WensboomBlad

De leden zijn aan zet!
Alternatieve
Ledenvergadering

editie 1: maart 2021
VAN DE VOORZITTER
In de laatste nieuwsbrief van december 2020
vertelde ik u al dat we met trots kunnen
terugkijken op het jaar 2020. Want, het gaat
goed met de vereniging WensboomLeusden.
Wij zijn, ondanks de corona perikelen, het hele
jaar actief gebleven. De bemiddelaars bleven
bereikbaar per telefoon. Veel van onze
vrijwilligers waren bereid om in en rond het
huis van de leden klusjes uit te voeren,
natuurlijk met inachtneming van de RIVM
regels. We zijn onze bemiddelaars en klussers
heel erg dankbaar dat ze dit mogelijk hebben
gemaakt. Om hen te danken voor hun inzet
hebben we ze voor de Kerst een leuke
kerstattentie aangeboden (zie artikel op
pagina 5).
In deze uitgebreide nieuwsbrief – met de
nieuwe naam: ‘ het WensboomBlad’ - doen wij
verslag over het wel en wee van onze
vereniging in het jaar 2020 door middel van
een Jaarverslag en een beknopt financieel
verslag door de penningmeester.
Omdat wij ook in 2021 - als gevolg van de
corona maatregelen – in het voorjaar geen
ledenvergadering kunnen organiseren, vragen
wij speciaal uw aandacht voor de alternatieve
ledenvergadering (zie hiernaast).
Natuurlijk is in deze nieuwsbrief ook Guus
Goedebuur weer van de partij, een aantal
leuke puzzels en de winnaars van de vorige
‘puzzelwedstrijd’.
Ik hoop dat u wederom veel plezier zult
beleven aan deze nieuwsbrief. We zullen u in
de loop van 2021 op deze manier blijven
informeren over het wel en wee van onze
vereniging. Ik hoop dat we snel verlost zullen
zijn van de coronaperikelen en dat u allen vrij
van corona zult blijven.
Bert Groothuizen

Zoals elke vereniging is ook WensboomLeusden
verplicht om elk jaar een ledenvergadering te
houden. Vorig jaar hebben we deze uiteindelijk
toch schriftelijk moeten doen vanwege de
aanhoudende coronapandemie. In eerste instantie
hadden we de ledenvergadering doorgeschoven
naar het najaar om vervolgens toch vanwege de
aanhoudende maatregelen de jaarrekening en de
voortgang van de vereniging in augustus via onze
nieuwsbrief met u te delen.
Wanneer we de coronapandemie achter ons
kunnen laten blijft voor iedereen nog steeds de
vraag. We hopen natuurlijk dat de vaccinatie
ruimte gaat geven, maar wanneer? Dit heeft ons
doen besluiten om de ledenvergadering ook dit
jaar nog een keer schriftelijk te doen door middel
van dit WensboomBlad.
Op pagina 2 en 3 blikken we terug op het
afgelopen jaar en op pagina 4 leggen wij een
beknopt financieel jaarverslag en de begroting
2021 aan u voor ter vaststelling. Als u vragen of
bezwaren heeft over deze verslaglegging dan
vernemen wij dat graag vóór 1 april aanstaande
van u!
Wij hopen u
snel weer te
mogen
ontmoeten.
Zodra het weer
mogelijk is organiseren wij voor alle leden een
gezellige ‘Najaarsbijeenkomst’. We houden u op de
hoogte.
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JAARVERSLAG EN EEN
TERUGBLIK OP 2020
Het is in 2020 goed gegaan met de vereniging
WensboomLeusden. Financieel werd het jaar goed
afgesloten en het aantal leden is gegroeid tot 449.
Ondanks de belemmerende en ingrijpende coronaperikelen hebben we veel van onze leden in 2020 een
dienst kunnen bewijzen. Er werd, hoewel minder dan in 2019, een groot aantal (376) klussen
gerealiseerd. Dat we financieel gezond zijn is mede te danken aan het sterk gestegen bedrag aan kleine
donaties van onze leden en (incidentele) ondersteuning door een aantal Leusdense bedrijven
(InterGamma, Jumbo Wahle, Jumbo Biezenkamp, Lidl Leusden, Snel Makelaars). Daar zijn we bijzonder
dankbaar voor.
De coronapandemie heeft in 2020 een flink effect gehad op de geplande fysieke bijeenkomsten in
verenigingsverband. Het bestuur heeft zes keer vergaderd, maar in de meeste gevallen werd online
vergaderd. In 2020 heeft de vereniging afscheid genomen van bestuurslid Tijs Rolle en ICT adviseur Kees
Louwerse. Voormalig wethouder Tijs Rolle (lid nummer 1 (!!) van onze vereniging) was van 2015 tot het
voorjaar van 2020 secretaris van de vereniging. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange
inzet. Zodra de coronaregels het toelaten zal het bestuur hem op bescheiden wijze (zoals Tijs wilde)
bedanken voor zijn inzet. Kees Louwerse heeft vele jaren het bestuur geadviseerd op ICT gebied en was
present bij de bestuursvergaderingen. Ook Kees zijn wij dankbaar voor zijn wijze raad gedurende al die
tijd.
Het aantal bemiddelaarsbijeenkomsten was aanzienlijk minder dan in het vorige verslagjaar 2019.
Fysieke bijeenkomsten van de bemiddelaars werden vervangen door incidenteel digitaal overleg.
De geplande formele Ledenvergadering in maart 2020 ging niet door, maar werd schriftelijk gehouden.
Ook de - naar het najaar verplaatste - Ledenontmoeting en de jaarlijkse Vrijwilligersbijeenkomst konden
helaas niet doorgaan. Omdat de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst (met als doel om alle actieve
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet) niet door kon gaan, hebben we vlak voor Kerst bij al onze
actieve vrijwilligers een kerstattentie thuis bezorgd. Deze verrassing werd bijzonder op prijs gesteld.
Een van de speerpunten van 2020 was het verbeteren van de communicatie met de leden. De ervaring
in vorige jaren liet zien dat we met digitale informatie (berichten per email versturen) niet alle leden
goed konden bereiken. Daarom werd in 2020 besloten om vooral ‘op papier’ te communiceren met de
leden. Drie kleurrijke en uitgebreide nieuwsbrieven werden gemaakt en via e-mail of door een
enthousiaste groep vrijwilligers thuis bezorgt. De laatste kersteditie is bij alle leden thuis bezorgt. De
reactie op deze verbeterde vorm van communiceren met de leden zijn verwarmend. Reden voor het
bestuur om hiermee in 2021 door te gaan en subsidie voor de drukkosten aan te vragen bij het
gemeentelijke Fonds Samenlevingsinitiatieven. Inmiddels is bekend dat onze aanvraag is gehonoreerd.
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Het is aantal leden is in 2020 verder gegroeid tot 449 (eind 2019: 422). Dit toont aan dat de bekendheid
en de rol van de vereniging WensboomLeusden blijft groeien.

Totaal hebben we in 2020 376 klussen (in 2019: 452) uitgevoerd. In onderstaande plaatje ziet u de
verdeling over het type klussen.

Ook voor 2021 zijn belangrijke speerpunten van het bestuur van WensboomLeusden om de band van de
leden met de vereniging te versterken, het aantal vrijwilligers uit te breiden en de naamsbekendheid
van de vereniging in Leusden te vergroten. Daarom staan in de begroting van 2021 flinke bedragen om
dat te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze doelen kunnen bereiken door de medewerking
van de circa 50 vrijwilligers (bestuur, bemiddelaars en bieders) in de vereniging en incidentele steun van
de Gemeente Leusden vanuit het fonds Samenlevingsinitiatieven en enkele Leusdense bedrijven. Wij
vertrouwen er op dat u instemt met deze begroting.
De kascommissie, de heren De Geus en Versteeg, hebben op 22 februari j.l. namens de leden de
jaarrekening en het financieel jaarverslag gecontroleerd en akkoord bevonden.
Het bestuur
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WENSBOOMLEUSDEN - BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG 2020 EN BEGROTING 2021
Om u niet lastig te vallen met een gedetailleerd financieel verslag bijgaand een verkorte versie die
inzicht geeft in de belangrijkste financiële ontwikkelingen. Onderstaand treft u daarvan een (beknopt)
tabellarisch overzicht.

Financieel jaarverslag 2020

WENSBOOMLEUSDEN
FINANCIEEL OVERZICHT 2020 & BEGROTING 2021

Ten gevolge van alle beperkingen door de coronapandemie, lukte het niet om alle voorgenomen
activiteiten uit te voeren. Daar staat tegenover dat
er extra kosten werden gemaakt voor een coronascherm in de bibliotheek, extra Nieuwsbrieven en
een verzameling leen-gereedschap ten behoeve
van de "klussers".
In verband met het vervallen van een bijeenkomst
voor de vrijwilligers ontvingen alle vrijwilligers een
kerstpakket, waarvoor ook verschillende
ondernemers in Leusden een bijdrage leverden.

2020
2021
begroot resultaat begroot
ALGEMEEN
aantal leden, eind 2020
uitgevoerde "klussen"

450
425

449
375

475
450

(onderstaande getallen zijn in €)

INKOMSTEN
contributies
donaties van leden
giften van sponsors
totaal inkomsten

2250,00 2165,00 2325,00
400,00
715,00 900,00
0,00
50,00 1000,00
2650,00 2930,00 4225,00

UITGAVEN
uitvoeringskosten
bijeenkomsten
publiciteit (o.a. Nieuwsbrief)
vrijwilligersnetwerk
incidentele kosten
totaal uitgaven

655,00
502,71 725,00
150,00
0,00 1200,00
850,00
807,05 900,00
700,00
454,05 700,00
415,00
196,69 700,00
2770,00 1960,50 4225,00

INKOMSTEN - UITGAVEN

-120,00

969,50

Tot onze blijde verrassing zien we dat steeds meer
leden bovenop hun contributie een donatie
schenken. Dat vergroot onze armslag, waardoor we
iets extra's kunnen doen voor onze vrijwilligers en
voor onze leden (bijv. vaker een WensboomBlad).

0,00

In het jaar 2020 zien we een groei (inkomsten minus uitgaven) van kasmiddelen van bijna duizend Euro.
Daarmee biedt onze kaspositie voldoende zekerheden om eventuele tegenvallers op te vangen.

Begroting 2021
Inkomsten
Steeds meer leden betalen hun contributie per bankoverschrijving. Ook schrijven steeds meer leden een
hoger bedrag over dan de contributie (van €5). Die extra inkomsten boeken we graag bij als “donatie”.
Daarnaast wil het bestuur actiever inzetten op “giften van sponsors". Daarvoor stellen we ons als
doelstelling € 1.000,-. Ook in het jaar 2021 gaan we uit van een sluitende begroting.
Uitgaven
Een aantal posten werd vastgesteld op grond van ervaringsgetallen uit voorgaande jaren.
Op enkele posten wijken we daarvan af:





In verband met de beperkingen door corona gaat het niet lukken om een Ledenontmoeting
(gecombineerd met een Algemene Ledenvergadering) te organiseren. In plaats daarvan zullen wij
onze leden door Nieuwsbrieven informeren over ontwikkelingen en een “Vrolijke
Najaarsbijeenkomst” organiseren als de omstandigheden dat toelaten.
Ook willen we het blad aantrekkelijk houden door bijvoorbeeld puzzels en klusverslagen op te
nemen. Die WensboomBladen zullen bij alle leden aan huis worden bezorgd. Daarom hebben wij
extra middelen voor “publiciteit” voorzien.
Tevens hebben we voor onze internet site en voor “marketing” extra middelen opgevoerd.

Al met al kunnen we constateren dat de financiën van onze vereniging er gezond voor staan.
Wil Nuijen (penningmeester)
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“Wij

zijn aangenaam verrast door de fantastische
wensen en de daarbij behorende lekkernijen van het
bestuur van de Wensboom”, aldus een vrijwilliger.
In 2020 hebben onze vrijwilligers ondanks alle beperkingen toch de nodige klussen kunnen doen. De
vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor onze vereniging. Zonder hen kunnen wij onze leden niet helpen.
Een bijeenkomst aan het einde van het jaar om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet zat er helaas
niet in.
Eind december zijn
bestuursleden Bert
Groothuizen en Wil Nuijen
ieder op pad gegaan met
een mooi en lekker
kerstpakket. Zo konden
we de vrijwilligers toch
persoonlijk bedanken. Dit
werd enorm gewaardeerd.
Met dank aan de sponsoren: van Jumbo Wahle, Jumbo Biezenkamp, Lidl Leusden en Snel Makelaars

Vanwege corona kunnen wij u tot nader order niet
helpen vanuit de bibliotheek
De bemiddelaars van WensboomLeusden blijven voor u bereikbaar!
Heeft u een dringende hulpvraag?
Onze bemiddelaars zijn van dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoon 06-12688639 of
stuur een e-mail naar info@wensboomleusden.nl
Heeft u vervoer nodig naar een vaccinatielocatie? Laat
het ons weten. De Huiskamer van Leusden biedt hulp bij dit vervoer.
Een vrijwilliger van hen brengt u dan tegen een kleine vergoeding
naar de aangewezen locatie. Wij regelen dit graag voor u.

Draagt u WensboomLeusden een warm hart toe?
Wij zijn heel blij met iedere donatie of gift.
Hiermee kunnen we extra activiteiten realiseren voor onze leden.
U kunt uw donatie overmaken op bankrekening
NL09INGB0006358305 ten name van Vereniging
WensboomLeusden onder vermelding van donatie 2021’.
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ONZE PUZZELAARS WERDEN BELOOND!
Het Kerstnummer van onze Nieuwsbrief hebben alle 449 leden thuis
bezorgd gekregen. Dat werd mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van
Intergamma uit Leusden en door ons netwerk van leden die als “bezorger”
wilden optreden. Wij danken allen die dit mogelijk maakten van harte.
In die Nieuwsbrief hadden we drie puzzels opgenomen waarmee leuke
prijsjes te verdienen waren. We weten dat veel leden druk hebben zitten
puzzelen, maar niet iedereen heeft oplossingen ingestuurd. Waarschijnlijk
dacht men “de bibliotheek is nu toch gesloten vanwege corona, dan laat ik
het maar zitten”. Toch ontvingen wij de nodige goede oplossingen, via de
bibliotheek, maar ook als reactie op ons later nog toegezonden oproep via
e-mail. Al was het aantal oplossingen wat binnenkwam minder dan waarop
we hadden gehoopt, het waren er toch voldoende om na te gaan wie
goede antwoorden had en wie niet. Onder alle goede inzendingen hebben
we de winnaars geloot.
Ook de goede wensen die wij ontvingen stellen wij erg op prijs. Die geven
ons extra energie om in het nieuwe jaar weer enthousiast tegen aan te
gaan. Een voorbeeld van zo’n wens die wij ontvingen? “Ondanks de
beperkingen wens ik het team van WensboomLeusden warme feestdagen
en een voorspoedig en “klusrijk” 2021. Blijf vooral gezond!”

DE PRIJSWINNAARS
Zo konden we in de derde week van januari 5 leden blij maken met de
gewonnen prijsjes. De prijzen zijn persoonlijk bij de prijswinnaars
afgeleverd.

Vriendelijk werd ik welkom
geheten en uitgenodigd om
even binnen te komen.
Nadat ik eerst mijn
mondkapje had opgezet, gaf
ik daaraan graag gehoor.
Ik wilde namelijk de
prijswinnaars met de door
hun gewonnen prijs op de
foto zetten, als ze daar geen
bezwaar tegen hadden
natuurlijk.
Ik bewaar goede
herinneringen aan die
bezoekjes, die al snel
overgingen in geanimeerde
gesprekken. Het is toch erg
leuk om zo onze leden in
hun eigen omgeving te
spreken. Dat zouden we
vaker moeten doen!

‘Een mooie wisselwerking’
Wil Nuijen, penningmeester

[Trek de aandacht van uw
lezer met een veelzeggend
citaat uit het document of
gebruik deze ruimte om een
belangrijk punt te
benadrukken. Sleep dit
tekstvak als u het ergens
Oplossing Kerstpuzzel
• Puzzel A (woordzoeker)
anders op de pagina wilt plaatsen.]
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“fijne feestdagen gewenst”
• Puzzel B (sudoku)
61854
• Puzzel C (Filippine)
“wij helpen elkaar”

SPOEDEISENDE HULP GAAT DOOR
van onze vrijwillige bieder ‘Guus Goedebuur’
Ook tijdens Corona Lock-Down blijven de vrijwilligers van de WensboomLeusden via e-mail en telefoon
bereikbaar. Wel kijken we of het gaat om spoedeisende hulp of voor hulp die we even kunnen uitstellen
tot normale tijden. Bij spoedeisende hulp proberen we toch zo snel mogelijk een “klusser” ter plaatse te
krijgen.
Zo kwam er een hulpvraag binnen van een echtpaar dat meldde dat ze een probleem hebben met de
thermostaat van hun CV-ketel. Die doet het bij tijd en wijle niet, waardoor de temperatuur in de
woonkamer langzaam wegzakt. In deze winterse periode zien we dat wel als een geval van
“spoedeisende hulp”. Dus ik ga er op af, voorzien van een enig gereedschap en een mondkapje.
Eerst vraag ik hoe het probleem zich manifesteerde. In de woning blijkt een zogenaamde “TOON
thermostaat” aanwezig van energiebedrijf Eneco. Het blijkt dat die thermostaat het af en toe laat
afweten, met als gevolg dat de CV-ketel dan niet meer verwarmt. Men heeft hierover al contact
opgenomen met Eneco. Via de telefoon werd de vrouw des huizes geïnstrueerd om allerlei toetsen op
de thermostaat in te toetsen. De schermpjes die vervolgens zichtbaar werden gaf ze weer door via de
telefoon. En zo werd vastgesteld dat de thermostaat in de woonkamer niets te verwijten viel. Het moet
dus liggen aan het kastje bij de ketel, dat de verbinding vormt tussen de thermostaat en de CV-ketel.
Men heeft een pakketje opgestuurd met vervangingsonderdelen: een stekkervoeding die in het
stopcontact moet worden gestoken en een koppelkastje waarop aan de ene kant de CV-ketel moet
worden aangesloten en op de andere kant de thermostaat. Of men dat maar even zelf wilde aansluiten.
En dat is nu net de stap die men niet kan maken. Nou, daar draai ik mijn hand niet voor om, dus gaan we
twee trappen op totdat we op de zolder belanden en ja, daar hangt de CV-ketel, die het overigens
gewoon doet.
Volgens de handleiding moet ik eerst de stekker van de CV-ketel er uit trekken en vervolgens die van het
koppelkastje. Geen probleem. Dan moet ik de draden loshalen en overzetten op het nieuwe kastje.
Maar wat is dat? Eén van de draden zit niet goed vastgeklemd. Ik zorg er voor dat in de nieuwe situatie
de draden wél goed worden gestript en vastgezet. Ik bevestig het koppelkastje weer op z’n plaats en
sluit het aan op het stopcontact. Zo, nu kan ik ook de CV-ketel weer inschakelen. Gelukkig, de CV-ketel
maakt het vertrouwde geluid dat verraad dat hij het water van de installatie weer opwarmt.

Achteraf denk ik dat het gewoon een kwestie was een slecht contact, waardoor het signaal van de
thermostaat de CV-ketel niet bereikte. Ik wacht nog even om te zien of alles weer naar behoren
functioneert. Dat blijkt het geval. Dus kan ik met een gerust hart afscheid nemen van dit echtpaar dat er
weer warmpjes bij zal zitten mochten we toch nog een echte, ouderwetse winter krijgen. En die kregen
we inderdaad kort daarop.
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WANNEER REPAREREN NIET MEER LUKT . . .
van onze vrijwillige bieder ‘Guus Goedebuur’
Mevrouw meldt zich bij de “Bemiddelaars” van de Wensboom in de bibliotheek. Ze heeft een
eenvoudig probleem dat ze zelf niet kan oplossen. De doucheslang van haar douche lekt. “Kan een
vrijwilliger van de Wensboom dat oplossen?” “Ja, dat zal wel lukken”.
En zo krijg ik de vraag doorgespeeld. De volgende dag maak ik per telefoon een afspraak met haar.
Het lijkt mij een simpel klusje, waarvoor ik mijn gebruikelijke gereedschap setje meeneem en een
waterpomptang. Voor alle zekerheid stop ik ook nog een rol duc-tape in mijn tasje.
Mevrouw is blij dat ik snel langs kan komen en ze wacht mij al op aan de deur. In de douche zie ik al snel
dat de slang bij de douchekop is gescheurd omdat hij met een scherpe hoek afhangt. Repareren blijkt
niet meer mogelijk. De enige oplossing is een nieuwe doucheslang. Zo’n slang is bij elke Doe-Het-Zelf
winkel te koop.
Gelukkig zit er zo’n winkel niet ver van het adres waar ik mij bevind: Karwei. Ik bied aan om even een
nieuwe doucheslang voor haar te kopen, die ik vervolgens zal monteren. Dat vindt ze al lang mooi.
Ik wil de kosten wel voorschieten, maar ze staat er op dat ik € 20,- van haar mee krijg. Dat moet wel
voldoende zijn.
In de winkel zie ik dat er
niet één type slang te
koop is maar dat ze
verschillende soorten
en lengtes hebben.
Slangen van de bekende
merken (o.a. Grohe)
kosten al snel € 10,- tot
€ 15,-. In een doos
ontdek ik echter mooie,
merkloze
doucheslangen voor
slechts € 5,-. Aangezien
deze slangen er ook
degelijk uit zien koop ik
een dergelijke slang.
Ik fiets weer terug naar
de dame die al met
koffie op mij wacht. Met mijn waterpomptang is de oude slang in een oogwenk verwijderd. De nieuwe
slang zit er ook in wip weer op. Zo, nog even proberen of alles nu goed werkt, zonder te lekken. Ja, het is
weer helemaal in orde.
O ja, niet vergeten om mevrouw € 15,- terug te geven, met de kassabon.
Ze is blij dat haar douche het weer goed doet. Ze legt uit dat normaal gesproken haar man een dergelijk
klusje voor zijn rekening nam, maar die is enige tijd geleden overleden. Ze is blij dat ze nu met dit soort
kleine klusjes terecht kan bij de Wensboom.
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TIJD VOOR EEN PUZZEL
Ook in dit nummer bieden we u weer een aantal puzzels aan waarmee u de nodige uurtjes kunt zoek
zijn. Deze keer kiezen we voor luciferpuzzels. Want wie heeft er nu geen lucifers in huis?

(4) Verplaats 3 lucifers zo dat je 5 driehoeken
krijgt.

(1) Verplaats 3 lucifers en hou vier gelijke, met
elkaar verbonden, vierkanten over.

(5) Verplaats 3 lucifers zodat de kers in het glas
komt.

(2) Verplaats 2 lucifers zodat er vier gelijke
vierkanten overblijven.

(6) Kun je “elf” krijgen door er nog zes lucifers bij
te leggen?

(3) Verplaats 3 lucifers om de vis de andere kant
op te laten zwemmen.

In onze volgende WensboomBlad zullen we de
oplossingen van deze leuke puzzels vermelden.
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Tenslotte, kent u het spel Solitaire? Plak onderstaande figuur (of een kopie er van) op een platte doos en
prik gaatjes bij de stippen. Steek daar lucifers in, met uitzondering van het gat in het midden. Door
telkens één lucifer over een andere te laten “springen” (niet diagonaal!) en de lucifer waar u over heen
sprong te verwijderen, vermindert u het aantal overblijvende lucifers stapsgewijze. Probeer zo spelend
door te gaan tot u slechts één enkele lucifer over houdt. Het is lastiger dan u denkt!
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Met dank aan het gemeentelijke fonds Samenlevingsinitiatieven voor de
financiële ondersteuning die het drukken van dit WensboomBlad voor dit jaar
mogelijk maakt.

WensboomLeusden
p.a. Hamersveldseweg 77 3833 GL Leusden
Openingstijden: di. t/m vr. 10:00 t/m 12:00 uur
Telefoon: 06 - 12688639
E-mail: info@wensboomleusden.nl
Website: www.wensboomleusden.nl
Dit is de nieuwsbrief van WensboomLeusden. Als lid en/of relatie van WensboomLeusden ontvangt u deze een
aantal keer per jaar. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Conform de AVG richtlijnen kunt u zich
eenvoudig uitschrijven. Stuur een e-mail naar info@wensboomleusden.nl en schrijf u uit voor de nieuwsbrief.
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