, ODIOM, Emile en Comenius overblijven. PAP had als functie de 

ICT wat betekende dat de webmail en de site beheert moesten worden door PAP en dat we de 

indeling in de werkgroepen moesten maken. Er was Micha de Winter als openingsspreker en 

we hadden drie workshoprondes per persoon. De locatie en de workshops waren in principe 

goed geregeld. Wel was er in de samenwerking soms nog wat verbetering aan te brengen 

vooral in communicatie. Er is ook meermalig gedacht om de praktijkdag misschien toch op te 

gaan doeken aangezien Emile al aangeeft dat het volgend jaar waarschijnlijk ook niet meer 

wilt mee organiseren. Maar als we doorgaan wat natuurlijk wel de bedoeling is, willen we 

gewoon teruggaan naar één locatie wat waarschijnlijk Utrecht gaat worden wegens de centrale 

ligging. Financieel heeft het geen nadeel gebracht voor de vereniging, we hebben precies 

quitte gespeeld. 

 

 

Ontspanning 

 

Mannencie 

De commissie bestaat nu nog maar kort, maar dit jaar is het al een stuk verder vooruitgegaan. 

De commissie bestond uit 5 man en heeft dit jaar 4 uitjes gehad 

 Op 18 November gingen we met 9 man poolen  

 Op 16 Maart gingen we met iedereen van pap laserquesten.  Hier waren 3 mannen 

aanwezig  

 18 Mei gingen we met zijn allen pokeren bij Stefan Pruijn thuis. Hier waren 4 mannen 

aanwezig. 

 Op 28 Juni vond de laatste activiteit plaats. We hebben bij Max Sijben met een paar 

mensen gewoon wat gedronken en gegeten ’s avonds met wat gamen. Hier was de 

gehele MannenCie aanwezig van 6 mannen als de coördinator wordt meegerekend. 

De Mannencie zou vorig jaar misschien nog opgedoekt worden maar het advies is om er wel 

mee door te gaan aangezien het een succes bleek en alle mannen hebben aangegeven graag 

weer in de mannencie te kunnen. 

 
 

PR 

Promocie 
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De Promocie bestond dit jaar uit vier commissieleden met één bestuurslid. In samenwerking 

met de coördinator zijn er posters en flyers gemaakt voor de ontspannende en studie-

inhoudelijke activiteiten van PAP. Er is dit jaar ook redelijk actief gebruik gemaakt van het 

LCD scherm bij de ingang van het Langeveldgebouw, dit had meer gekund. Er zijn praatjes 

gehouden tijdens de pauzes van hoorcolleges en er zijn sheets laten zien tijdens de pauzes van 

hoorcolleges. Via twitter, facebook en de website is er actief gepromoot. De hyves is niet 

vernieuwd. Er is besloten tijdens de ALV dat deze niet meer gebruikt zal worden, deze trekt 

namelijk geen leden. Er heeft een verandering plaatsgevonden met betrekking tot de posters. 

De posters hebben nu allemaal een groen/blauwe balk aan de onderkant. Dit zorgt voor 

eenheid en herkenning bij de studenten.  

Ook heeft er een PR-week plaatsgevonden, de zogenaamde ‘feestweek’. Er waren de hele 

week taart, lekker drinken en veel lekkere koeken op de versierde kamer. Het doel van deze 

PR-week was het enthousiast maken van nieuwe leden, maar vooral het meer enthousiast 

maken van de leden. Veel leden zijn wel lid, maar zijn niet actief. Het is goed als hier 

verandering in komt en op deze manier hebben wij de leden naar de kamer willen lokken. Dit 

is redelijk gelukt, het hadden er meer mogen zijn, maar er kwamen wel degelijk leden naar de 

kamer speciaal voor een stuk taart. Ook stond er twee dagen een tafel vol PR materiaal voor 

en na de colleges in het Educatorium. Het voornaamste doel van deze tafel was het onder de 

aandacht brengen van PAP bij de studenten en het verkopen van de nieuwe PAPtruien. Dit is 

gelukt. De tafel stond naast de boekverkoop van een boek voor O&O2 namens Peter Prinzie. 

Deze boekverkoop werd ook door PAP verzorgt. PAP was dus in grote getalen aanwezig. Wij 

hebben er voor gekozen vooral te promoten onder de eerstejaars. Deze leden willen wij actief 

maken en behouden voor de volgende jaren. Het is gemakkelijker om nieuwe studenten actief 

te maken en te behouden, dan studenten die al jaren rondlopen op de universiteit.  

Dit jaar is er nieuw PR materiaal aangeschaft. Er zijn stickers ontworpen en besteld. Ook is er 

een sticker ontworpen en besteld voor het lustrumjaar. In de zomer wordt een groot houten 

bord geschilderd. Dit zal naast de kamer komen te staan om daar de maandkalender op te 

kunnen hangen, posters en andere dingen. Dit jaar hebben de commissieleden een 

verjaardagskaart ontvangen, zijn er nieuwjaarskaarten verstuurd en hebben de 

commissieleden een bedankkaart ontvangen aan het einde van het jaar.  

 

PAPerascie 

De PAPerascie bestond dit jaar uit vier commissieleden, met één bestuurslid. Er zijn dit jaar 

vier PAPerassen uitgebracht. De PAPeras heeft dit jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. 

Elk blok is bekeken wat er beter kon aan de vorige en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Er 

was dus geen sprake van een thema of van een eenduidige opbouw. De laatste PAPeras is de 

beste van het jaar geworden, naar ons idee. Dit een versie waar Anne volgend jaar mee verder 

kan. Zij kan voortbouwen op onze veranderingen en zo kunnen de PAPerassen weer een 

eenduidig geheel worden. De verslagen van de activiteiten zijn belangrijk gebleven, maar de 

ontspannende, gezellige stukken hebben de overhand genomen. De PAPeras is dikker dan 

vorige jaren, omdat er veel nieuwe stukken in staan, voor iedereen wat wils. Ook is er meer 

gebruik gemaakt van tussenpagina’s in de laatste PAPeras. Er waren twee tussenpagina’s, één 

met advertenties en één met foto’s. Het is belangrijk om volgende jaren veel kleur en foto’s te 

gebruiken in de PAPeras, dit trekt leden. Ook trekt een rubriek met grappige quotes, of 

kinderuitspraken veel leden. Voorbeelden van nieuwe rubrieken in de laatste PAPeras zijn:  

Helpdesk, Uitspraken van Kinderen, Blik op het Werkveld en Nieuwsfeitjes over Kinderen. 

De rubriek Blik op het Werkveld kan sowieso meegenomen naar volgend jaar, omdat er al 

nieuwe studenten zijn  benaderd om daar volgend jaar een stuk voor te schrijven. 

 

Webcie 
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De Webcie bestond dit jaar uit twee commissieleden, met één bestuurslid. Er is een nieuwe 

website ontworpen en gebouwd door Studievereniging Sticky en deze website is verder 

afgemaakt en gepersonaliseerd door de Webcie. De commissieleden zijn over het algemeen 

bezig geweest met het bouwen en afronden van de nieuwe website. De facebook en twitter 

zijn up to date gehouden door het bestuurslid.  

 

Foto/Filmcie 

Dit jaar is de Foto/Filmcie non-actief geweest, maar aan het einde van het jaar hebben een 

aantal leden hun enthousiasme getoond voor deze commissie. De commissie is actief gemaakt 

en bevat nu vier commissieleden en één bestuurslid. Het plan is om deze zomer een 

promotiefilm te maken om te tonen tijdens de FI-week. Het script voor dit filmpje ligt al 

grotendeels klaar.  

Dit jaar zijn er veel foto’s gemaakt van activiteiten en de meeste foto’s staan op de website. 

Deze zomer wordt de website verder afgemaakt en zullen de foto’s ook geplaatst worden op 

de website. De foto’s zijn gemaakt door het bestuurslid en door het bestuurslid benaderde 

(bestuurs)leden.  

 

 

Algemene commissies 

Almanakcie 

Dit is het tweede jaar dat er een AlmanakCie actief is. En daarbij een tweede almanak. Met 

een commissie van 5 leden groot is het een mooi resultaat geworden. De almanak is alleen 

maar gegeven aan leden die een bijdrage hebben geleverd, die commissielid waren of die bij 

de uitreiking waren. Want ja er was dit jaar een avond in de stamkroeg, of althans een 

alternatieve zaal ervan waar de almanak uitgereikt werd. Dit was een groot succes. Het geld 

wat voor de almanak begroot was wordt overgeheveld naar volgend jaar om in het lustrumjaar 

hopelijk een meer lustrumwaardige almanak te krijgen. 

 

 

Sponsorcie 

  

 

Studiecie 

Het doel van deze commissie was het beantwoorden van vragen van studenten of aankomende 

studenten en het organiseren van meeloopdagen. 

De meest gestelde vraag was of er een meeloopdag mogelijk was. De universiteit verwijst 

mensen door naar ons, maar er zijn ook veel mensen die ons rechtstreeks weten te vinden. In 

het eerste halfjaar waren de commissieleden nog niet zo actief. Beide commissieleden zaten 

ook al in andere commissies en wilden het met de Studiecie liever nog even wat rustiger aan 

doen. In het tweede halfjaar wilden ze zich ook voor deze commissie wat actiever gaan 

inzetten. Toch waren er in dit eerste halfjaar al zoveel mailtjes binnengekomen van mensen 

die graag een meeloopdag wilden doen, dat er al wel twee meeloopdagen geweest zijn. Op 

een stamkroegavond waren er ineens nog een 3 meiden ook enthousiast en werden zij ook 

commissielid van de Studiecie. Met deze vijf commissieleden zijn in het tweede halfjaar zo 

goed als zelfstandig nog 5 meeloopdagen georganiseerd, wat het totale aantal op 7 

meeloopdagen brengt. Op zo’n meeloopdag werden de leerlingen uit 5VWO, 6VWO of 

mensen van andere studies ontvangen met koffie en thee. Vervolgens was er meestal een 

hoorcollege wat gevolgd werd. Daarna kregen de leerlingen een lunch op de PAPkamer om 

vervolgens mee te gaan met de rondleiding. Bij latere meeloopdagen hebben we ook een 

werkgroep of een deel daarvan mee laten volgen. 
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Een groepje van ongeveer 8-10 personen is net een goede grootte voor zo’n dag. Zo blijft het 

ook nog een beetje persoonlijk.  

Afgelopen jaar is het ook gelukt om op de site van de universiteit een link naar onze website 

te hebben voor meelopers. Mogelijk is dit de reden dat er dit jaar meer meelopers aangemeld 

zijn. 

 

Goededoelencie 

De Goededoelencie bestond afgelopen jaar uit 6 commissieleden. De commissie heeft zicht, 

net als vorig jaar, bezig gehouden met het inzamelen van geld voor de RAGweeg. De 

RAGweek is een week in Utrecht waarin verenigingen samen werken om zoveel mogelijk 

geld op te halen voor goede doelen. Algelopen jaar aren de goede doelen stichting Fight 

Cancer en Batangg Pinanga. Er is namens PAP geld opgehaald door de traditionele 

PAPpelflappen de bakken en te verkopen. Dit is goed gelukt en in totaal hebben we 443 euro 

opgehaald.  

 

DvhJcie 

Dit jaar zijn er alleen maar enquêtes gehouden onder de studenten waarbij ze voorkeur gaven 

voor een docent met drie redenen. Veel meer is er niet gedaan omdat er voor dit jaar geen 

enquêtes waren gehouden voor de docent van het jaar verkiezing. 

 

 

Vice-voorzitter & de rest van het bestuur 

Het tweede jaar zit er nu op waarin studievereniging PAP is bestuurd door zeven 

bestuursleden. Het zevende bestuurslid, de vice-voorzitter, neemt de taken van de voorzitter 

waar wanneer zij er niet is. Daarnaast heeft hij een aantal zware commissies voor zijn 

rekening, waarmee hij de werkdruk van de andere bestuursleden verlicht. En aangezien er dit 

jaar veel dingen en ook nieuwe dingen georganiseerd zijn, is het zevende bestuurslid erg fijn 

geweest.  

 

Overig 

De PAPgenda is vernieuwd. Sinds het eind van november 2010 is de lay-out van de 

PAPgenda totaal vernieuwd met de hulp van een commissielid uit de Webcie. Er kwamen een 

aantal positieve reacties op de nieuwe lay-out.  

De PAPgenda werd afgelopen jaar elke twee weken verstuurd. Zo af en toe werd er in de 

andere week een extra bericht verstuurd om bepaalde activiteiten extra te promoten. Dit beviel 

goed en we hebben hier geen negatieve reacties op gehad.  

 

De alumnivereniging van PAP, STAP heeft het moeilijk, omdat ze kunnen geen opvolgers 

vinden. Nadat PAP wat gesprekken heeft gehad met het Ufonds, is er besloten om eerst de 

communicatie tussen STAP en PAP te verbeteren. Het zou mooi zijn als er een commissie 

opgericht kan worden waarin zowel STAP- als PAPleden zitten. Deze commissie zou dan 

moeten beginnen om kleien activiteiten te organiseren als een lezing of stamkroegavond. De 

hoop is er dan natuurlijk dat het kan uitlopen op grotere dingen. Belangrijk is vooral dat het 

leuk moet zijn! 

 

Aan het eind gekomen van dit jaarverslag, rest ons nog te vermelden dat wij een goed jaar 

hebben gehad als bestuur. Er hebben een hoop vernieuwingen plaatsgevonden en PAP heeft 

mogen groeien. We kijken ernaar uit om je mening over dit jaarverslag te horen en wensen via 

deze weg het enthousiaste bestuur voor 2011-2012 nogmaals heel erg veel succes en plezier! 

Alle vertrouwen dat het volgend jaar goed gaat komen is er vanuit ons in ieder geval. 
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Met vriendelijke groet, 

 

Het PAPbestuur 2010-2011 

 

Renée Narinx    Voorzitter 

Stefan Pruijn    Vice-voorzitter 

Debora van der Veen   Secretaris 

Lindsey Merkies    Penningmeester  

Lisa Peek    Coördinator studie-inhoudelijk 

Talisa Hof      Coördinator ontspanning 

Sosha Timmermans     Coördinator PR 

 


