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Jongerencentrum Cerberus 

Werkplan 2017 

Voorwoord 
Cerberus vertelt graag over haar plannen voor de toekomst. Daarnaast geldt het werkplan als een 

toelichting voor de subsidieaanvraag richting de gemeente.  

De afgelopen jaren zijn goed geweest voor Cerberus. We hopen op een zelfde manier 2017 door te 

brengen met nog meer leuke activiteiten en uitstapjes. Maar ook met verdere verbeteringen van de 

organisatie, de faciliteiten en het pand.  

Verder verwachten we dat er in 2017 belangrijke wisselingen zullen komen in het bestuur en de 

vrijwilligers. Dit omdat veel bestuursleden het al een aantal jaar hebben gedaan en tijd zien voor een 

volgende generatie Cerberus. Dit betekend een spannende periode met mogelijkheid tot vernieuwing, 

maar ook risico op verlies van jarenlange ervaring. 

We hopen dat u dit werkplan met plezier en interesse leest. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

contact met ons opnemen via onze Facebook of via voorzitter@jcerberus.nl. 

 

Het bestuur, 

Namens Jongerencentrum Cerberus 

 
 

 

mailto:voorzitter@jcerberus.nl
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Organisatie 

Cerberus heeft in 2015 haar statuten gewijzigd met hulp van de Slingerbeurs en Suwijn Notarissen. Dit 

heeft er toe geleid dat er een document is ontstaan waarbij de jonge vrijwilligers enorm veel inbreng 

hebben. Dit is belangrijk om te waarborgen dat Cerberus ‘voor en door jongeren’ blijft. In de statuten 

wordt verder toegelicht hoe het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Raad van Vrijwilligers worden 

samengesteld en functioneren. 

Het is in ieder geval belangrijk om aan te geven dat het Bestuur en de Raad van Toezicht jaarlijks 

verkiesbaar zijn in januari. Dit zorgt er voor dat er voldoende mogelijkheid is om in of uit te stappen 

als functionaris van de stichting. Dit is ook de reden dat in het werkplan geen namen kunnen worden 

genoemd van de mensen in 2017 omdat die nog niet verkozen zijn.  

Bestuur 
Het bestuur van Cerberus bestond in 2016 uit vijf leden:  

 Voorzitter    Jelle Zoomer, 25 jaar  

 Senior Penningmeester  Lorenzo Acker, 26 jaar  

 Secretaris    Lindar Swaters, 26 jaar  

 Penningmeester   Chris Scheuten, 29 jaar  

 Veiligheid & Communicatie  Kaj Herft, 18 jaar 

Het bestuur kan worden beschreven als ‘voorwaarden scheppend’. Hiermee bedoelen wij dat het 

bestuur er verantwoordelijk voor is dat de kernvoorwaarden van de organisatie zijn geregeld. In het 

kort zijn dit de financiën, juridische zaken, veiligheid en contacten met derden zoals de gemeente en 

politie. Ook zorgt het bestuur jaarlijks dat de verplichtingen van Cerberus worden nagekomen zoals 

het werkplan en jaarverslag.  

Raad van Toezicht 
Cerberus legt veel verantwoordelijkheden bij het bestuur neer die essentieel zijn voor het functioneren 

van de stichting. Om er zeker van te zijn dat dit goed wordt gedaan is er een tweede orgaan die dit 

jaarlijks controleert. De Raad van Toezicht bestaat uit drie vrijwilligers tussen de 14 en 28 jaar (onze 

doelgroep). Ook zorgt functioneert de Raad van Toezicht als een soort teamleider van de werkvloer, 

vertrouwenspersoon van vrijwilligers en kunnen zij vrijwilligers aannemen of ontslaan. Dit zorgt er voor 

dat het Bestuur geen directe invloed heeft op de vrijwilligers waardoor zij controle op de organisatie 

kunnen uitoefenen. In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit: 

 Voorzitter    Ton Raanhuis, 24 jaar  

 Secretaris    Myrthe Oude Veldhuis, 16 jaar  

 Kascommissaris  Tom Wams, 27 jaar  

Raad van Vrijwilligers 
Elke vrijwilliger van Cerberus (ook het bestuur) is lid van de Raad van Vrijwilligers. Dit is de hele groep 
jongeren die dagelijks zorgt dat Cerberus draait. Zij doen bardiensten, bouwen op voor activiteiten, 
maken schoon en alles wat verder maar nodig kan zijn. Ook heeft deze groep stemrecht bij de 
verkiezing van het Bestuur en de Raad van Toezicht.  
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Doelstellingen 
Als stichting heeft Cerberus een doel beschreven in de statuten. Daar staat het verwoord als ‘het 

bevorderen van educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren in 

de leeftijd van veertien tot en met achtentwintig jaar’. De wijze waarop Cerberus dit wil doen staat 

beschreven als ‘de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanbieden van activiteiten en 

het creëren en in stand houden van een ontmoetingsruimte ten behoeve van de deelnemers. Daarbij 

wordt uitgegaan van eigen kracht en organisatie van de jeugd en het ‘leren door te doen’. 

Cerberus wil dus activiteiten en een ontmoetingsruimte aanbieden voor jongeren tussen de veertien 

en achtentwintig jaar. Dit willen we doen doormiddel van eigen organisatie van de jeugd. Cerberus is 

van mening dat dit een belangrijke manier is waarop jongeren leren en ontwikkelen. De talenten die 

jongeren bij Cerberus ontwikkelen kunnen zij meenemen voor de rest van hun leven. Voorbeelden 

hiervan zijn het leren organiseren van activiteiten maar ook ontwikkelen van sociale vaardigheden en 

het opdoen van nieuwe contacten. Door jongeren zichzelf en elkaar te laten ontdekken steunen wij op 

eigen kracht en geven wij hen de kans om Cerberus een stukje van zichzelf te maken.  

Door het verschaffen van een ‘tweede huiskamer’ voor jongeren is er een plek waar zij deze belangrijke 

ervaringen kunnen opdoen. Ook kunnen zij bij Cerberus steun vinden bij elkaar wanneer zij problemen 

op school of thuis hebben. Cerberus beschikt niet over professionals die hierbij kunnen helpen, wel 

krijgen de vrijwilligers een instructie hoe zij hier mee om kunnen gaan. Bij ernstige problemen weet 

Cerberus de weg te vinden naar politie of hulpinstanties zoals is overlegd in 2015.  

Doelgroep 
Zoals beschreven richt Cerberus zich op jongeren vanaf veertien tot en met achtentwintig jaar. Dit is 

een hele brede definitie en in de praktijk blijkt dat Cerberus bepaalde groepen meer aanspreekt. Een 

groot deel van de bezoekers bij Cerberus kan worden beschreven als alternatief (Gothic, Skater etc.). 

Daarnaast zijn veel bezoekers ook Gamers.  

Het valt op dat de jongeren die bij Cerberus komen zich vaak niet thuis voelen bij de groepen jongeren 

die graag uit gaan of bijvoorbeeld op schoolpleinen ‘hangen’. De jongeren die bij Cerberus komen 

kiezen er vaak voor om thuis te zitten en Cerberus biedt hen de mogelijkheid om veilig onder 

gelijkgezinde jongeren activiteiten te ondernemen. Voor veel van hen is Cerberus een uitweg vanuit 

hun isolement omdat Cerberus bijvoorbeeld de mogelijkheid biedt om te gamen, maar dan wel samen. 

Cerberus staat open voor een groot aantal muzieksmaken, kledingstijlen en hobby’s. Dit zorgt voor een 

bijzondere mix die veel uitwisseling van smaken met zich meebrengt. Cerberus stelt zich daarentegen 

hard op tegen pesten, discriminatie of uitsluiting. Veel van de vrijwilligers zijn in het verleden zelf 

gepest en accepteren het dan ook niet als mensen binnen Cerberus zich zo opstellen. 

Externe contacten 
Cerberus kiest er voor om jongeren een veilige plek te bieden. Dit betekend ook dat wij zelden 

persoonlijke informatie door willen spelen tenzij hier ernstige aanleiding voor is. Wanneer er 

criminaliteit of mishandeling en andere serieuze problemen blijken te zijn weet Cerberus haar weg te 

vinden naar de jeugdagent of Wijkkracht (voorheen Scala). 
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Activiteiten 
Cerberus streeft er naar 365 dagen per jaar open te zijn. Deze ‘activiteit’ spreekt de jeugd het meest 

aan omdat het gratis, vrijblijvend en laagdrempelig is. Naast het dagelijks open zijn heeft Cerberus ook 

nog veel georganiseerde activiteiten. Bij de meeste activiteiten streeft Cerberus er naar geen of zo min 

mogelijk entree te vragen om zo bereikbaar mogelijk te zijn voor de doelgroep. Hieronder volgen de 

openingstijden en een deel van de activiteiten van 2016. 

Openingstijden 
Maandag 14:00-17:30 's avonds schoonmaak (bezoekers zijn welkom als ze willen helpen) 

Dinsdag 14:00-17:30 en 19:00-00:00 's avonds vergadering om 20:00 (bezoekers zijn welkom) 

Woensdag 14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Donderdag 14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Vrijdag  14:00-17:30 en 19:00-00:00  

Zaterdag 14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Zondag  14:00-17:30 en 19:00-00:00 

Naast het dagelijks geopend zijn heeft Cerberus vrijwel elke vrijdag en zaterdag een evenement. Wat 

dit inhoudt verschilt enorm, maar hieronder zullen een aantal van de belangrijkste evenementen 

worden beschreven. 

Bezoekersaantallen 
Voor Cerberus is er een onderscheid tussen de vaste bezoekers en vrijwilligers en de betalende 

bezoekers bij evenementen. Op doordeweekse dagen mag Cerberus rekenen op ongeveer 15 tot 30 

vaste bezoekers en vrijwilligers per dag. Deze vaste bezoekers zijn er ook in vergelijkbare aantallen in 

het weekend, maar daar komen nog bezoekers bij die specifiek voor het evenement komen. Bij grote 

evenementen zijn extra bezoekersaantallen boven de 30 een logische verwachting. Met kleinere 

evenementen is het meestal afwachten, soms blijkt iets een succes en hebben we veel bezoekers en 

soms blijken alleen een aantal vaste bezoekers interesse te hebben. Dit is een leerproces voor de 

jongeren die de activiteiten organiseren en Cerberus blijft het daarom ook stimuleren. Voor ons is het 

niet van belang dat elk evenement een even groot succes is en we kijken niet alleen naar de 

opbrengsten. Soms is het net zo waardevol om een leuke avond te beleven met de vaste bezoekers en 

vrijwilligers. 

Band Night 
Naast Bands of Hades is er regelmatig livemuziek te vinden in Cerberus. Minimaal één keer per maand 

hebben we een Band Night. Deze avonden spreekt ons publiek sterk aan en zorgt meestal voor 

ongeveer 30 betalende bezoekers.  

Morticia 
Al jaren staat Morticia in het werkplan en jaarverslag benoemd. Dit 

evenement bestaat al meer dan 10 jaar bij Cerberus en is een belangrijk onze 

bezoekers. Morticia richt zich op alternatieve (Gothic) bezoekers en past goed 

bij de doelgroep van Cerberus. Met tussen de 30 en 50 betalende bezoekers 

per editie is het elke twee maand een succesvol evenement. 
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Bands of Hades 
Eind juni 2016 heeft Cerberus een nieuw evenement gelanceerd; Bands of Hades. Een verdere 

verwijzing naar de afkomst van Cerberus uit de Griekse mythologie mocht niet ontbreken bij een van 

de grootste evenementen van het jaar. Bands of Hades is een klein festival met stevige livemuziek een 

barbecue en een metal-quiz gesponsord door de platenzaak Pop Eye uit de binnenstad.  

De eerste editie bleek met 100 betalende bezoekers een groot succes. Daarom gaan we proberen elk 

jaar twee keer Bands of Hades uit te voeren in Juni en December. Met een entreeprijs van vijf euro 

blijft het laagdrempelig voor de jeugd en tegelijk betaalbaar voor Cerberus om minimaal vijf bands 

neer te zetten verdeeld over een mooie dag. 

 

LAN-party 
Veel van de bezoekers bij Cerberus houden van gamen. Naast een ruim aanbod in spelcomputers 

organiseren we daarom twee tot drie keer per jaar een LAN-party. Dan brengen alle deelnemers hun 

eigen PC mee en sluiten we die allemaal aan in de soos. Daar wordt dan een aantal dagen achter elkaar 

gegamed en worden er toernooitjes georganiseerd. Tussen de 15 en 20 deelnemers per keer. 

 

Overige evenementen 
Naast de bovengenoemde evenement zijn er nog tal van andere activiteiten in Cerberus. Iedere vrijdag 

organiseren we een activiteit als Karaoke, Pubquiz of Casino Avond waar we pokeren en blackjack 

spelen zonder inzet. Daarnaast proberen we ook regelmatig iets nieuws zoals een Jenga Toernooi of 

een Watergevecht. Ook is er regelmatig een gratis barbecue waarbij deelnemers hun eigen eten mee 

mogen brengen. 
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Veiligheid 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op onze regels en beleid. Voor meer verwijzen we naar ons 

Veiligheidsplan.  

Huisregels 
 Geen Drugs 

 Geen Diefstal 

 Geen Geweld 

 Geen Wapens 

 Geen Discriminatie 

 Geen Vernielingen 

 Volg de instructies van vrijwilligers altijd op. 

Sancties 
Op het overtreden van huisregels of het alcoholbeleid kan leiden tot sancties. De sancties binnen 

Cerberus zijn: 

 Waarschuwing 

 Verwijdering 

 Lokaalverbod 

In veel gevallen zal een vrijwilliger altijd eerst waarschuwen, tenzij het gaat om ernstige zaken zoals 

vermeld in de huisregels. Wanneer waarschuwen niet genoeg is kan een vrijwilliger een bezoeker 

verwijderen door hem of haar te vragen het pand te verlaten. 

Vrijwilligers kunnen nooit een lokaalverbod opleggen. Dit gebeurt alleen indirect, na verwijdering, 

tijdens de vergadering. Daar beslist de Raad van Vrijwilligers gezamenlijk over een eventueel 

lokaalverbod en de duur er van.  

Het bestuur kan ook een lokaalverbod opleggen wanneer de Raad van Vrijwilligers dit niet doet, maar 

de betreffende persoon wel gedrag vertoond dat in strijd is met de wet of huisregels van Cerberus. 

Wanneer het gaat om een vrijwilliger besluit het bestuur ook over een eventueel lokaalverbod.  

Samenwerking Rode Kruis 
In 2016 heeft Cerberus deelgenomen aan de gratis snelcursus EHBO met tien vrijwilligers. Dit heeft er 

voor gezorgd dat de kennis van Eerste Hulp in Cerberus weer op een goed peil is gekomen. Toch zouden 

we meer vrijwilligers de kans willen bieden. Daarom zijn we in overleg om samen met het Rode Kruis 

jaarlijks een snelcursus aan te bieden aan de vrijwilligers. Dit willen zij doen als wij daar een dienst voor 

terug bezorgen zoals collectelopen en wellicht een benefiet activiteit.  
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Plannen 2017 
In het verleden hebben we beschreven hoe we meer jongeren wilden aantrekken, meer jonge 

vrijwilligers wilden aannemen en de verhouding jongens en meisjes verbeteren. Inmiddels is de groep 

vrijwilligers veel jonger dan de jaren er voor met veel vrijwilligers onder de 18. Ook is het aantal meisjes 

toegenomen tot een bijna gelijk aantal als jongens. Daarom zijn we in 2017 vooral van plan om actiever 

te worden met nieuwe evenementen en het verder zelfstandig maken van de volgende generatie. 

Emsdetten (Duitsland) 
Cerberus heeft al jaren goed contact met het Jongerencentrum in Emsdetten. De laatste paar jaar is 

dat iets verwaterd, maar in 2016 is dat direct in januari weer opgepakt. Emsdetten komt minimaal 

twee keer per jaar langs met een bus vol jongeren en meerdere bands. In 2017 gaan we dit weer 

organiseren en ook hopen we met Cerberus weer naar Emsdetten te vertrekken. Zowel voor het 

festival Dettenrockt als vrijwilligers en ook als bezoekers bij een evenement in het jongerencentrum. 

Chojnice (Polen) 
In het verleden is Cerberus al meerdere keren naar Polen geweest. In 2016 is dit nog iets grootser 

aangepakt dan normaal. Vanwege het 25 jarig jubileum met Emsdetten zijn we gezamenlijk naar 

Chojnice geweest en hebben daar een festival georganiseerd. Ook hebben we onze kennis uitgewisseld 

over jongerenwerk in de verschillende landen. 

In 2017 staat het Intertony Festival wederom op het programma. Cerberus hoopt hier weer aan deel 

te nemen. Dit is vooral afhankelijk van hoe veel subsidie er te krijgen valt voor het evenement. Deze 

subsidie wordt vanuit de verschillende gemeente, Euregio’s en de Europese Unie bij elkaar verzameld. 

Een nieuwe generatie 
De afgelopen jaren zijn voor Cerberus turbulent geweest. Eerst met schulden en bezuinigingen en 

uiteindelijk een enorme groei in bezoekers en veel leuke evenementen weer op de kaart gezet. Dit is 

jarenlang gedaan door een groep vrijwilligers die inmiddels allemaal ruim in de 20 zijn en dat betekend 

dat zij nieuwe stappen gaan zetten in hun eigen leven.  

Voor Cerberus betekend dit dat er een nieuwe generatie klaar moet staan om het werk voort te zetten. 

De kennis wordt langzaam maar zeker overgedragen, maar in 2017 zullen er verschillende nieuwe 

bestuursleden nodig zijn. Dit is spannend voor veel oude vrijwilligers en ook een risico voor de 

opgebouwde successen van de afgelopen paar jaar. Ook blijkt dit nog een moeilijk punt omdat veel 

jongeren zichzelf niet zien als bestuurslid. De behaalde successen vormen een drempel voor de nieuwe 

jeugd voor wie de schoenen van hun voorgangers erg groot lijken.  

Meer activiteiten doordeweeks 
De laatste tijd merken we dat er meer behoefte is aan georganiseerde activiteiten doordeweeks. 

Voorheen bleek dat het ‘open zijn’ voldoende was voor veel jongeren. Inmiddels is er animo voor 

kleinschalige activiteiten voor de vaste bezoekers.  

Zo doen de bezoekers graag aan verschillende bord en kaartspellen, filmavonden en gaming. Dit gaan 

we in 2017 actiever organiseren en faciliteren. Met name de donderdag avond lijkt hiervoor erg 

geschikt. 
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Begroting 2017 
Dit hoofdstuk behandelt een belangrijk deel van dit werkplan; de begroting voor het komende jaar. De 

toelichting om de inkomsten en uitgaven volgt na het overzicht en daar worden de belangrijkste posten 

verder uitgelegd. In het kort valt te zeggen dat we 2017 niet zo ruim inschatten als 2015 is gebleken. 

Dit heeft er mee te maken dat 2015 een uitzonderlijk goed jaar was door meevallers, teruggaven en 

grote groei van bezoekers. Aan de bezoekersaantallen en inkomsten merken wij dat dit niet mag 

worden verwacht op structurele basis. Wel zullen de inkomsten voldoende blijven voor Cerberus om 

onderhoud, afschrijvingen en activiteiten te blijven betalen. 

Inkomsten     Uitgaven   

Huursubsidie € 25.900,00   Huur € 25.900,00 

Inkomsten verkoop € 47.400,00   Energie € 8.000,00 

Teruggaven € 500,00   Water & zuivering € 600,00 

Emballage € 1.000,00   Afval € 1.000,00 

      Gemeentelijke Belasting € 1.000,00 

      Licenties & Abonnementen € 1.500,00 

      Onvoorzien € 500,00 

      Activiteiten € 1.000,00 

      Inkoop Consumpties € 27.000,00 

      Afschrijvingen € 2.300,00 

      Opknappen Soos € 3.000,00 

   Vernieuwen faciliteiten € 1.500,00 

   Overige Investering € 1.500,00 

        

Totaal € 74.800,00   Totaal € 74.800,00 

Afval 
 In 2016 is het  contract bij de Van Gansewinkel opgeheven en is er een overstap gemaakt naar een 

goedkopere afvalverwerker. Hiermee bespaart Cerberus in de jaarlijkse afval kosten.  De bedragen 

voor  de post afval zijn hier om aangepast naar €1,000 dit scheelt jaarlijks zo’n €500 ten opzichte van 

de voorgaande afval verwerker. 

Licenties & Abonnementen 
Onder deze post vallen de vaste lasten die Cerberus kwijt is voor de SEMA ( vroeger bekend als Buma 

Stemra ) dit zijn licenties om in openbare gelegenheden muziek te mogen draaien. En het andere deel; 

de abonnementen, bestaat uit de kosten voor het internet en de telefonie. Deze lasten keren jaarlijks 

terug en zullen niet veel verschillen met zich mee brengen. Hiervoor begroten wij €1.500 

Activiteiten 
Als Jongerencentrum organiseren wij zoveel mogelijk leuke activiteiten waar veel jeugd op afkomt. 

Door dat veel jongeren niet zo diep in de buidel kunnen tasten  wil Cerberus de  activiteiten zo 

laagdrempelig mogelijk maken. Hiermee wordt bedoeld dat er geen hoge entree wordt geheven bij 

feesten of hoge inschrijfkosten voor activiteiten zijn. Deze post is bedoeld om de activiteiten te 

faciliteren en wordt begroot op een bedrag van €1.000. 
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Onvoorzien  
Deze post wordt gebruikt om de onverwachte kosten op te vangen. Met onvoorziene kosten wordt 

natuurlijk een breed spectrum genomen het kan gaan om een onverwachte rekening tot aan een 

reparatie die niet geplant is. Je kunt je nooit op alles voor bereiden dus is er gekozen deze post in te 

begroten mee te nemen. We gaan hiervoor uit van €500 dit lijkt ons een reëel bedrag ten opzichte van 

de huidige situatie en investeringen die wij begroot hebben voor dit jaar. Daarnaast is er een post 

afschrijvingen waarmee we eventuele reparaties en vervangingen deels kunnen opvangen. 

Opknappen Soos 
Het is de planning om eind 2016 het voorcafé en de gang volledig te hebben opgeknapt. Tot nu toe 

loopt dit volgens schema. In 2017 is daarom de Soos geplant. In de soos staat veel te gebeuren, zo 

moet er opnieuw worden geschilderd, moet het plafond worden opgeknapt en ook de bar moet onder 

handen worden genomen. Het opknappen zal deels worden gedaan via afschrijvingen en deels via 

investering. Een begroting van minimaal €3.000 lijkt reëel.  

Vernieuwen Faciliteiten 
Voor Cerberus is het belangrijk om voldoende faciliteiten aan te bieden aan haar bezoekers. Cerberus 

heeft een ruime verzameling bord en kaartspellen. Ook heeft Cerberus meerdere spelcomputers, Pc’s 

en een pooltafel. Deze spullen zijn aan slijtage onderhevig en zijn ook verouderd. Zo zijn de 

spelcomputers al een aantal jaar oud en niet meer aantrekkelijk voor de huidige generatie jongeren. 

Daarnaast moet de pooltafel worden opgeknapt en zijn de Pc’s aan vervanging toe. Een begroting van 

minimaal €1.500 is hier realistisch. Dit geld komt ook uit afschrijvingen en investeringen.  

Overige Investeringen 
Naast de hierboven aangegeven investeringen, is er ook ruimte gehouden voor nieuwe investeringen 

die niet geplant zijn. Er is nooit te voor spellen wat de nieuwe trend is of juiste de nieuwe wensen van 

onze doelgroep zijn. Hierom wordt deze post in de begroting meegenomen voorbereid zijn op alles dat 

kan komen. Hiervoor is een bedrag van €1.500 uitgetrokken.  


