
!  1

(Concept) Notulen van de ledenvergadering Tuinvereniging Leeuwenbergh, 
d.d. 9 april 2016 

   1

Aanwezig: mw. Mulder (2), dhr. Kettenis (5), dhr. Zuiderwijk (7), dhr. Leliveld (8), 
dhr. Van der Linden (10), dhr. B. Schneijderberg (12), mw. Alberts (13), mw. De 
Rooy(14), mw. Houtman-de Jong (17), dhr. Morel (18), dhr. Van der Burg (22), mw. 
Denie (24), dhr. Fraterman (28), mw. Van Leeuwen-Steenkamp (31), dhr. 
Zandbergen (32), mw. Kruijt-s’Jacob (34), mw. Lambooij (35), dhr. Van Lochem 
(37), mw. Pouw (38), dhr. Vingerling (40), dhr. Nijeboer (41), dhr. Kaiser (51), dhr. 
Dieke (52), dhr. Ter Punt (53), mw. Kroon (56), mw. Hekking (57), mw. Kruis-Den 
Besten (65), dhr. Staal (66),  mw. Scheffers (70), dhr. Nanhoe (73), mw. Keij (82), 
mw. Touwen-Helge (83 en 84) dhr. Van Leeuwen (85), dhr. Albers (87). 

Afmeldingen: (3), mw. Maan (4), dhr. Van der Meulen (9), dhr. Vols (25), dhr. Van 
Dijck (26), mw. Van der Beek (33), dhr. Pinkse (36), mw. Wagenvoort (49), dhr. 
Huiberts (60), dhr. Hoenstok (61), mw. Merhottein (75), mw. Bakker (88). 

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De voorzitter heet de leden en partners van harte welkom. 
Hij heeft als bijzondere mededeling dat Lucas Leeuwenbergh bereid is om 
voor de helft bij te dragen aan de kosten van het snoeien van de hoge 
berkenbomen in de groenstrook aan de Populierenlaan. Het bestuur is 
verheugd over deze ontwikkeling. De verhuurder erkent hierdoor 
medeverantwoordelijkheid te dragen voor de risico’s van de te hoge bomen 
in de groenstrook (en dat geldt ook voor het bos aan de Westvlietweg).  
Dhr. Zuiderwijk wil graag een oproep doen voor langzaam rijden op de 
Elzenlaan i.v.m. de overstekende padden. In de afgelopen periode van de 
paddentrek zijn met behulp van het buurtcomité 567 padden geholpen met 
de oversteek (42 padden werden helaas overreden). Tevens konden 54 
kikkers oversteken, waarvan 9 toch door auto’s werden overreden). Tenslotte 
telde het comité bij de oversteek 15 salamanders (waarvan een er dood is 
gereden). De vergadering geeft met een warm applaus waardering voor het 
vele werk van het buurtcomité ten behoeve van de paddentrek. 

2. Notulen Ledenvergadering, d.d. 18 april 2015  
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 De samenvatting van dit verslag verscheen in de bestuursmededelingen van april 1

2016 
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3. Bestuursverslag over 2015   
Dhr. Van der Burg vraagt of met de uitvoering van de laatste fase van het 
drainageplan (punt 3.5, terugblik op de activiteiten van 2015) het probleem 
van de wateroverlast is opgelost. De voorzitter antwoordt dat de 
wateroverlast lijkt te zijn verminderd, maar het probleem is vaak moeilijker 
oplosbaar dan we dachten. Daarom komt bij punt 10, het programma voor 
2016 het onderwerp nogmaals aan de orde.  
Bij de problemen van 2015 behoorde ook de konijnenplaag. Die plaag is er 
ook nog steeds. Dhr. Zuiderwijk roept leden op om hem te melden als er 
nesten gesignaleerd worden. Die worden dan leeggehaald en de jonge 
konijnen worden ondergebracht bij het knaagdierencentrum in Delft, waarna 
ze vervolgens worden uitgezet in gebieden waar weinig konijnen zijn. 
Bij de behandeling van het bestuursverslag brengt de voorzitter nog eens de 
regels onder de aandacht, die in 2015 zijn opgesteld n.a.v. klachten over 
feestjes op tuinen. Het bestuursverslag wordt zonder wijzigingen 
goedgekeurd. 

4. Verslag van de verschillende commissies  
4.1. Communicatiecommissie  

Mw. Hekking geeft als toelichting bij het verslag van de communicatie-
commissie dat zij blij is dat in 2015 het fotoproject kon worden afgerond. Het 
is zaak om te zorgen dat het overzicht bijgehouden wordt en foto’s van de 
nieuwe leden worden toegevoegd. De commissie is momenteel actief 
betrokken bij de organisatie van het lustrum. De verschijning van het 
kwartaalblad ‘Tuinen van Leeuwenbergh’ ondervindt helaas vertraging. Er is 
extra menskracht nodig voor de redactie en mw. Hekking neemt zich voor 
een aantal leden te benaderen met de vraag of zij willen bijdragen aan het 
blad met foto’s, korte stukjes over planten, tuinieren etc. 

4.2. Groencommissie 
Mw. Hekking vervangt bij dit agendapunt de voorzitter van de 
groencommissie, mw. Bakker. Zij merkt bij het verslag op dat het goed gaat 
met het groenbeleid. De ontwikkeling van de visie op het complex begint 
vruchten af te werpen. Zij stipt verder enkele punten aan: de border langs 
de sloot moeten vernieuwd worden en dat moet gebeuren in samenwerking 
met de technische commissie. Bij de stichting 1818 is een aanvraag 
ingediend voor het planten van een walnotenboom ter gelegenheid van het 
lustrum. Ook is er subsidie gevraagd voor een snoeicursus voor de leden. 
Dat is mede van belang voor het onderhoud van de mini-boomgaard c.q. 
fruittuin bij de jeu de boules baan. 
In 2016 zullen tuincontroles gehouden worden bij de tuinen aan het 
Weigeliapad en het Magnoliapad. Als lid van de groencommissie uit dhr. 
Zuiderwijk zijn tevredenheid over de opkomst bij de werkbeurten. Daarbij 
valt op dat er steeds meer partners meedoen, evenals 75+ leden. Er zijn 
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twee leden die vanwege hun verplichtingen op de zaterdag in overleg 
werkbeurten op andere tijdstippen uitvoeren. 
Er wordt versterking gevraagd bij de groenafvoer met een beroep op leden, 
die over een auto met trekhaak beschikken. Wanneer men met z’n tweeën is 
het tijdbeslag beperkt. Het kan op zaterdag maar ook op bijv. maandag.  
Vervelend is dat recent iemand puin onder het groenafval had gelegd, dat 
geeft veel werk en problemen bij de vuilstort.  
Dhr. Van der Burg vraagt of er bij probleemtuinen gelet wordt op de 
opvolging van het advies van de tuincontrole. Mw. Hekking antwoordt hierop 
dat dit inderdaad het geval is. Er zijn in de afgelopen tijd een paar 
probleemtuinen geweldig opgeknapt (tuinen 11, 12 en 45). Bij enkele tuinen 
met een onkruidprobleem, zoals heermoes, is door het bestuur, op verzoek 
van de groencommissie, contact heeft opgenomen met de leden. Bij 
voortgaande nalatigheid op dit punt zal het bestuur ingrijpen omdat de leden 
de tuin in leen hebben van de vereniging. Bij een tuin is al gedreigd met 
opzegging van het lidmaatschap.      

4.3. Kantine- en recreatiecommissie en crea-klub  
Dhr. Zuiderwijk stelt dat in het algemeen de kantine goed draait al is er de 
laatste tijd een gebrek aan vrijwilligers. Twee koppels zijn uitgevallen en dat 
betekent dat de teams nu eens per vier weken kantinedienst hebben in 
plaats van eens per zes weken. Er zal gekeken worden, hoe we dit kunnen 
oplossen.  

4.4. Technische commissie 
Dhr. De Ridder memoreert dat in het afgelopen jaar de leden van de 
commissie zich ‘te pletter’ hebben gewerkt. Problemen met de sproei- en 
waterleidingen zijn in de verslagen beschreven. Er is veel gedaan, maar het 
belangrijkste hierbij is dat de leden van de commissie er plezier in hebben. 
Er zou nog veel meer gedaan kunnen worden en dhr. De Ridder hoopt op 
deelname van leden om af en toe mee te helpen. 
                  4.5. Taxatie en verkoop huisjes 
Zowel dhr. Kaiser als dhr. Staal merken op dat alles prima is gegaan. Er is 
een protocol op gesteld en dat zal onder punt 9 worden behandeld. 
              Overzicht deelname aan commissies 
De volgende correcties zijn nodig in dit overzicht: 
Onder organisatie verkoop dient dhr. Pieter van der Beek (33) vermeld 
worden i.p.v. dhr. Fraterman. 
Bij de adviescommissie statuten en huishoudelijk reglement is dhr. John 
Staal (66) voorzitter en dhr. Pieter van der Beek de vicevoorzitter. Voorts is 
ook dhr. Flip Bool lid van deze commissie. 
Met deze correcties wordt het verslag van de verschillende commissies 
zonder verdere wijzigingen goedgekeurd. 

5. Verklaring kascontrole boekjaar 2015 
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De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur décharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer over 2015. Dhr. De 
Ridder voegt als voorzitter van de kascommissie hieraan toe dat de 
penningmeester haar taak uitstekend heeft uitgevoerd en daarvoor lof 
verdient. Dat geldt ook voor haar echtgenoot dhr. Peter van Leeuwen, die in 
het afgelopen jaar de boekhouding overnam van Mari Slagboom.  

6. Bespreking en goedkeuring financieel jaarverslag 2015 
Mw. Van Leeuwen geeft een korte toelichting bij de financiële stukken. In het 
algemeen gaat het goed met de financiën van de vereniging. Wel is er in 
2015 veel geld aan de algemene reserve onttrokken vanwege de bestrating 
van het oprijpad. Mw. Alberts vraagt naar het verschil tussen de werkelijke 
inkomsten en de inkomsten, die begroot zijn. De penningmeester antwoordt 
dat dit te maken heeft met derving van inkomsten als gevolg van het 
royement van een tuinlid. 
Van de zijde van het bestuur wordt betoogd dat het van belang is te 
beschikken over de verschillende reserves om financiële klappen op te 
kunnen vangen. Daarnaast wil het bestuur werken aan een fonds voor groot 
onderhoud van het complex. In dit verband is besloten een deel van de 
reserve van de kantinecommissie over te hevelen naar de algemene reserve. 
Dhr. Van Lochem ondersteunt dit beleid van wat hij een ‘onderhouds- 
begroting’ noemt. Hij wijst erop dat veel zaken op het complex oud en 
versleten zijn. Daarbij is het van belang om goed na te denken over 
prioriteiten. 
Een van de prioriteiten betreft de kwaliteit van het sproeiwater. Het bestuur 
wil hier over de gemeente Den Haag aanspreken. Mw. De Rooy heeft van het 
Hoogheemraadschap begrepen dat de aangrenzende bewoners de 
verantwoordelijkheid hebben voor het onderhoud van de sloten. De 
secretaris merkt hierbij op dat dit juist is, maar de regel is ook dat eens per 
achtjaar groot onderhoud verricht moet worden in de vorm van baggeren. 
Het Hoogheemraadschap Delfland heeft in de rapportage n.a.v. de problemen 
van het sproeiwater gewezen op de verantwoordelijkheid van de gemeente 
om dit groot onderhoud te verrichten. De sloot bij Dorrepaal valt kadastraal 
onder de gemeente Den Haag.  
De voorzitter sluit dit punt af en vraagt om instemming van de vergadering 
met het financieel jaarverslag en de begroting voor 2016. De vergadering 
gaat met beide punten akkoord. Daarmee is tevens décharge verleend voor 
het gevoerde financiële beleid over 2015 conform het voorstel van de 
kascommissie. 

7. Voordracht en benoeming kascommissie 2016  
Voor het boekjaar 2016 zal de kascommissie bestaan uit dhr. R. Pinkse, 
voorzitter, dhr. R. Nederpelt, lid en als reserve mw. M. Lambooij.  
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8. Voorstel aanpassingen van het huishoudelijk reglement 
Er zijn twee voorstellen voor wijziging van het huishoudelijk reglement (HR) 
Het eerste voorstel over afrastering houdt in dat geen schuttingen tussen 
tuinen geplaatst mogen worden of afrasteringen worden aangelegd waarbij 
industriële materialen worden gebruikt. De voorzitter verwijst met betrekking 
tot dit laatste naar het gebruik van gaaswerk van staaldraad zoals bij tuin 
50. Dit is als experiment eenmalig toegestaan. Hoewel het in deze tuin 
keurig is uitgevoerd, wil het bestuur dergelijke vormen van afscheiding niet 
meer toestaan. Bij het plaatsen van een afscheiding is altijd overleg met de 
buren geboden en ook is het gewenst om voorafgaand aan de uitvoering de 
plannen voor de afscheiding te melden bij het bestuur. Dhr. Van Leeuwen 
merkt op dat hij per mail van de secretaris een brief heeft ontvangen over de 
afscheiding van zijn tuin (31) met die van zijn buurman (32). Die afscheiding 
is tot stand gekomen in goed onderling overleg met zijn buurman en het 
hekje is niet hoger dan 80 cm.  
De voorzitter sluit dit onderdeel van agendapunt 8 en brengt de tweede 
aanvulling op het HR ter sprake. Hierbij gaat het er om, dat bij opzegging 
van het lidmaatschap door het bestuur, het betreffende lid in beroep kan 
gaan bij de algemene vergadering. De statuten vermelden dat alleen bij 
royement die mogelijkheid bestaat.  
T.a.v. het punt van de afrastering wordt de vergadering gevraagd met deze 
wijziging van het HR akkoord te gaan. Twee leden stemmen tegen en 
daarmee is deze wijziging met overgrote meerderheid aangenomen. Met 
betrekking tot het tweede punt is de vergadering unaniem akkoord. De 
voorzitter sluit dit punt af met dank aan de statutencommissie. 

9. Protocol taxatie en verkoop huisjes  
Dhr. Van Lochem heeft het bestuur een reactie toegestuurd n.a.v. het 
protocol. Aanvullend op het protocol stel dhr. Van Lochem voor om een 
termijn in te stellen, waarbinnen de taxatie zou moeten plaatsvinden. Verder 
zouden leden ook zelf hun huisje mogen verkopen zonder de tussenkomst 
van de coördinator. In eerste instantie reageert het bestuur op deze 
voorgestelde aanvullingen van dhr. Van Lochem. Dhr. Bool acht het niet 
verstandig om de taxatiecommissie te verplichten binnen een bepaalde 
termijn het taxatierapport uit te brengen. Onze organisatie is afhankelijk van 
de inzet van vrijwilligers en die zijn niet altijd op afroep beschikbaar. Verder 
was het altijd al mogelijk dat de leden zelf hun huisje te koop aanbieden 
maar daarbij zijn wel twee factoren van belang. In de eerste plaats gaan de 
kandidaatleden van de wachtlijst voor en pas daarna komen andere 
gegadigden aan de beurt. Verder bepaalt het bestuur wie lid wordt van de 
vereniging. Daarbij wordt gelet op a) belangstelling voor tuinieren en b) de 
bereidheid om zich in te zetten voor de vereniging. De wachtlijst wordt 
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beheerd door de coördinator en leden hebben bij de verkoop daarom altijd te 
maken met de coördinator of diens vervanger. De voorzitter merkt voorts op 
dat het protocol gebaseerd op inmiddels drie jaar ervaring en dat over de 
organisatie van de taxatie en de verkoop bij de leden i.h.a. tevredenheid 
bestaat.  
Dhr. Van Lochem zegt akkoord te zijn met deze uitleg. 
Een discussiepunt vormt de taxatie van het ‘groengedeelte’. De waardering 
van de tuin is een onderdeel van de taxatie. In de winterperiode is het vaak 
moeilijk om de tuin te beoordelen. Het voorstel van het bestuur is om in een 
dergelijke situatie af te spreken dat bij de verkoop voorlopig alleen uitgegaan 
wordt van het taxatierapport van het huisje. Geadviseerd wordt om foto’s 
van de tuin te maken als deze in bloei is, zodat de potentiële kopers zich een 
indruk van de tuin kunnen vormen. 
Mw. Touwen verwijst naar de passage in het protocol waarbij sprake is van 
behoud van bijzondere planten. Zijn de leden van de taxatiecommissie 
deskundig om bijzondere planten te onderscheiden? De voorzitter antwoordt 
dat dit zeker het geval is. Mw. Touwen merkt vervolgens op dat zij blij is met 
de betreffende bepaling omdat zij vaak heeft meegemaakt dat prachtige 
tuinen zijn verruïneerd omdat de koper vaak onvoldoende kennis had van de 
bijzondere planten en bomen in de tuin. 
Onder de aandacht wordt gebracht dat de verkoper lid van de vereniging 
blijft tot de overdracht van het huisje heeft plaats gevonden. Tot die tijd 
lopen alle verplichtingen door. Dhr. Van Lochem stelt voor dat deze koppeling 
met de statuten te vermelden in het protocol. Het bestuur oordeelt dat dit 
punt voldoende bekend is. We moeten vermijden dat het protocol vol komt te 
staan met regels. 
Dhr. Morel wijst op de start van de procedure, waarbij volgens het protocol 
een sleutel van het huisje in handen wordt gegeven van respectievelijk de 
voorzitter van de taxatiecommissie en de coördinator. Dhr. Morel zegt hier 
bezwaar tegen te hebben. Bovendien wil hij bij de taxatie en de verkoop van 
het huisje aanwezig zijn. De voorzitter stelt dat dit de procesgang ernstig zou 
belemmeren. Wanneer kopers op het complex worden rondgeleid willen zij 
vaak alle huisjes bezichtigen, die te koop staan. Kopers melden zich ook vaak 
op onverwachte momenten aan. Het is dan voor de coördinator een extra 
belasting om voorafgaand met alle leden afspraken te maken over het 
bezoek aan hun huisje of te regelen dat de sleutel beschikbaar is. De heren 
Ter Punt en Kaiser bevestigen dat dit inderdaad tot vertraging leidt. Zij geven 
er bovendien de voorkeur aan dat de taxatie kan plaatsvinden zonder 
aanwezigheid van de eigenaar van het huisje. Het is ook bij de verkoop van 
woningen bekend dat makelaars ontraden dat de eigenaar bij de bezichtiging 
van de woning aanwezig is. Het bestuur sluit dit discussiepunt af en oordeelt 
dat de bepaling met betrekking tot de sleutel gehandhaafd blijft. De 
vergadering is in grote meerderheid akkoord met de werkwijze van de 
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taxatie en verkoop, zoal in het protocol is aangegeven. Het bestuur zal met 
de taxatiecommissie en de coördinator nog bekijken of aanpassing van het 
protocol nodig is.  

10. Programma en begroting 2016 
Alle punten van het beleidsprogramma voor 2016 worden doorgenomen. 
T.a.v. punt 6, het verwerven van de ‘Groenkeur’ merkt mw. Hekking namens 
de groencommissie op niet enthousiast te zijn over het gesprek dat heeft 
plaatsgevonden met de vertegenwoordiger van het AVVN. Het bedrag dat het 
AVVN voor de begeleiding van het proces vraagt, is hoog en het proces van 
de beoordeling voegt weinig toe aan wat de groencommissie zelf ook al heeft 
bedacht. Als alternatief wordt gedacht aan een kortere vorm van externe 
beoordeling met bijv. inschakeling van de stadsecoloog. 
Over het eventuele lidmaatschap van de Haagse Bond is het bestuur na een 
kennismakingsgesprek voorlopig terughoudend. In ons overleg met de 
gemeente Den Haag staan we alleen en het is een feit dat de gemeente de 
volkstuincomplexen die bij de Haagse Bond aangesloten zijn, faciliteert. Maar 
daarbij moet bedacht worden dat vrijwel al deze tuincomplexen grond huren 
van de gemeente. Het lidmaatschap van de Haagse Bond zal neerkomen op 
een verhoging van de huidige contributie met € 13,- per lid. De Haagse Bond 
beoordeelt momenteel onze statuten en het huishoudelijk reglement. Die 
zouden om toe te kunnen treden, eventueel aangepast moeten worden. Ook 
zou de aanmelding van kandidaatleden voortaan via de Haagse Bond dienen 
te verlopen. Dhr. Zuiderwijk merkt op dat in het verleden al eens met de 
bond contact is gezocht, maar dat toen is afgezien van toetreding. Het 
bestuur zal bekijken hoe de gesprekken met de Haagse Bond verder 
verlopen. 
Dhr. Van der Burg adviseert om aan de taken van de technische commissie 
toe te voegen dat de drainage die tot op heden is aangelegd regelmatig 
wordt doorgespoten om verstopping te voorkomen. Verder is hij het ervan 
harte mee eens dat er voor de drainage een masterplan komt, waarbij ook 
deskundigheid van buiten wordt ingeschakeld. Eigenlijk zouden we een 
‘Drainagecommissie’ moeten instellen. 
Tot slot geeft het bestuur bij de bespreking van het programma aan te 
zoeken naar een nieuwe samenstelling. In november as. is het bestuur dan 
vier jaar (waaronder een interimperiode) in functie is geweest. Mw. Alberts 
vraagt waarom niet gekozen wordt voor een rooster met tussentijds aftreden 
van bestuursleden. De secretaris betoogt dat het van belang is dat het 
bestuur een hecht team vormt en net als bij een regering handelt op basis 
van een plan. Het bestuur wil proberen om een nieuw team van leden samen 
te stellen en dit tegen het eind van het jaar te presenteren. Hoewel 
verschillende leden het idee van een teamverband onderschrijven, vrezen zij 
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dat met een volledige wisseling van een bestuur ook alle expertise verdwijnt. 
Het bestuur antwoordt hierop dat bij de vorming van een team gewerkt 
wordt aan begeleiding. Het idee is dat de kandidaatbestuursleden eerst 
meelopen en ingewerkt worden. Desgewenst blijven leden van het bestuur 
nog een tijd op de achtergrond om te adviseren.   
De vergadering gaat akkoord met het programma van activiteiten voor 2016    
     

11. Rondvraag en afsluiting door de voorzitter  
Mw. De Rooy heeft in de stukken gelezen dat de tuinleden aan de slootkant 
voortaan vaker dan één keer dienen te voorzien in onderhoud van de 
slootkant. Zij vraagt of dit ook in het schema van werkbeurten is 
opgenomen. Het bestuur antwoordt dat dit met de groencommissie zal 
worden besproken. 
Enkele leden willen graag een kijkje nemen in het bos, maar hoe komen zij 
aan de sleutel van het hek? Sleutelhouders zijn Veronica Hekking en Flip 
(tuin 57), Jan Zuiderwijk (tuin 7). Bekeken zal worden of dit verruimd kan 
worden met een sleutelhouder per pad. 
Mw. Alberts merkt op dat de website niet altijd up tot date is. Dat betreft 
vaak ook het ontbreken van foto’s van huisjes die te koop staan. Het bestuur 
erkent dit probleem en zal er met de webmaster over spreken. Er is maar 
één persoon die de website onderhoudt en daardoor kan er soms vertraging 
ontstaan. Het is overigens aan de leden om te zorgen voor de foto’s als zij 
willen dat bij de verkoop foto’s hun huisje op site worden geplaatst. 
Dhr. Zuiderwijk wijst op de voordelen van de vrijwilligerspas van Den Haag, 
de PEP-pas, die iedereen kan aanvragen, die een functie vervult binnen de 
vereniging. Aan de PEP-pas is ook een verzekering verbonden voor de kosten 
ingeval van een ongeval bij uitoefening van het vrijwilligerswerk. De 
coördinatie van de PEP pas ligt bij dhr. Zuiderwijk. 
Dhr. Van Lochem merkt op dat het een prettige vergadering was waarbij over 
veel inhoudelijke zaken is gesproken. Hij vraagt zich af of het bestuur niet 
vaker met leden bijeen kan komen om lopende zaken te bespreken. De 
padbijeenkomsten waren in dit verband zeer nuttig. De voorzitter antwoordt 
dat er dit jaar (naast de vier bijeenkomsten in het kader van het lustrum) 
twee gecombineerde padbijeenkomsten gehouden zullen worden. De 
combinatie betreft dan een bijeenkomst van Weigeliapad met bijv. het 
Jasmijnpad en bijv. het Magnoliapad met het Seringenpad. Aldus leren ook 
de tuinleden van beide kanten van het complex elkaar kennen. 
De secretaris vermeldt dat het beplantingsschema bijgesteld zal worden met 
betrekking tot de koolsoorten. 
Omstreeks 15.40 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de 
leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng.      


