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Huishoudelijk Reglement Stichting Project Spitfire 
 
Het Huishoudelijk Reglement van Stichting Project Spitfire is een aanvulling op de Statuten van de 
Stichting Project Spitfire. Het Huishoudelijk Reglement beoogt een set praktische regels ten behoeve 
van de invulling van de doelstellingen van de Stichting: Herinneren, Begrijpen, Beleven te definiëren. 
 

1. Indeling vlieguren 
 
1.1.1. Datum en tijdstip van de invulling van de eenheden Deeltijd Eigendom Certificaat wordt 

in overleg met de houder van het Deeltijd Eigendom Certificaat en het bestuur 
vastgelegd. Houders van meerdere eenheden kunnen deze invullen op meerdere data 
in 1 kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). Houders van halve eenheden worden 
zo veel mogelijk paarsgewijs ingedeeld en krijgen gelijktijdig de briefing vooraf. 
 

1.1.2.  Vliegende Deelnemers hebben de mogelijkheid vluchten in te plannen ten behoeve 
van het bijhouden van hun vliegvaardigheden. 

1.1.2.1. Per €11.000 aandeel, hetzij geschonken aan de Stichting hetzij in bruikleen 
gegeven aan de Stichting, krijgt een Vliegende Deelnemer per kalenderjaar 
beschikking over 5 boekingseenheden. 

1.1.2.2. Een lening welke een Vliegende Deelnemer aan de Stichting verstrekt geeft 
geen boekingseenheden. 

1.1.2.3. Indien de Vliegende Deelnemer een meerdaagse trip wil plannen, zal er per 
dag minimaal 2 uur gevlogen worden, een hele dag verlaagt het aantal 
boekingseenheden voor de Vliegende Deelnemer met 2. 

1.1.2.4. Een enkele vlucht op een dag verlaagt het aantal boekingseenheden voor de 
Vliegende Deelnemer met 1. 

1.1.2.5. Het aantal boekingseenheden heeft niet als doelstelling het maximum te 
vliegen uren per Vliegende Deelnemer vast te stellen, er wordt geen maximum 
vastgesteld. 
 

1.1.3.  Op de website van de Stichting wordt een schema gepubliceerd met beschikbare tijden 
en reeds geboekte tijden. Via de website kan men aangeven welke beschikbare 
vliegtijd, behorende bij het Deeltijd Eigendom Certificaat, wil benutten. Binnen 4 weken 
van de datum van geplande vlucht geschiedt toewijzing op basis van “First Come, First 
Serve”. Tot 4 weken voor de datum geschiedt toewijzing van een datum/tijdvak op 
volgorde van:  
• Aantal beschikbare boekingseenheden (hoogste aantal gaat voor) 
• Hoofd Vliegdienst / Technische Zaken (wegens extra inspanning 2020/2021) 
• Reeds gevlogen uren (laagste aantal gaat voor) 
• Deeltijd Certificaat Houders 

 
1.1.4.  Per aandeel van Deeltijd Eigendom Certificaat houders geldt dat een eenmaal in 

overleg toegewezen tijdspanne slechts éénmalig per kalenderjaar kan worden benut.  
 

1.1.5. De Stichting zal zorgdragen dat op aangegeven tijdspanne een Vliegende Vrijwilliger 
beschikbaar is om de invulling van de vlucht behorende bij het Deeltijd Eigendom 
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Certificaat te verzorgen. 
 

1.1.6.  Een vlucht in deze tijdspanne zal ingevuld worden in overleg met de houder van het 
Deeltijd Eigendom Certificaat en in elk geval minimaal 1 lid van het bestuur (zoals 
omschreven in artikel 6) aan boord hebben dan wel een Vliegende Vrijwilliger (zoals 
omschreven in artikel 4.2).  
 

1.1.7.  Indien de weersomstandigheden de uitvoering van de geplande invulling van het 
Deeltijd Eigendom Certificaat belemmeren, zal in goed overleg de tijdspanne die was 
toegewezen nietig verklaard worden en in overleg met de Deeltijd Eigendom Certificaat 
houder op een ander moment worden ingepland.  
 

1.1.8. In geval het toestel ten tijde van de toegewezen tijdspanne ongepland onderhoud 
behoeft, zal tevens de toegewezen tijdspanne nietig verklaard worden.  
 

1.1.9. In geval een toegewezen tijdspanne nietig verklaard wordt door ofwel 
weersomstandigheden dan wel ongepland onderhoud, vervalt de overeengekomen 
invulling van de tijdspanne en zal deze opnieuw in overleg worden bepaald.  
 

1.1.10. Het staat deelnemers aan de WhatsApp groep “Project Spitfire” vrij om te proberen 
onderling toegewezen vluchten te ruilen, een overeengekomen ruil dient wel te 
worden doorgegeven aan de secretaris zodat het gepubliceerde schema kan worden 
aangepast. 
 

1.1.11. De verantwoordelijkheid van het correct invullen van het Journaal behorende bij de 
Spitfire Mk.26B ligt bij de Pilot in Command. Naast het invullen van het Journaal, zal de 
PIC aan de secretaris van de Stichting de vluchtgegevens doorgeven ten behoeve van 
de administratie uren tot onderhoud en bijhouden boekingseenheden. 
 

2. Bezoeken scholen, bedrijven, Stichtingen, verenigingen en andere instanties 
2.1. Bestuur benadert binnen haar gelederen vrijwilligers om invulling te kunnen geven aan de 

wens van een organisatie om een presentatie te komen geven. 
 

2.2. De presentatie heeft als basis een Powerpoint. 
 

2.3. Powerpoint wordt minimaal bij de eerste Deeltijd Eigendom Certificaat houders vergadering 
getoond, op/aanmerkingen besproken met bestuur en vrijwilligers, Powerpoint eventueel 
aangepast. 
 

2.4. Het streven is dat de te geven presentaties redelijk over de vrijwilligers die zich daarvoor 
hebben aangemeld te verdelen. 
 

3. Algemene Vergaderingen 
3.1. Het bestuur organiseert minimaal 1 keer per kalenderjaar een Algemene Vergadering 

waartoe worden uitgenodigd: het bestuur, de vrijwilligers en de Deeltijd Certificaat Houders. 
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3.2. Het voornemen om te vergaderen wordt vooraf gecommuniceerd. Genodigden kunnen 
onderwerpen voor de agenda indienen bij de secretaris. 
 

3.3. De Stichting draagt zorg voor notulering van de vergaderingen. 
 

3.4. Tijdens de vergaderingen kunnen de Statuten van de Stichting alsmede het Huishoudelijk 
Reglement worden gewijzigd, conform artikelen 8 en 9 van de Statuten. 
 

3.5. Tevens kunnen bij aanwezigheid van meer dan 50% van het aantal vrijwilligers en Deeltijd 
Certificaat Houders leden van het bestuur worden ontslagen (bij meerderheid van minimaal 
75% van de stemmen) dan wel benoemd (bij meerderheid van minimaal 66% van de 
stemmen). Indien het aantal van 50% van het aantal vrijwilligers en Deeltijd Certificaat 
Houders niet aanwezig is en benoeming dan wel ontslag van leden van het bestuur is 
geagendeerd, volgt er een schriftelijke stemming. 
 

3.6. Bij onderwerpen in vergaderingen waarover gestemd moet worden geldt het volgende 
gewicht dat aan een stem gegeven wordt: 

3.6.1. Lid van het bestuur: 40 
3.6.2. Vliegende Deelnemer per €10k inleg (donatie en/of bruikleen): 10 
3.6.3. Deeltijd Eigendom Certificaathouder per heel certificaat 2 

 
4. Vrijwilligers 

De Stichting wordt draaiende gehouden dankzij de onbezoldigde inzet van vrijwilligers. 
Vrijwilligers kunnen een of meerdere specifieke functies dan wel taken vervullen zoals gemeld in 
de statuten. Deze bevatten onder andere maar zijn niet beperkt tot: 
 
4.1. Lid van het bestuur. 

 
4.2. Vliegende Vrijwilliger: 

4.2.1.  Vliegt met de Deeltijd Eigendom Certificaathouders 
4.2.2. Is Vliegende Deelnemer (zie artikel 5.2)  
4.2.3. Wordt door het bestuur benoemd en aangesteld. Deze aanstelling kan door het 

bestuur zonder opgaaf van reden ingetrokken worden.  
4.2.4. Voldoet aan de minimum recency en currency eisen zoals omschreven in artikel 6. 
4.2.5.  Heeft een sterke affiniteit met de doelstelling van de Stichting 
4.2.6.  Is bij voorkeur didactisch vaardig 
4.2.7.  Is bereid op scholen, verenigingen en bij Airshows presentaties te verzorgen over de 

Spitfire en/of als ambassadeur van de Stichting op te treden. 
4.2.8.  Is bereid zijn/haar kennis over de Spitfire te vergroten door zich te verdiepen in divers 

achtergrondinformatie materiaal welke de Stichting tot de beschikking stelt van de 
Vliegende Vrijwilliger dan wel door zelfstandig op zoek te gaan naar informatie over de 
Spitfire. 
 

4.3. Onderhoud Technische Vrijwilliger: 
4.3.1.  Is bevoegd voor het plegen van onderhoud aan de Spitfire Mk.26B van de Stichting dan 

wel verzorgd onderhoud onder toezicht van een bevoegd persoon. 
4.3.2.  Heeft affiniteit met de Spitfire 
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4.3.3.  Is bereid sponsoren te woord te staan over technische onderwerpen. 
 

4.4. Didactische Vrijwilliger: 
4.4.1.  Is didactisch vaardig 
4.4.2.  Heeft affiniteit met de Spitfire 
4.4.3.  Is bereid zich te verdiepen in de geschiedenis van de Spitfire en de rol die deze heeft 

gespeeld in de Tweede Wereldoorlog 
4.4.4.  Werkt mee aan het maken van PowerPoint presentaties welke gebruikt kunnen 

worden voor bezoeken zoals gemeld in artikel 2. 
4.4.5.  Is bereid presentaties te verzorgen bij bezoeken zoals gemeld in artikel 2. 

 
4.5. Vliegtechnisch Vrijwilliger: 

4.5.1.  Is op de hoogte van de Wet- en Regelgeving (vanuit de Nationale Overheid IL&T) 
alsmede internationale overheden (EASA) omtrent het vliegen met een Experimental, 
Kit vliegtuig dan wel replica. 

4.5.2.  Stelt een POH op en legt de SOP’s vast. 
4.5.3. Communiceert relevante veranderingen op het gebied van Wet- en Regelgeving met de 

overige vrijwilligers van het bestuur. 
 

4.6. Check pilot vrijwilliger  
4.6.1. Draagt zorg voor het juist verzekerd zijn van het toestel, onderzoekt periodiek of een 

voordeligere verzekering in de markt beschikbaar is. Nieuwe verzekering contracten 
worden door het bestuur afgesloten na een presentatie over de verzekering van de 
Check pilot Vrijwiliger, over het afsluiten van een nieuwe verzekering wordt gestemd. 

4.6.2. Verzorgt de Familiarisatie Checkout vluchten 
4.6.3. Verzorgt de Staartwiel Restrictie Checkout vluchten. 

 
4.7. Algemeen Vrijwilliger: 

4.7.1.  Is bereid hand en span diensten te verlenen voor de Stichting op projectmatige basis, 
waaronder en niet beperkt tot het assisteren bij bezoeken aan Airshows, het verwerven 
van promotie materiaal, het bijhouden van content op de website, het bijhouden van 
de Facebook pagina van de Stichting, het maken van video materiaal, het editen van 
video materiaal, het benaderen van potentiële donateurs dan wel sponsoren, etc. 

4.7.2.  Heeft affiniteit met de Spitfire en is bereid zich in de geschiedenis van de Spitfire te 
verdiepen. 
 

4.8.  Als blijk van waardering voor de inzet is het mogelijk dat overige vrijwilligers zonder 
vliegbevoegdheid meevliegen met een Vliegende Vrijwilliger  
  

5. Financiering Middelen 
 
 
5.1. De voorzitter stelt de vrijwilliger die een presentatie gaat geven een laptop en een beamer 

beschikbaar, tenzij de te bezoeken locatie voorzien is van een beamer en/of de vrijwilliger 
zelf een laptop en/of beamer tot zijn beschikking heeft. 
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5.2. De kosten van de Stichting die gemoeid zijn met de operatie van de Spitfire (element 
“Beleven”) worden gedragen door sponsoren, donateurs en daarnaast de poule Vliegende 
Deelnemers aangevuld door de poule Deeltijd Eigendom Certificaathouders.  
 

5.2.1. Vliegende Deelnemers kunnen op 3 manieren een bijdrage leveren aan de aanschaf, 
transport, IL&T registratie en inklaring van het toestel: 

5.2.1.1. Zij kunnen een aandeel van het toestel betalen en dit aandeel aan de 
Stichting doneren. Het gedoneerde aandeel behoort vervolgens toe aan de 
Stichting. 

5.2.1.2. Zij kunnen een aandeel aankopen en dit aandeel in bruikleen geven aan de 
Stichting, dit aandeel blijft in het bezit van de Vliegende Deelnemer.  

5.2.1.3. Zij kunnen een bedrag lenen aan de Stichting tegen een rentepercentage van 
2.5%, tot 01-06-2021 is de lening aflossingsvrij. Inleg van nieuwe deelnemers zal 
worden aangewend om de lening af te lossen. Vanaf 01-06-2021 zal er op het dan 
nog openstaande deel afgelost gaan worden. De aflossing zal in principe in 7 jaar / 
84 maanden plaats vinden. De Vliegende Deelnemers krijgen de keuze om 
middels hun bijdrage aan de maandelijkse aflossing hun bruikleen deel met 
gelijke waarde te laten verhogen, dan wel hun maandelijkse aflossing te doneren 
aan de Stichting. Gedurende de aflossingsperiode is aflossen ook mogelijk door 
inleg van nieuwe deelnemers. 

5.2.1.4. Indien een Vliegende Deelnemer uit de Stichting wil stappen zal hij als eerste 
de overige Vliegende Deelnemers aanbieden het aandeel dat hij in bruikleen aan 
de Stichting gegeven heeft onder de overige Vliegende Vrijwilligers te verkopen. 
Indien bij de overige Vliegende Deelnemers geen interesse in dit aandeel 
gevonden wordt, kan de verkopende Vliegende Deelnemer zijn aandeel buiten de 
Stichting verkopen, de potentiële koper wordt vervolgens gehoord door bestuur 
van de Stichting, potentiële koper wordt geacht naar het oordeel van bestuur 
goed in het team van Vliegende Deelnemers en in de Stichting te passen. 
 
 

5.3.  Naast het in bruikleen aangeboden dan wel geschonken deel van de Vliegende Deelnemers 
zal een deel van de aanschaf, transport kosten en aanpassingen aan het toestel gefinancierd 
worden door de verkoop van Deeltijd Eigendom Certificaten. 

5.3.1. Dit certificaat geeft de koper daarvan, gedurende een tijdspanne welke in directe 
verhouding tot de waarde van het Deeltijd Eigendom Certificaat staat, mede 
eigenaarschap van de Spitfire Mk.26B. Deeltijd Eigendom Certificaat houders zijn op de 
hoogte van het Experimental karakter van de Spitfire Mk.26B en onderschrijven de 
doelstellingen van de Stichting. 

5.3.2. Certificaten worden verkocht per eenheden van €750,- waarbij per aangekochte 
eenheid een uur vliegen inbegrepen zit in de tijdspanne van het Deeltijd Eigendom met 
een uur brieven vooraf en een kwartier na de vlucht. 

5.3.3. Een halve eenheid wordt verkocht voor de prijs van €500,- en geeft recht op een 
tijdspanne van een half uur vliegen met een uur brieven vooraf en een kwartier na de 
vlucht. 

5.3.4. Het staat een Deeltijd Eigendom Certificaat houder vrij om in een later stadium 
meerdere eenheden Deeltijd Eigendom Certificaten bij te kopen.  
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5.3.5. Het maximum aantal te verkopen eenheden Deeltijd Eigendom Certificaten wordt voor 
het eerste jaar (2022) bepaald op 30 hele certificaten. Na het eerste jaar zullen de 
Vliegende Vrijwilligers evalueren of zij ruimte zien om dit aantal uit te breiden dan wel 
zo te laten. 

5.3.6. Deeltijd Eigendom Certificaathouders dragen maandelijks bij aan de kosten voor 
stalling, verzekering en onderhoud. Een houder van een half Deeltijd Eigendom 
Certificaat betaald €8,- per maand, houders van (meerdere) hele Deeltijd Eigendom 
Certificaten betalen maandelijks €16,- per heel Deeltijd Eigendom Certificaat. 

5.3.7. Deeltijd Eigendom Certificaten kunnen middels bemiddeling van of in overleg met het 
bestuur van de Stichting worden doorverkocht.  

5.3.8. Deeltijd Eigendom Certificaten kunnen door de houder, in plaats van verkocht aan een 
derde partij, ook gedoneerd worden aan de Stichting.  

5.3.9. Na verkoop van het Deeltijd Eigendom Certificaat dan wel donatie van het Deeltijd 
Eigendom Certificaat vervalt de verplichting van de Deeltijd Eigendom Certificaat 
houder om maandelijks bij te dragen aan de kosten voor verzekering, stalling en 
onderhoud. De Deeltijd Eigendom Certificaat houder wordt geschrapt van de lijst van 
Eigenaren en Houders. Daarmee vervalt de mogelijkheid om mee te vliegen. 

  

 
5.4. De kosten van aanpassingen aan het toestel, onvoorzien onderhoud en promotiemateriaal 

(stickers, banners, boekwerkjes, T-shirts, modellen, etc) zullen zoveel mogelijk bekostigd 
worden door baten die opgebracht zijn door donateurs, sponsoren en Stichtingen, 
verenigingen of scholen welke belangstelling hebben bij een presentatie welke door de 
Stichting kan worden verzorgd. Het Huishoudelijk Reglement zal omschrijven welke vorm 
van donatie of sponsoring op welke wijze gewaardeerd zal kunnen worden en op welke 
wijze kosten voor een te verzorgen presentatie worden berekend. 
 

6. Recency en currency 
6.1. De Vliegende Deelnemers erkennen het uitdagende karakter van de replica Spitfire en 

committeren zich aan de door de Stichting vastgestelde eisen voor Recency en Currency die 
als volgt zijn vastgesteld: 
 

6.2. Algemeen: 
De Spitfire Mk.26B valt in de klasse Single Engine Piston (SEP) voor EASA. Vanwege de 
variabele propeller, intrekbaar onderstel en staartwiel is een familiarisatie vereist. 
Daarnaast heeft de Spitfire ook het karakter van een high performance vliegtuig, en is 
tegelijkertijd een Experimental.  
Vliegtechnisch betekent dit dat de vlieger een CPL/ATPL/militair niveau dient te hebben 
voor het veilig vliegen met dit toestel.  
Dat houdt in dat men een bepaald niveau van precisie dient te hebben in het vliegen, naast 
een goed overzicht en inzicht, en het vermogen onder druk beslissingen te kunnen nemen 
op basis van kennis, analyse en goed oordeelsvermogen.  
CPL/ATPL/KLU vliegers worden geacht dit niveau te hebben. Bij de overigen zal op een ander 
vliegtuig eerst tot dit niveau getraind dienen te worden. 
Aerobatics mogen alleen gevlogen worden met een geldige aerobatic rating. 
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6.3. Experimental: 
Systemen wijken gedeeltelijk af van wat gangbaar is volgens de huidige 
certificeringsmaatstaven. Dat houdt o.a. in dat het niveau van betrouwbaarheid en 
redundancy van systemen niet noodzakelijkerwijs voldoet aan de geldende regels en 
normen. Dat wil niet zeggen dat het veiligheidsniveau lager is. Een goede systeemkennis is 
daarom een must. Daarnaast onderschrijven de Vliegende Deelnemers de waarde van de 
door de Stichting verleende Pilots Operating Handbook (POH) en committeren zich aan het 
houden aan de Standard Operating Procedures (SOP) zoals deze in het POH zijn vastgelegd. 
 

6.4. Currency: 
Eerste voorwaarde voor het vliegen op de Spit is goed current zijn op staartwielvliegtuigen. 
Gelest zal worden op een PA-18. Afhankelijk van het bereikte niveau kunnen er restricties 
gelden, v.w.b. crosswind of baangesteldheid (verharde baan) bij het vliegen op de Spitfire. 
Na training tot het vereiste niveau worden de restricties opgeheven. Maatgevend is het 
vermogen om bij alle omstandigheden de langsas en het trajectory van het vliegtuig in lijn 
met de baan weten te houden. 
Op de Spitfire zal in principe niet gelest worden. Men dient het vereiste niveau op voorhand 
op andere vliegtuigen bereikt te hebben. Daarnaast eist de verzekeringsmaatschappij een 
minimum aantal tailwheel landingen van 100 stuks. Ook dient men in staat te zijn de PA-18 
vanaf de achterste zitplaats te kunnen vliegen.  
Zoals eerder gesteld, er wordt op de Spitfire niet gelest, wel zullen er Familiarisatie Check 
Outs gevlogen worden. Aandachtspunten hierbij zijn, naast de correcte techniek bij starten 
en landen, ook bedrevenheid in stalls, spin recovery en aerobatics (indien van toepassing).  
Hoewel overeengekomen is dat op de Spitfire niet gelest gaat worden, zal geen beperking 
worden vastgesteld aan de duur van de Familiarisatie Check Out, deze kan, indien gewenst 
geacht door ofwel de Vliegende Deelnemer, dan wel door de check-pilot Vrijwilliger, 
verlengd worden met 1 of meerdere vluchten totdat het gewenste niveau voor het 
verantwoord zelfstandig vliegen met de Spitfire bereikt is. 
 

6.5. Staartwiel restricties 
Voor vliegers met weinig of geen staartwiel (minder dan 200 landingen) ervaring zullen de 
volgende restricties gelden: 

- Crosswind: max. 5 kts,  
- Geen verharde baan landingen 

 
Deze restricties kunnen eerder vervallen na training tot het vereiste 
niveau welke kan worden vastgesteld middels een Restrictie Checkout.  
 

6.6. Recency: 
Voor het vliegen op de Spitfire dient men binnen 6 weken voorafgaand aan de 
voorgenomen vlucht met de Spitfire staartwiel gevolgen te hebben. Heeft men langer dan 6 
weken voorafgaand aan de voorgenomen vlucht met de Spitfire geen staartwiel gevlogen, 
dan dienen er eerst 3 starts en landingen op een staartwiel vliegtuig gemaakt te worden. 
Voor vliegers met een staartwiel restrictie geldt een maximum termijn van 4 weken geen 
staartwiel vluchten voorafgaand aan de voorgenomen vlucht met de Spitfire. 
 

7. Aansprakelijkheid 
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7.1. De Stichting zal zorgdragen voor een Allrisk verzekering van het toestel. 
7.2. Het eigen risico van de verzekering van het toestel bedraagt €1.500,- en is voor rekening van 

de vlieger welke betrokken was bij het tot stand komen van de schade. 
7.3. Daarnaast zal de Stichting zorgdragen voor een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 

voor het bestuur van de Stichting alsmede de actieve vrijwilligers (onderhoud en vliegende 
vrijwilliger). 

 
8. Vluchtuitvoering 

8.1. De vlieger houdt rekening met de instructies betreffende te rijden taxi routes en de foto’s 
van de gewenste circuit vertrek- en aanvliegroutes en bekijkt deze in de briefing ruimte van 
de havendienst voorafgaand aan de vlucht. 

8.2. De Pilot in Command verzorgt een Safety Briefing voor de passagier 
8.3. De passagier oefent voor vertrek in- en uitstappen. 
8.4. De werking van de seatbelts wordt voorafgaand aan de vlucht uitgelegd aan de passagier. 
8.5. Op Hilversum wordt de Spitfire voorzien van brandstof middels de tankpas van de Stichting 

voor de pomp van vliegveld Hilversum. Er wordt Euro 98 getankt. 
8.6. Verrekening van onderhoud en brandstof gebeurt achteraf voor vluchten zonder Deeltijd 

Eigendom Certificaat Houders. 
8.7. Landingen worden zo snel mogelijk na de vlucht voldaan bij de Havendienst, dit geldt ook 

voor vluchten met Deeltijd Eigendom Certificaat Houders. De landing is ook in dit geval, om 
fiscaal-technische redenen, voor rekening van de vlieger. 

8.8. Brandstofkosten voor vluchten gevlogen met Deeltijd Eigendom Certificaat Houders worden 
per Tikkie door de Deeltijd Eigendom Certificaat Houder betaald aan de Vliegende 
Vrijwilliger die de vlucht heeft verzorgd. 

8.9. Bij vluchten naar andere velden waar getankt wordt, dient na afloop het bonnetje 
aangeleverd te worden aan de Penningmeester. Het verschil in literprijs Hilversum en bon 
wordt dan verrekend. 
 


