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VERSLAG ALV VKKNB d.d. 29 oktober 2019 

Aanwezig: Bestuursleden: Evert van Schoonhoven (voorzitter), Bert van Kesteren, Theo van Es, Eric 

Daandels, Ingeborg Verschuuren, Dewi Wagelmans en Astrid Kraayvanger (notulist) 

Dorpsraden: Genderen, Esbeek, Vorstenbosch, Klein-Zundert, Eethen, Gassel, Nuland, Maarheeze, 

Galder-Strijbeek, Liempde, Oostelbeers, Oerle, Sprundel, Gebiedsplatform Uden West, Molenschot, 

Ulicoten en Rijsbergen 

 

Overige aanwezigen: Wim van Lith, Kleine Kernen Magazine 

Afwezig met bericht van verhindering: Willy Donkers (bestuurslid) en dorpsraden Mariahout, 

Westerbeek, Andel, Lith, Vierlingsbeek, Heerle, Aarle-Rixtel, Biezenmortel, Biest-Houtakker 

Locatie: De Leijhof, Heusdensebaan 7, 5061 PM te Oisterwijk 

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur 

1) Opening 

Evert van Schoonhoven heet allen van harte welkom op deze ALV die nu eenmalig in oktober 

plaatsvindt. Vanaf volgend jaar is dat steeds weer in maart.  

 

2) Bestuurlijke zaken 

2a)  Vaststellen notulen vorig jaar d.d. 7 november 2018 

De notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk vastgesteld. 

 

2b)  Bestuurlijke terugblik 2019 

De voorzitter gaat kort in op onderstaande punten: 

 

Zoals vorig jaar tijdens de ALV is uitgelegd moesten er binnen VKKNB bezuinigingen doorgevoerd 

worden. Eén maatregel was om afscheid te nemen van ContourdeTwern. In plaats daarvan is Astrid 

Kraayvanger aangesteld als ondersteuner. Zij werkt als ZZP’er.  

De penningmeester gaat later in de vergadering nog in op de begroting en de kosten. 

 

Tevens zijn er in het afgelopen jaar regionale bijeenkomsten belegd in West-, Noord- Oost- en Midden-

Brabant. Om de banden aan te halen met de leden van de VKKNB. Tevens om onderwerpen te 

bespreken met onze achterban.  

 

Ook heeft Evert het Witboek uitgereikt bij het provinciehuis. Hij geeft daarbij aan dat het 

bestuursakkoord wat er ligt voor de komende 4 jaar ‘de burger moed geeft’. Er zijn verschillende 

kapstokken in het kader van burgerparticipatie-> er is echt een ingang voor de komende periode. In de 

komende maanden worden de concept-uitvoeringsprogramma’s opgesteld. 

  

In het afgelopen jaar is de samenwerking geïntensiveerd met het Platform Vrijkomende 

Kerkgebouwen. Op het moment dat je als dorpsraad bezig bent met vrijkomende kerkgebouwen dan 

kun je voor vragen het informatiepunt benaderen. Dit informatiepunt wordt door de VKKNB verzorgd. 

Ook daarmee heeft de VKKNB een intensievere relatie met de provincie gekregen. 
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Vanuit de LVKK is er een subsidiemogelijkheid aangedragen om met twee gemeenten een 

ondersteuningstraject aan te gaan richting de gemeente voor het verbeteren van de relatie met de 

dorpsraden. De VKKNB heeft dit voor de gemeenten Grave en Eersel opgepakt. 

 

In het afgelopen jaar is ook de relatie met het Kleine Kernen Magazine (KKM) weer opnieuw 

aangehaald. Dit magazine kan op thema’s opgesteld worden. Het Zorgthemanummer en de uitgave 

over het PlattelandsParlement zijn voorbeelden daarvan. Evert bedankt de gebroeders Verhelst voor 

de samenwerking en het in de VKKNB gestelde vertrouwen. Mocht er copy zijn: geeft dit dan door aan 

info@vkknoordbrabant.nl. Dan wordt het verder verzonden aan het KKM.  

 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk ziet de voorzitter de toekomst positief in. Hij geeft vervolgens het 

woord aan de penningmeester, Theo van Es.  

2c)  Financiële stand van zaken, terug- en vooruitblik 

Theo geeft aan dat in de vergadering van 31 maart 2020 een begroting ter goedkeuring voorgelegd wordt. De 

penningmeester geeft een toelichting op het financieel overzicht, waarbij hij aangeeft dat het batig saldo in 

2018: € 60.000 -/- (dus negatief) was en in 2019 weer staat op € 17.000 positief.  

 

De personele kosten zijn met de helft verlaagd. Projecten doen de bestuursleden voortaan zelf. Ook de 

administratie wordt zelf opgepakt. De kosten voor inhuur externe inzet zijn ook verminderd. 

Vervolgens gaat Theo nog in op de vergelijking tussen de begrote en de werkelijke kosten.  

 

Kort geeft hij nog aan dat de contributiebijdrage van de leden al jaren niet meer gewijzigd is en dat het kan zijn 

dat er in maart 2020 een voorstel voor aanpassing van contributie gedaan wordt. 

 

Vragen vanuit vergadering:  

Op de vraag wat de inkomsten vanuit Sterk Brabant zijn geeft Theo aan dat dit de verzamelnaam is van de zaken 

die wij doen onder de paraplu van de provincie. Hij verduidelijkt daarbij nog dat 4/5 van de toegekende subsidie 

geldt als inkomsten voor 2019; 1/5 deel als inkomsten voor  2018. Dit omdat het een subsidie was voor 5 

kwartalen.  

De inzet van de VKKNB is er op gericht om voor de komende 4 jaar een financiële relatie met de Provincie aan te 

gaan;  middels het uitbrengen van een offerte de overheidsopdracht te krijgen om enerzijds kennis bij de 

dorpsraden op te halen, te delen en te verspreiden en anderzijds voldoende middelen beschikbaar te krijgen om 

een goed communicatiebeleid op te kunnen zetten, zodat we onze rol binnen de voorgestelde 

burgerparticipatie op provinciaal niveau goed en adequaat kunnen vervullen. 

De opbrengsten vrijkomende kerkgebouwen bestaan uit inkomsten die ook vanuit de provincie 

komen. Omdat de VKKNB de rol als ‘infobank’ vervult. 

 

2d)  Wijzigingen bestuurssamenstelling 

In het afgelopen jaar afscheid genomen van Sjaak Sperber, omdat hij zijn rol als bestuurder niet meer 

goed kon combineren met zijn overige werkzaamheden. In plaats van hem is Dewi Wagelmans gestart 

als aspirant bestuurder. 

 

3) Evaluatie keukentafelgesprekken en regiobijeenkomsten 

De voorzitter geeft aan dat je bij de, wat wij noemen, keukentafelgesprekken, eigenlijk gewoon 

aanschuift bij de dorpsraadvergaderingen. Zowel bij deze gesprekken als bij de regiobijeenkomsten 

mailto:info@vkknoordbrabant.nl


 

___________________________________________________________________________________________
VERSLAG ALV Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant d.d. 29-10-2019                                           Pagina 3 van 7 

 

halen we de onderwerpen op die leven binnen de dorpen. De meest in het oog springende 

onderwerpen zijn: 

a) Woningbouw: Volgend jaar wordt dit groots opgepakt met een symposium. Ook om een gesprek 

aan te gaan met de stakeholders. Er moet nog bekeken worden wie dit onderwerp samen met ons 

nader vorm en inhoud gaat geven.  

b) Omgevingswet: ook hiervoor wordt een symposium georganiseerd. Medio mei / juni 2020. 

c) Ook het betrekken van jongeren komt veel aan de orde. Onlangs bij een bijeenkomst in Kleef zijn 

hier verschillende vormen voor aangedragen. Deze zijn bij de VKKNB op te vragen. 

d) Leegstaande gebouwen, zowel vrijkomende kerkgebouwen als ook de agrarische gebouwen (VAB’s). 

Hoe het verder gaat met de VAB’s wordt duidelijker bij overleg met provincie. We houden dit 

nauwlettend in de gaten.  

e) Zorg en welzijn. Mensen krijgen meer zorgvragen, maar willen toch graag in hun eigen dorp blijven 

wonen. Dit is ook een prachtig thema om verder uit te werken.  

f) Ook het beheer van gemeenschapshuizen is een aantal keren genoemd. De vereniging ’t Heft heeft 

dit als kernactiviteit.  

g) Openbaar vervoer. Vooral in de kleine kernen stopt dit vaak rond 19.00 uur. De voorzitter is hier 

regelmatig tegenaan gelopen bij zijn bezoeken aan de dorpsraden. Dit heeft verbetering nodig.  

Bert van Kesteren geeft aan dat het de bedoeling is dat komend jaar, samen met het reizigersoverleg, 

een symposium georganiseerd wordt. Hierbij komen ook de HUB’s aan de orde. De leden worden 

hierover in die nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 

h) Relatie dorpsraden met lokale overheid.  

 

4) Onderzoek universiteit van Wageningen. 

Hoe kijken studenten naar landschapsplanning en gebiedsinrichting? 

Theo van Es geeft een toelichting op het grootste project van de VKKNB dat hij, samen met Bert van 

Kesteren, in het afgelopen jaar heeft gedraaid. De opdracht was: ‘ontwikkel een visie met 

bijbehorende scenario’s op de toekomst van Steenbergen en al haar kernen’.  

Welk scenario uiteindelijk zal worden gekozen is aan de gemeenteraad maar wel dienen dié 

maatregelen te worden benoemd die voor alle scenario’s nodig zijn; dit zijn de zogenaamde “robuuste 

maatregelen”. 

 

Kort gaat hij in op de volgende onderwerpen: 

a) Er waren diverse partijen bij betrokken.  

b) Er kwamen toch ideeën naar boven waar nog niemand aan gedacht had. 

c) Expertisecentrum met een filiaal van de Universiteit van Wageningen. Hiermee stimuleer je de 

innovatie. 

d) Snelfietsnetwerk 

e) Tiny Houses -> floating tiny houses 

f) De vergrijzing neemt in de komende jaren toe met meer dan 25%. Eerdergenoemd 

expertisecentrum biedt als bijkomend voordeel dat jonge mensen naar de gemeente zullen worden 

“gelokt”. 

g) Vervoer: busverbindingen voor de langere trajecten. Maar voor de kleinere trajecten de kleine 

zelfrijdende auto’s. 

h) Als je 9 km van de A4 overkapt en je vangt de warmte van dat verkeer af dan kun je daarmee 

21.000 huishoudens verwarmen. Daarop werd de vraag gesteld hoe dat dan zit met de 

uitlaatgassen? Maar die heb je in 2050 niet meer….. Het is echt ‘out of the box’ denken. 
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i) Big data voorbeeld: via de melkrobots kan men data verzamelen. Die data kun je doorgeven aan de 

veefokkers en zij kunnen dat weer gebruiken om hun productie te optimaliseren. Het geeft de 

fokkers informatie over de relatie tussen hun manier van fokken en de uiteindelijke melkopbrengst 

van de koeien. Met Big Data kun je dus gegevens van de ene fase in een proces gebruiken voor het 

optimaliseren van de andere fase. 

j) Circulaire landbouw 

k) Op de plaatsen waar het zoute en zoete water elkaar ontmoeten ontstaat elektriciteit 

(“elektrolyse”), dit noemt men ook wel blauwe energie. Onderzocht wordt of dit gezamenlijk kan 

leiden tot energie.  

l) De ‘take aways’ voor het gemeentebestuur waren heel duidelijk ‘een andere manier van denken’. 

Beginnen bij eindpunt en daar naartoe werken en niet andersom. Tevens heeft het 

gemeentebestuur nu directe toegang tot de Universiteit van Wageningen.  

m) De ‘take aways’ voor de vereniging zijn dat er ‘een nieuw product’ aan de dorpsraden aangeboden 

kan worden én de samenwerking met de UvW gaat door. 

n) De ‘take away’ voor Theo en Bert was dat zij zich nu jaren jonger voelen….. 

 

De presentaties zijn terug te vinden op de website. (www.vkknoordbrabant.nl) Documenten -> 

presentaties). 

Theo ziet dit als een nieuw product dat VKKNB ‘op de plank heeft liggen’. De UvW wil dit ook in de 

komende jaren blijven begeleiden en is t.z.t. op zoek naar een nieuwe gemeente. Dit gebied moet heel 

divers zijn en er moet uiteraard behoefte zijn aan gebieds-ontwikkeling. Uiteraard moet deze 

gemeente/regio de academische toets doorstaan. Hierop geeft een vertegenwoordiger van de 

dorpsraad Eethen aan dat begin dit jaar 21 dorpen zijn samengevoegd in een nieuwe gemeente: 

Altena. Om een dergelijk onderzoek te doen lijkt hen zeer interessant. Theo legt dit voor aan de UvW. 

Wanneer ook zij hier voorstander van zijn dan komt hij erop terug.  

Vervolgens bedankt hij eenieder voor de interesse en geeft aan dat het pauze is. 

Tijdens de pauze is gevraagd welke dorpsraden er allemaal aanwezig zijn. Daarom stelt iedereen zich 

kort voor.  

  

5) Winnaar Dorpsvernieuwingsprijs Esbeek door Han Bolijn 

Evert van Schoonhoven geeft aan dat hij bij de prijsuitreiking is geweest van de Dorpsvernieuwings-

prijs. Dit wordt elke twee jaar georganiseerd door de LVKK. De prijs wordt toegekend aan dorpen die 

werken aan het realiseren van eigen voorzieningen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. 

Zij hebben uiteindelijk de prijs gewonnen. Er waren vier genomineerden, t.w. Ansen, Den Andel, 

Wellerlooi en Esbeek. De voorzitter werd getriggerd door het enthousiasme en de betrokkenheid van 

dorpscoöperatie Esbeek en daarom heeft hij hen uitgenodigd voor een presentatie tijdens deze ALV.  

 

Han Bolijn stelt zich vervolgens voor aan de vergadering. Hij geeft aan dat de coöperatie Esbeek is 

opgericht in 2007. Toen dreigde het laatste café in het dorp verkocht te worden en men wilde wel een 

centrale ontmoetingsplaats blijven behouden. Middels verkoop van obligaties is toen  

€ 300.000 bij elkaar gebracht en de rest is (tot 1 mio.) geleend bij de bank. Vervolgens is het café, met 

behulp van ca 100 vrijwilligers, aangepast en verbouwd. Een uitbater huurt het café en de zalen. Hij 

werkt voor zichzelf en is er zelf verantwoordelijk voor dat hij winstgevend is.  Met o.a. de opbrengst 

van de huur betaalt de coöperatie aflossing en rente. 

 

https://www.vkknoordbrabant.nl/documenten/Presentaties
http://www.vkknoordbrabant.nl/
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Han licht namens de coöperatie Esbeek toe welke projecten zij, naast de diverse kleinere projecten, tot 

op heden hebben opgepakt, t.w.  

o Aankoop en verbouwing Schuttershof 

o Bouwen starterswoningen in eigen beheer 

o Opening dorpshuiskamer / museum 

o Aanstellen dorpsondersteuner 

o Realisatie brede school in leegstaande kerk 

o Energievoorziening voor school op dak Schuttershof 

o Oprichting energiecoöperatie Hilverstroom 

o Aanleg glasvezel 

o Plan dorpsverfraaiing 

o Ondernemersplatform Made in Esbeek 

o Ontwikkeling Andreas Schotel wandel/kunstroute 

o Opzetten Tussenheide Hilvarenbeek 

o Verwelkoming nieuwe inwoners 

o Winnen Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 

 

In 2013 werd in Esbeek de kerk gesloten. De inwoners wilden nadrukkelijk een maatschappelijke 

herbestemming. Er is nu een school gevestigd.  Zodoende komen de kinderen uit Esbeek dagelijks in de 

kerk.  

 

Nieuwe inwoners: sinds de crisis werden er veel huizen in Esbeek verkocht. Ook aan mensen die men 

niet kende. Elk jaar kwamen er ca. 40 nieuwe mensen in Esbeek wonen. De dorpscoöperatie vond het 

ook goed om hen te betrekken bij de dingen die spelen in het dorp. Daarom krijgen de nieuwe 

inwoners, naar een idee van Biest-Houtakker, een welkomsttas met daarin allerlei informatie van 

stichtingen en verenigingen. De buurtschappen in het dorp geven een seintje aan de dorpscoöperatie. 

De dorpsondersteuner gaat er vervolgens kennismaken. 

 

Bouwen in eigen beheer: er was behoefte aan bouwpercelen voor jongeren. Toen zijn er  10 grote 

kavels geruild voor 24 woningen waardoor er 24 starters met CPO een woning konden bouwen. 

 

Meegedaan met de dorpsvernieuwingsprijs. Daarvoor had men eerst een bidboek gemaakt waarin een 

verslag was opgenomen van alles wat gerealiseerd was en waar men mee bezig was. Ook zijn ze 

bezocht door een jury van ca. 20 mensen uit allerlei invalshoeken. Vervolgens met een hele bus vol 

naar de prijsuitreiking in Witteveen. Daar mocht men de eerste prijs in ontvangst nemen. In 2021 vindt 

daarom de prijsuitreiking in Esbeek plaats. In 2020 doet Esbeek ook mee in Hinterstoder (Oostenrijk) 

voor de Europese dorpsvernieuwingsprijs.  

 

Vervolgens laat Han een filmpje zien wat gemaakt is om aan te geven welke projecten tot stand zijn 

gekomen. 

Op een vraag vanuit de vergadering geeft hij aan dat de inwoners echt lid moeten worden van de 

coöperatie. Het lidmaatschap is gratis, maar men moet zich wel echt middels een formulier hiervoor 

aanmelden. Er zijn ca 650 leden. Als men lid is kan men ook certificaten kopen én heeft men stemrecht 

bij een ledenvergadering.  

https://www.youtube.com/watch?v=lT7QuEXeBZ4&feature=youtu.be
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Kortom: het eigen café is als vliegwiel gestart. Daaronder hangt de coöperatie als vehikel. Belangrijk 

hierbij zijn de volgende aspecten: 

✓ Inspelen op behoeften 

✓ Combineren van denken en doen  

✓ Het heft in eigen hand nemen 

✓ Samenwerking met vele partijen 

✓ Creëren van draagvlak / trots 

✓ Effectieve communicatie 

✓ Sociaal Ondernemerschap 

✓ Kartrekkers 

✓ Niet opnieuw wiel uitvinden 

✓ Het kan WEL -> geloven in wat je zelf doet 

 

Heel veel projecten/activiteiten die Esbeek oppakt zijn in overige dorpen al eens gerealiseerd. Men kan 

veel van elkaar leren. De dorpscoöperatie heeft al veel dorpen bezocht en zelf ook veel groepen 

ontvangen.  

 

Het speerpunt voor de komende jaren is Woningbouw. Het streven is dat jong en oud er woont en dat 

de verhoudingen daartussen goed zijn. Daarom moet Esbeek groeien. Mensen krijgen steeds minder 

kinderen en er komen minder mensen in een huis te wonen. Wanneer je niet bouwt komen er minder 

mensen wonen. Als  je net zoveel kinderen wilt houden dan moet je groeien.  

Tot 2030 10% groeien. Dat zijn er 130 per jaar. De coöperatie lobbyt al jaren bij gemeente 

Hilvarenbeek om te mogen en kunnen bouwen. De coöperatie probeert daarbij een rol te spelen om 

dit te realiseren. 

 

Op de vraag van Han of er nog vragen zijn worden de volgende vragen/opmerkingen gemaakt: 

a) In hoeverre heeft de dorpscoöperatie Esbeek de VKKNB erbij betrokken en wat heeft VKKNB voor 

hen betekent?  

Han: De landelijke dorpsvernieuwingsprijs, wat georganiseerd wordt door de LVKK, geeft hen een 

platform en de kans om met andere dorpen in gesprek te gaan. Er is een breed netwerk 

opgebouwd, mede door de vereniging.   

b) Hoe worden de onderwerpen bepaald en uit hoeveel bestuursleden bestaat het bestuur? 

De onderwerpen worden bepaald naar waar de behoeften liggen. Er zijn 6 bestuursleden en deze 

komen uit de verschillende gelederen uit het dorp. 1x per jaar een ALV.  

Er zijn veel werkgroepen. Vanuit het bestuur neemt weer ieder deel aan een overleg met alle 

buurtschappen. Tevens zijn er werkgroepen ‘Zorg en welzijn’, ‘Woningbouw’ en binnenkort vindt 

een avond plaats voor alle verengingen.  

c) Het is een megaprestatie wat er allemaal tot op heden al gerealiseerd is. Hoe doen jullie dat toch?  

De aanschaf van het café heeft als ‘vliegwiel’ gefungeerd. Het dorp heeft ca 1300 inwoners waarvan 

er 250 ondernemer zijn. Het is belangrijk om de mensen betrokken te houden.  

Zichtbaar zijn en dingen blijven doen. Het kost energie, maar het moet (door het doen) ook energie 

opleveren. Met klein comité plannen maken en met veel mensen doen.  

Ook de financiën creëren een heleboel betrokkenheid.  

Er is sowieso altijd al veel cohesie en samenwerking geweest in het dorp. 
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Evert bedankt Han middels een presentje voor zijn presentatie. Evert van Schoonhoven geeft aan dat 

het een en ander niet ‘over één nacht ijs is gegaan’. Dit is een ontwikkelingsproces. Ieder dorp heeft 

zijn eigen dynamiek en kwaliteit. Wat in het ene dorp wel lukt kan in het andere dorp finaal misgaan. 

Drie weken geleden was de voorzitter in Langenboom en ook daar is door daadkracht enorm veel 

bereikt.  

Staar je niet blind op “zo moeten wij het ook gaan doen”. De kracht zit het ‘m ook in eigenaarschap. 

Trots zijn op eigen dorp. WIJ hebben dat gedaan. Het is niet alleen verantwoordelijkheid van bestuur, 

maar van hele gemeenschap -> gemeenschapskracht.  

6) Programma PlattelandsParlement op 23 november 2019 te Venhorst 

Ook de VKKNB draagt hier een steentje aan bij. Evert staat even stil bij het programma en nodigt 

eenieder van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Hij geeft aan dat er voorin de zaal nog Kleine Kernen 

Magazines liggen met dit thema. Deze kunnen meegenomen worden. 

 

7) Rondvraag en sluiting 

De volgende vragen en opmerkingen komen nog aan de orde: 

a) Wonen en omgevingswet. Dit zijn belangrijke thema’s. Mocht je ideeën hebben, meld dit dan aan 

VKKNB. Dan geven wij het door aan KKM en gebruiken het voor het symposium. 

b) De VKKNB wil vraaggestuurd werken. Schroom niet en neem contact op. 

c) Vooraf was een vraag gesteld door de dorpsraad Galder-Strijbeek.  Zij zoeken informatie en 

voorbeelden over te ontwikkelen kleinschalig project voor seniorenwoningen, al dan niet met 

gezamenlijke ruimte en of (minimale) zorg. Evert van Schoonhoven sluit hiervoor graag een keer 

aan bij hun bestuursoverleg.  

d) Dorpsraad Oostelbeers had een vraag gesteld over het behoud van een school in de kleine kernen 

en het organiseren van voldoende input voor de gemaakte plannen. De heer Smits neemt 

hiervoor, naar aanleiding van de presentatie door Han Bolijn, contact op met dorpscoöperatie 

Esbeek.  

e) Dorpsraad Galder-Strijbeek geeft aan dat zij reeds twee jaar met succes de kermis kunnen 

organiseren in hun kern. Wanneer er dorpsraden zijn die interesse hebben kunnen zij met hen 

contact opnemen. Er wordt ook een artikel naar VKKNB gestuurd, zodat zij het op de website 

kunnen plaatsen. 

f) Jeroen en Betrand Verhelst geven aan dat zij met het Kleine Kernen Magazine, in samenwerking 

met de VKKNB, graag een enquête willen houden onder de leden van de VKKNB ten behoeve van 

het woningbouwnummer. Dus binnenkort kan men daarover een e-mail ontvangen. Maar heeft 

men al input dan verneemt men graag reactie.  

g) Evert geeft aan dat de volgende ALV plaatsvindt op dinsdag 31 maart 2020. Dan is ook Wim 

Daniëls als gastspreker aanwezig.  Hij gaat in op het behoud van de Brabantse Dorpen.  

Sociale binding is een voorwaarde voor het hebben van een ondernemend/leefbaar dorp/ 

gemeenschap. De locatie is nog niet bekend.  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen nog uit voor een 

hapje en een drankje waardoor er nog gelegenheid is om te netwerken.  

https://indd.adobe.com/view/6d126a46-b7fa-4343-a294-3f6447fef39d

