JAARVERSLAG 2015
&
vooruitblik 2016

www.dekringen.nl

Voorwoord

Maandelijks komen overal in het land groepen bijeen voor ontmoetingen. Onze kringen.
De kracht van De Kringen zit ‘m in het individuele kringlid. De leden organiseren zelf de kring, de kring valt of
staat met hun inzet. De leden hebben inbreng met betrekking tot onderwerpen, activiteiten en nieuwe
vormen.
Het landelijk samenwerkingsverband van kringen heeft een belangrijke toegevoegde waarde. Hierbij kan
gedacht worden aan het verzorgen van landelijke publiciteit, één centraal contactpunt, training van
kringleiders, vertrouwenspersonen voor kringleden en samenwerking met andere LHBT organisaties. Dit alles
draagt bij aan het voortbestaan van kringen.
Dat de kracht van onze organisatie bij de kringen en kringleden zelf ligt, maakt dat ook met minder vrijwilligers
en activiteiten, het goede werk voortgezet kan worden. Uit dit jaarverslag blijkt dat de landelijke organisatie
zich in het afgelopen jaar op kerntaken heeft gericht.
Als nieuwe voorzitter is mijn wens voor deze mooie organisatie: rijke en veelsoortige ontmoetingen waarbij
telkens met vorm en inhoud gespeeld wordt. Omdat ieder mens en iedere tijd weer andere wensen en eisen
kent. Terwijl de behoefte aan de ontmoeting blijvend is.
Het bestuur dankt alle kringleden en vrijwilligers voor hun inzet.
Ronald Copier
voorzitter
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1. Doelstelling en structuur
Artikel 2 van de statuten beschrijft de doelstelling van Stichting De Kringen als volgt:
a. zich inzetten voor de persoonlijke emancipatie van homoseksuelen;
b. een bijdrage leveren aan het tot stand komen van maatschappelijke hervormingen, die leiden tot
integratie van homoseksualiteit.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de oprichting en instandhouding van kringen, die als zodanig autonoom zijn en de
statuten onderschrijven;
b. een aantal werkgroepen in het leven te roepen met afgebakende gebieden om de kringen een zo goed
mogelijke inhoudelijke verdieping en ondersteuning te geven;
c. het onderhouden van contacten met instanties en organisaties, die op de een of andere wijze betrokken
zijn bij de belangenbehartiging van homoseksuelen.
Centraal in de organisatie staan de kringen, die over het hele land zijn verspreid. Er zijn mannenkringen,
vrouwenkringen, gemengde kringen, biseksuele- en jongerenkringen. Vaak zijn kringen naar
leeftijdscategorieën samengesteld, maar er zijn ook themakringen. Een kring heeft een gemiddelde omvang
van acht tot tien personen en komt doorgaans eens per maand bijeen, meestal bij één van de deelnemers
thuis. Kringen opereren zelfstandig. In een aantal gebieden bestaan regionale samenwerkingsverbanden
waarin kringen bepaalde taken samen behartigen. Eenmaal per jaar treffen de kringleiders en overige
vrijwilligers elkaar op de Kringleidersdag, waar het bestuur verslag doet van haar activiteiten in het
afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar ontvouwt.
Naast het bestuur kent de organisatie een aantal landelijke werkgroepen. In 2015 waren dat de
werkgroepen Website, Landelijk Informatiepunt, Communicatie, Trainingen, Activiteiten, Jongeren, Senioren
en Culturele Diversiteit. Tijdens de Kringleidersraad treffen bestuur en werkgroepsleden elkaar. Het bestuur
ontmoet de regiobesturen tijdens het halfjaarlijks Landelijk Regioplatform. Hier worden ervaringen
uitgewisseld en onderwerpen bediscussieerd.
2. Bestuur
De officiële termijn van onze voorzitter, Walter de Quaasteniet, liep af in april 2015. Gezien het feit dat er op
dat moment nog steeds werd gezocht naar kandidaten om het voorzitterschap over te nemen, heeft Walter
toegezegd de reglementaire periode tot en met 31 december1 januari 2016 als voorzitter waar te nemen.
Het bestuur per 31 december 2015;
- Walter de Quaasteniet, voorzitter
- Danielle Hollman, penningmeester,
- Jan Willem Meijer, secretaris,
- Ronald Copier, algemeen bestuurslid
- Kasper Stolk, algemeen bestuurslid.
Het bestuur is in 2015 acht keer bijeen gekomen. De aandacht is met name gegaan naar Trainingen, de
landelijke Themadagen (zie hiervoor hoofdstuk 5), regiobezoeken, kringbezoeken, opzetten van de nieuwe
website en andere ontmoetingsactiviteiten.
Vooruitblik 2016
Ronald Copier, algemeen bestuurslid, neemt het voorzitterschap over per 1 januari 2016.
Evenals in 2015 wil het bestuur de nadruk leggen op het functioneren van de regionale
samenwerkingsverbanden en lokale kringen. Het faciliteren van regio’s blijft centraal staan en
uitnodigingen voor regio- en kringbezoeken worden zeer op prijs gesteld.
De Kringen, Jaarverslag 2015
Stichting De Kringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41049505. Het werk van De Kringen wordt ondersteund
door stichting Steunfonds De Kringen (KvK nummer 265627).

4

3.

Werkgroep

3.1 Werkgroep Website
De werkgroep Website beheert de website van De Kringen welke is ondergebracht bij provider Byte. De
diverse e-mail adressen van het bestuur, de werkgroepen en de regio’s (ruim 35) worden door de werkgroep
beheerd. Alle vragen over de website en/of e-mail adressen kunnen gericht worden
aan webmaster@dekringen.nl.
2015 werd gekenmerkt door de plannen voor een nieuwe website. In mei vond de aftrap plaats, waar door
een afvaardiging van 7 mensen, afkomstig uit de regiobesturen, de werkgroep website, het bestuur en onze
huisstijlspecialist bedacht werd waaraan de nieuwe website moest voldoen. Het primaire doel van onze
website is leden werven, daarnaast contact houden met onze huidige leden en zichtbaarheid voor overige
homo-organisaties en de overheid. Kern is: onderhoudbaar, schaalbaar op mobiele devices, eenvoudig,
zonder maatwerk en eigentijds. Om de website te vereenvoudigen mag het inloggedeelte weg, hier wordt
relatief weinig gebruik van gemaakt en tegenwoordig zijn er andere mogelijkheden om documenten te delen
(o.a. dropbox). Ook moet het geheel visueler worden en de organisatie wat transparanter.
Na diverse opties te overwogen hebben we gekozen om drupal te verlaten ten faveure van wordpress. We
zijn begonnen met deze site zelf te bouwen m.b.v. een wordpress template. Hierdoor wordt het toekomstig
onderhoud goedkoper. We zijn bij Byte gebleven, omdat we tevreden zijn over deze provider. Wel hebben
we ons pakket uitgebreid, waardoor we de regiosites op subdomeinen kunnen hosten. De website is door
Johan van Rooij en Ernst Keesmaat gebouwd. Het bestuur bedankt hen voor de enorme inspanning die ze
hebben geleverd.
Vooruitblik 2016
In maart 2016 is de nieuwe site in de lucht gegaan. De overstap verliep relatief soepel en komende
jaarvergadering zullen de websitebouwers hun mooie resultaat showen aan de aanwezigen.
De werkgroep bestaat uit: Robbert Egthuizen, Ernst Keesmaat en Johan van Rooij
3.2. Landelijk Informatiepunt
Het Landelijk Informatiepunt is het contactpunt voor aanmeldingen en informatievragen van buitenaf,
alsmede voor interne vragen. De werkgroep beheert het e-mailadres info@dekringen.nl alsmede het
landelijke telefoonnummer (06-83 22 97 97). Eén van de doelstellingen van de werkgroep is het bevorderen
van de oprichting van kringen in gebieden waar nu geen kringen zijn. Een tweede doelstelling is het
signaleren van knelpunten binnen de organisatie en het bevorderen van afstemming en uitwisseling tussen
regio's en de landelijke organisatie. In het afgelopen jaar zijn ongeveer 22 telefoontjes ontvangen op het
landelijk telefoonnummer. Daarnaast zijn ongeveer 260 e-mails binnengekomen. De ontvangen e-mails zijn
verschillend van inhoud en variëren van aanmeldingen voor een kring tot verzoeken om deelname aan
onderzoeken/enquêtes en voor het plaatsen van persberichten op de website. In het afgelopen jaar zijn er
meer aanmeldingen van jongeren onder de 20 jaar ontvangen t.o.v. voorgaande jaren. Helaas kunnen we op
dit moment moeilijk jongeren plaatsen omdat er nagenoeg geen jongerenkringen meer zijn. Het Landelijk
Informatiepunt wordt bemenst door Silvo Meulendijk.
Vooruitblik 2016
Het Landelijk Informatiepunt wordt bemenst door Silvo Meulendijk
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3.3. Werkgroep Communicatie
De werkgroep Communicatie richt zich op het vergroten van de naamsbekendheid en het versterken van de
wervingskracht van De Kringen. Taken zijn onder andere het verzorgen van landelijke publiciteit, het
ontwikkelen van landelijk promotiemateriaal en het beschikbaar stellen van materiaal en kennis aan kringen,
regio’s en werkgroepen. Daarnaast draagt de werkgroep bij aan de interne communicatie.
Het bestuur heeft in 2015 de meest noodzakelijke taken uitgevoerd zoals het uitbrengen van de digitale
nieuwsbrief, aanschaf promotiemateriaal en het beheer van het Facebookaccount.
Vooruitblik 2016
In 2016 wordt gezocht naar meer vrijwilligers die de werkgroep kunnen bemensen of deeltaken kunnen
uitvoeren. Er wordt gezocht naar een goede integratie van de nieuwsbrieven binnen de nieuw
opgezette website. Johan van Rooij heeft aangegeven dat hij m.i.v. 2016 ook bereid is aan te schuiven
bij de werkgroep communicatie vanwege de overlap van de nieuwsbrief en huisstijlbewaking met de
website. We willen bekijken of er een 'huisstijl handleiding/pakket ontwikkeld kan worden waar de
regionale kringbesturen uit kunnen putten bij hun externe communicatie. Dit t.b.v. een eenduidige
uitstraling en herkenbaarheid.
3.4.Werkgroepen Roze Zaterdag & Amsterdam Gay Pride
Ieder jaar wordt bezien of er per landelijk evenement een tijdelijke werkgroep wordt opgericht.
De landelijke organisatie heeft zich gepresenteerd tijdens de Roze Zaterdag in Maastricht. Met een
informatiestand was onze organisatie op vrolijke wijze zichtbaar. Het lukte helaas niet om voldoende leden
te krijgen om met een delegatie mee te lopen in de Parade. De werkgroep Roze Zaterdag 2014 bestond uit
Richard Raemaeckers, Johan van Rooij, Cees Vlasblom, Jan Willem Meijer en Walter de Quaasteniet.
Na de extra investering in het jubileumjaar, heeft De Kringen in 2014 afgezien van deelname aan de
botenparade van de Amsterdam Gay Pride.
Vooruitblik 2016
Roze Zaterdag wordt in 2016 georganiseerd in Amsterdam en valt samen met de Europride, eveneens in
Amsterdam. De organisatoren van de Europride hadden Roze Zaterdagen Nederland (RZN) gevraagd of
ze dit jaar ook de Roze Zaterdag mochten organiseren. Roze Zaterdag wordt het begin van een meer
dan twee weken durend festival en wordt gehouden op zaterdag 23 juli 2016. We gaan er vanuit dat De
Kringen ook dit keer present zullen zijn. In 2016 werd onverwacht vroeg in het jaar de loting gehouden
nog voor we een bootcommissie hadden kunnen samenstellen. Er zal dus ook dit jaar geen boot zijn van
De Kringen
3.5. Werkgroep Trainingen
De werkgroep Trainingen verzorgt trainingen voor kringleiders en aspirant kringleiders. De trainingen
hebben in eerste instantie een educatief karakter, maar dienen ook om het onderlinge contact tussen
kringen en kringleiders te stimuleren, alsmede de band met de landelijke organisatie te versterken. De
trainingen richten zich zo op een mix van ontmoeting, uitwisseling en overdracht van informatie,
vaardigheden voor het opzetten en leiden van een kring alsmede persoonlijke ontwikkeling.
In maart en november 2015 zijn starterstrainingen georganiseerd, waar respectievelijk 16 en 9 (?) aspirant
kringleiders aan hebben deelgenomen. In oktober 2015 was er voor het eerst een Inspiratieweekend
gepland voor kringleiders. Helaas kon deze training niet doorgaan vanwege het vertrek van Fiet Meijer als
trainer-coach en Linda Beverwijk als trainer.
De werkgroep Trainingen bestond in najaar 2015 uit de trainer Gijs Steeghs en coördinator/invaltrainer
André de Bruin. Er hebben zich twee personen aangemeld om als trainer te fungeren en die daarvoor zelf
getraind willen worden. Het gaat om Jan Harskamp en Arjan Rooza.
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Vooruitblik 2016
De werkgroep zal in 2016 opnieuw trainingen voor (aspirant) kringleiders organiseren. De data voor de
aspirant kringleiderstrainingen in 2016:
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 12 november
Er wordt lopende het jaar nog bekeken of een inspiratieweekend kan worden georganiseerd.
3.6. Werkgroep Jongeren
Op verzoek van het ministerie van OC&W werkte De Kringen mee aan ‘On the right track’. Dit betreft een
driejarig project van COC Nederland, de Nationale Jeugdraad en Movisie, waaraan ook Expreszo
medewerking verleent. Doel is het stimuleren van projecten voor en door LHBT jongeren, met name in
gebieden waar weinig aanbod is.
In 2014 is een landelijke website gelanceerd onder de naam ‘niet alleen anders’. Jongeren kunnen daar
organisaties en activiteiten vinden. Utrecht heeft per 1 maart ook een LHTB sociale kaart. De Kringen heeft
in 2015 input geleverd op deze website en er is gevraagd of De Kringen in de toekomst mee wil blijven
denken.
Vooruitblik 2016
De Kringen zal op afstand betrokken blijven bij dit project. Regio’s worden uitgenodigd om de regionale
Kringen en specifieke informaties via de website nietalleenanders.nl bekend te maken.
Ook dit jaar zullen er bijeenkomsten zijn met o.a. Prisma. De Prisma groep is een groep voor biculturele
LHBTjongeren in Midden-Nederland.
3.7. Werkgroep Senioren
De werkgroep Senioren richt zich op het organiseren van specifieke activiteiten voor roze 50 plussers en
samenwerking met andere organisaties die voor deze doelgroep werken. De werkgroep heeft momenteel
geen leden.
Vooruitblik 2016
Nederland vergrijst en het risico op sociaal isolement van roze ouderen neemt toe. De Kringen kan een
heel belangrijke bijdrage leveren aan het sociaal welzijn van ouderen. De organisatie kan vindbaar en
toegankelijk zijn door samenwerking met andere roze organisaties die zich op 50 plussers richten.
Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Zaterdag 9 april; een landelijke ontmoetingsdag in Utrecht; “Er
zijn ook andere bloemen dan geraniums”. Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Bob
Angelofonds
3.8. Werkgroep Culturele Diversiteit
De werkgroep Culturele Diversiteit is ingesteld om De Kringen meer toegankelijk te maken voor mensen met
een andere etnische achtergronden. In 2015 en 2016 is de voorzitter contacten gaan leggen met bi-culturele
LHBT-organisaties in de regio Midden-Nederland.
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4. Kringenjaardag/kringleidersraad
Op 18 april 2015 vond in Utrecht de jaarlijkse Kringleidersraad plaats. Deze jaarvergadering werd enkele
jaren onder de naam ‘Kringleidersdag’ georganiseerd. Omdat de vergadering voor alle vrijwilligers is bedoeld
en dus niet alleen kringleiders, is er voor de nieuwe naam ‘Kringenjaardag’ gekozen.
Tijdens de vergadering is teruggeblikt op 2014 en vooruitgekeken naar 2015.
Het jaarverslag is besproken met de beleidsvoornemens voor 2015
In het tweede gedeelte van de jaardag werden drie Ontmoetingen georganiseerd:
- 2 x culturele Diversiteit en Trainingen en 1 x Marshmallow Challenge
Vooruitblik 2016
Sinds de uitbreiding van het stemrecht van kringleiders naar alle vrijwilligers, is de jaarvergadering
bedoeld voor alle vrijwilligers. Om interne betrokkenheid te vergroten stelt het bestuur de
Kringenjaardag ook voor overige kringleden open. Hoewel niet-vrijwilligers geen stemrecht hebben,
kunnen zij wel meepraten en -denken over de toekomst van De Kringen
De Kringenjaardag is gepland op zaterdag 16 april.
5. Themadagen
De Kringen streeft ernaar om 2 maal per jaar een landelijke Themadag te organiseren rondom onderwerpen
die voor de organisatie actueel zijn. Vorm en doelstelling kunnen per themadag verschillen. De ene keer gaat
het erom met elkaar beleid te vormen, een andere keer kunnen training en intervisie middelen zijn
bijvoorbeeld gericht op het functioneren van regiobesturen en werkgroepen. Het bestuur organiseert de
themadagen al dan niet in samenwerking met een werkgroep en kan per keer bepalen wie ze hiervoor als
deelnemers uitnodigt.
In 2015 is een themadag georganiseerd op 7 februari. Deze themadag had als doel: uitwisselen van
mogelijkheden om De Kringen voor het voetlicht te brengen. Zowel intern als extern.
Mario Postma van Orpheus heeft een toelichting gegeven van de doelgroep en de werkwijze van deze
organisatie. Vanuit de regio’s zijn voorbeelden besproken van de contacten. Er zijn gesprekken geweest over
interne binding, netwerken & de uitvoering daarvan.
Vooruitblik 2016
In 2016 zullen wederom twee themadagen worden georganiseerd.
Deze zullen gericht zijn op het faciliteren van regio’s en lokale kringen. De eerste themadag wordt
tegelijkertijd georganiseerd met de Jaardag op 16 april. De tweede themadag staat gepland in november
2016.
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6. Projecten
In 2013 heeft het bestuur een Projectorganisatie ingesteld. Dit houdt in dat individuele kringleden en
kringen, regio’s, regiobesturen of werkgroepen, de landelijke organisatie om ondersteuning kunnen vragen
bij het uitvoeren van een activiteit. Hiertoe kan een initiatiefvoorstel worden ingediend waarna het bestuur
beoordeeld of de activiteit binnen het kader van De Kringen kan plaatsvinden en onder welke voorwaarden.
Vervolgens wordt de initiatiefnemer gevraagd een projectvoorstel te schrijven waarin onder andere
aandacht is voor de kosten, de risico’s en de kwaliteit (hetgeen geleverd wordt). Na instemming door het
bestuur wordt een projectcoördinator benoemd en kan het plan worden uitgevoerd.
Aan een aanvraagformulier t.b.v. een bijdrage aan activiteiten wordt gewerkt.
6.1. Kerstkring
In 2015 is voor de achtste keer een Kerstkring georganiseerd. Voor De Kringen is dit een unieke activiteit die
openstaat voor iedereen. Kringleden, niet leden, mannen, vrouwen en zelfs kinderen zijn welkom. Deels zijn
er gezamenlijke activiteiten, deels kent het programma veel vrijheid.
De Kerstkring 2015 vond plaats in Stayokay in Maastricht, een inmiddels vertrouwde plek. Aan deze
succesvolle activiteit hebben dit jaar 13 mensen deelgenomen. Ook in 2016 zal er weer een Kerstkring
georganiseerd worden.
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7. Financieel jaarverslag
Samenvatting financieel jaarverslag 2015
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 3251,82, waar in de begroting 2015 was
uitgegaan van een te verwachten € 0.
Begroting 2015
Onderdeel
Stichting

Inkomsten

Resultaat 2015

Uitgaven

14.500

Bestuur

Verwachting

Inkomsten

1.750

12.750

1.100

-1.100

13.325

Kringenambassadrice

Uitgaven

Resultaat

Verschil

860

12.465

-285

919

-919

181

43

-43

-43

Kringenjaardag

1.300

-1.300

1.587

-1.587

-287

Communicatie

1.250

-1.250

2.196

-2.196

-946

5.500

0

812

-812

-812

100

-100

114

-114

-14

2.100

-2.100

765

-765

1.335

600

4.000

-3.400

1.251

-1.251

2.149

1.000

4.500

-3.500

1.527

-1.527

1.973

21.600

21.600

0

10.073

3.252

Website

5.500

Regioplatform
Themadagen
Trainingen
Projecten
Totaal

13.325

Korte samenvatting:
Korte verklaring van grote verschillen:
•

•
•
•
•
•

We hebben geinvesteerd in een kringengadgets (pen en pepermunt), dit was een post ten waarde van €
2195.51 in het communicatiebudget. Deze hebben we o.a. uitgedeeld op roze zaterdag, en we hebben
nog genoeg in voorraad voor zeker komend jaar.
De Kringenjaardag vond plaats in Se7en. Deze locatie is goedkoop en goed.
We hadden een groot bedrag begroot om de website te laten bouwen. Dit zijn we inmiddels zelf aan het
doen, dus dat scheelt enorm in de kosten.
Er is maar 1 themadag geweest i.p.v. 2. Dit onder meer door onderbemensing in het bestuur.
Het trainingsweekend ging wegens omstandigheden niet door, daardoor is er minder uitgegeven aan
trainingen.
De projecten bestonden o.a. uit roze zaterdag. Verder is er niet veel georganiseerd dit jaar, wederom
wegens onderbemensing en door de uitloting van onze boot voor de Gay-parade.
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7.1. Balans 2015
De balans over 2015 van Stichting De Kringen ziet er als volgt uit:

Balans
Debet

Begin 2015

NL37 ING 0003 945508

Eind 2015

Credit
3.805 Vermogensrekening

34.141

Eind 2015

1

1

Algemene reserve

1.297

1.297

32.451 Frans van der Camp Fonds

2.673

2.673

3.607

3.607

10.665

10.665

401

ZKL Spaarrekening

Begin 2015

Fonds Jubilea
ING vermogensrekening

Fonds Trainingen

Gelden derden

Reserve Landelijke Kringen

2.555

2.555

Reserve Communicatie

5.593

5.593

Reserve Kaderactiviteiten

3.250

3.250

Reserve Jongerenactiviteiten

3.363

3.363

Overloopposten 2014-2015

Overloopposten 2014-2015

Overloopposten 2015-2016

kruisposten

Saldo Verlies

Saldo Winst

Totaal

Bestuur

34.542

Resultaat 2015

Inkomsten Uitgaven
14.500

3.252

36.255 Totaal

34.542

Begroting 2015
Stichting

1.539

Verwachting

1.750

12.750

1.100

-1.100

Begroting 2016

Inkomsten Uitgaven
13.325

Kringenambassadrice

36.255

Resultaat

860

12.465

919

-919

43

-43

Verschil

Inkomsten Uitgaven
13.325

2.500
1.000
50

Kringenjaardag

1.300

-1.300

1.587

-1.587

2.000

Communicatie

1.250

-1.250

2.196

-2.196

500

5.500

0

812

-812

1.500

100

-100

114

-114

120

2.100

-2.100

765

-765

1.000

600

4.000

-3.400

1.251

-1.251

2.555

1.000

4.500

-3.500

1.527

-1.527

2.000

21.600

21.600

0

10.073

3.252

Website

5.500

Regioplatform
Themadagen
Trainingen
Projecten
Totaal

13.325

13.325

13.225

Begroting
Opmerkingen t.a.v. de begroting 2016:
- Er staat een trainingsweekend gepland voor 2016
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8. Aantal kringen en kringleden
Op 31 december 2015 kende de organisatie 109 aangesloten kringen, onderverdeeld in de
categorieën mannen, vrouwen, jongeren, meiden, gemengd, biseksuelen en senioren. Daarbij zitten
ook enkele specifieke kringen, zogenaamde themakringen. De culinaire kringen in Groningen zijn
hier mooie voorbeelden van.
De Kringen houdt geen administratie bij van de individuele kringleden. In 2015 hebben 750
kringleden hun jaarlijkse contributiebijdrage aan de landelijke organisatie voldaan.

9. Vertrouwenspersonen
Sinds 1 mei 1998 beschikt De Kringen over een klachtenregeling. De organisatie kent twee
vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. In dit jaar is er vanuit de kringen geen beroep op de
vertrouwenspersonen gedaan.
Bestuur
Het bestuur van De Kringen bestond op 31 december 2015 uit de volgende personen:
Walter de Quaasteniet, voorzitter
Jan Willem Meijer, secretaris
Danielle Hollman, penningmeester
Kasper Stolk, algemeen lid
Ronald Copier, algemeen lid
Postadres
Churchillplein 46,
3011 EW Rotterdam
E-mailadressen
Bestuur:
Landelijk Informatiepunt :
Administratie:
Financiën:
Werkgroep Communicatie:
Werkgroep Website:

bestuur@dekringen.nl
info@dekringen.nl
administratie@dekringen.nl
penningmeester@dekringen.nl
communicatie@dekringen.nl
website@dekringen.nl
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Werkgroep Trainingen:

trainingen@dekringen.nl
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