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Duurzame warmte met de
warmtepomp
2007 voor CCT
een enerverend jaar
Bastiaan is een pitbull
maar geen beest!
CCT Jaarvergadering

Van de bestuurstafel
De kop is er af van 2008. Velen van u hebben na het produceren van de jaarcijfers 2007, de budgetten en
prognoses voor 2008 al weer gemaakt.
Ook het bestuur is al weer vol op in beweging. In 2007 is “transparantie” in gezet. Tijdens de jaarvergadering jl.
is het voorstel van een huishoudelijk reglement besproken en goedgekeurd. Voor het seniorenconvent hebben
de leden tegen gestemd. De club is vol op in beweging.
Vanuit de activiteitencommissie heb ik vernomen dat het zeer moeilijk is om leden en vooral de nieuwe
leden te werven voor een lezing tijdens een kwartaalbijeenkomst. De kwartaalbijeenkomsten zijn bedoeld
t.b.v. bedrijfspresentaties en/of andere van belangzijnde onderwerpen
gepresenteerd door de leden welke de algemene interesse hebben. Van
nieuwe leden wordt verwacht dat zij binnen een jaar hieraan een bijdrage
leveren. Nogmaals, er gaat veel vrije tijd zitten in het organiseren, al is
het bestuurlijk, redactioneel, pr of voor activiteiten. Als we allemaal een
steentje bijdragen wordt het een stuk gemakkelijker en versterkt het de
onderlinge contacten.
Het is nu lente, al is op dit moment nu ik dit stuk schrijf het buiten wit
van de sneeuw, en de lente editie van het CCT nieuws komt nu uit. Zoals
“gewoonlijk” weer een mooi nieuwsblad.
Ik wens u mede namens de bestuursleden veel lees plezier,
Namens het bestuur,
Perry Faulhaber.

2008 wordt apart, maar laat u verrassend

2007 voor CCT
een enerverend jaar
Hans Lammerts van Bueren

Voorzitter Wil de Bruijn was door griep geveld waardoor zijn “maiden” nieuwjaarsspeech op zijn vroegst in 2009 aan de orde zal komen. Bestuurslid Perry
Faulhaber voerde namens de voorzitter het woord en liet in vogelvlucht het afgelopen CCT jaar de revue passeren. “2007 was een enerverend jaar”, zo betoogde
Perry, “waarin dankzij de enthousiaste inzet van bestuur en commissies er
wederom veel werk is verzet.

Uit eigen ervaring weet ik dat
het veel vrije tijd kost om een
en ander te regelen binnen en
voor de club. Dank daarom aan
de redactiecommissie die op
een levendige manier verslag
doet van onze bijeenkomsten.
Het CCTnieuws dat door hen
in samenwerking met onze
pr man Lex Nijhuis tot stand
komt ziet er gelikt uit, bevat
mooie foto’s, heeft een goede
uitstraling en is naar ieders

tevredenheid. Dank ook aan
de activiteitencommissie die
met veel verve bergen werk
heeft verzet. Het is niet niks
om zo’n anderhalf keer per
maand wisselende activiteiten
op een degelijke manier voor te
bereiden en goed georganiseerd
te laten plaatsvinden. Dank
eveneens aan mijn collegae
bestuursleden. Gezamenlijk is
er veel werk voor de CCT verzet
waarbij we het geluk hadden dat

oud voorzitter Henk Grimberg
ons meerdere keren terzijde
heeft willen staan. Het nieuw
huishoudelijk reglement heeft
door de kundige inzet van Henk
uiteindelijk haar definitieve vorm
gekregen en er is nagedacht
over een Senioren Convent
voor CCT-leden die afscheid van
hun bedrijf hebben genomen.
Als ik terug kijk op lief en leed
dan denk ik in eerste instantie
aan het overlijden van Brian
Sprukkelhorst, begin 2007. Maar
ook aan CCTers die kortstondig
of langduriger door ziekte uit

de running waren. We hebben
als bestuur gemerkt dat het ons
soms ontgaat wanneer een lid
van de CCT door ziekte geveld
is. Wij vinden het van belang
om in geval van ziekte aandacht
te kunnen geven aan de leden
die het betreft. Bij deze roep
ik daarom iedereen op om ons
te mailen of bellen wanneer
je merkt dat er in je naaste
omgeving een CCT-lid door
ziekte, of om andere redenen,
tijdelijk is uitgevallen. Zorg voor
en door elkaar, daar willen we
graag aandacht aan besteden”.

Goede voornemens
“Gezien het programma van de
activiteitencommissie beloofd
2008 weer een mooi jaar te
worden. Maar ook als bestuur
hebben we een paar goede voornemens in petto. Het nieuwe
jaar wordt apart, maar laat u
verrassen! Laat echter niet na
om uw mening te spuien. Als
bestuur gaan we er van uit dat
onze voorstellen vrijwel altijd
voor verbetering vatbaar zijn en
wij stellen uw inbreng daarom
bijzonder op prijs. Samen zullen
we er zeker weer een mooi jaar
van gaan maken. Namens het
bestuur wens ik eenieder als
allerbelangrijkste een gezond
2008 toe. Daarnaast spreek ik de
wens uit dat het nieuwe jaar dat
voor ons ligt zowel zakelijk als
privé een goed jaar mag worden.
Proost op 2008”!

Hoofdstraat 15, 7561 AB Deurningen (074) 277 22 41

Drienerstraat 16, 7551 HG Hengelo (074) 247 09 53
www.olympia-uitzendbureau.nl

Bastiaan is een pitbull
maar geen beest!
Door Gert van Vliet

Het was even lastig om de locatie te vinden en het parkeren kostte wel € 4,=. We liepen door een
kleine deur naar binnen waar men ons al stond op te wachten met koffie en wat lekkers. Toen al de
belangstellende aanwezig waren, werd ons verzocht naar boven te gaan alwaar de stoelen klaar stonden
voor de presentatie van ons nieuwe CCT-lid; Bastiaan Oude Middendorp.

Over een uit de hand gelopen
huurschuld, echtscheiding of
drugsgebruik.
Bastiaan runt zijn praktijk
samen met zijn broer Ivo Oude
Middendorp en met Gerrit Stege.
Met z’n drieën treden zij als team
op bij het behandelen van schuld-

sanering. Eigenlijk is dit een heel
vervelend onderwerp. Bastiaan
wist dit, goede prater als hij is,
om te buigen naar iets positiefs.
Hij vertelde dat ze zijn gestart
ergens in december 1998. Ze helpen mensen die in financiële problemen terecht zijn gekomen. Er

zijn jaarlijks zo’n kleine 14.000(!!)
particulieren voor wie ze gezamenlijk optreden. Ongeveer 15%
van de mensen in de regeling
behaalt de eindstreep niet. Na de
opleiding in Utrecht, bij de OSR
Juridische opleidingen, kon hij
aan de slag als erkend bewindsman van zijn advocatenkantoor.
Bij de rechtbank bepaalt eerst
een rechter wie de bewindvoerder wordt. Met een uurloon van
zo rond de € 50,= gaan ze dan
aan het werk voor de schuldeisers. Voor het zover is dat de

Opaalstraat 19, 7554 TS Hengelo (074) 250 55 45
www.hardchroom.nl

schuldenaar in aanmerking komt
voor de WSNP, wat staat voor
Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen, wordt hij of zij eerst
getoetst, o.a. hoe de financiële
problemen zijn ontstaan. In de
praktijk komt het er op neer dat
dit heel “gewone” zaken kunnen
zijn zoals een uit de hand gelopen huurschuld, echtscheiding
of drugsgebruik. De aanvrager is

Bornsestraat 66, 7556 BH Hengelo (074) 250 55 55
www.deshuizes.nl

meestal door een diep dal
gegaan en zit in een voortraject
dan al zo’n 3 à 5 jaar in de problemen. Bastiaan vertelde dat
het eigenlijk mensen zijn in een
uitzichtloze situatie. Voor hier wat
aan gedaan wordt, komt “men”
op huisbezoek. Er wordt gekeken
naar “wat er staat” en dit wordt
op waarde geschat. Tijdens de
rondgang komt men wel eens bij

De Berken 10, 7491 HJ Delden 074 376 18 80
www.vehof.nl

een kamertje dat liever dicht gelaten wordt. Gezien de gemiddelde
schuldenlast zo’n € 50.000,=
bedraagt, moet dit kamertje
natuurlijk ook open. U begrijpt dat
er dan zaken aangetroffen worden
die van waarde zijn en die worden
dan ook zonder pardon opgenomen in de verkoop.
Soms moeten ze zich gedragen als bloedhonden om het
geld binnen te halen, maar
toch zijn het geen beesten!
Hard, zult u denken en dat is
het ook, ga zelf maar na, het
zal je maar gebeuren. De flatscreens, dure spelcomputers of
hobbydingen zoals mengpanelen en video camera’s vormen
een eerste opstap naar het verrekenen van schulden. Natuurlijk
zullen (dure) auto’s het ook
moeten ontgelden, da’s logisch
toch?! En natuurlijk wordt de
schuldenaar niet alles ontnomen, enig sociaal gevoel is best
wel aanwezig. Brengt iets te
weinig op, dan wordt het niet
verkocht. Ook zal er b.v. een
televisie achter blijven om een
redelijk normaal leven niet in de
weg te staan.Op het moment
dat de sanering in gaat, worden
rentes van schulden bevroren,
dat is wel zo prettig anders
zou er geen eind aan komen.
Tevens wordt er voor een periode van ten minste 13 maanden

een postblokkade op het adres
gelegd. Deze post wordt naar
de bewindvoerder gestuurd en
op afspraak met hem doorgenomen. Elke 6 maanden wordt
er verslag gedaan van de vorderingen van de sanering. Bij
niet meewerken van de gesaneerde of bij het achter houden
van relevante informatie zoals
spaartegoeden (in het buitenland b.v.), worden de regelingen
en de hulp beëindigd, volgt er
automatisch een faillissement
en blijft de schuldenaar met de
schulden zitten. Sollicitatie is
verplicht om te helpen bij de
kostenverlaging. Gesaneerde
krijgt door de Rechter-commissaris een bedrag van ongeveer
€ 60,= per week toegewezen,
om van rond te komen. Niet
alle betalingsachterstanden aan
bedrijven kunnen vergoed of
betaald worden. Soms moet
de kleine ondernemer 3 jaar op
z’n geld wachten, geldbedragen komen vaak uit verkopen
van inboedels en via www.
rechtspraak.nl kan er bekeken
worden wie er in een saneringsregeling zit. Er is nog veel meer
te vertellen over dit onderwerp,
zoals het feit dat iemand er
maar 1 keer voor in aanmerking
komt. Er is ook een verscherping van de regels en de WSNP
begint acceptatie te vinden in
de maatschappij.

Mensen met pit
Natuurlijk waren de vragen niet
van de lucht; een van die vragen
was, wat er nu zo leuk is aan
deze baan. Bastiaan verklaarde
dat dat eigenlijk heel simpel
is; het zien hoe mensen zich
door de moeilijke periode heen
slaan door b.v. te groeien in een
baan en door door te bijten, dat
geeft voldoening, dan zijn het
mensen met pit! Als de gesaneerde zijn verplichtingen uit de
schuldsanering nakomt, krijgt hij
na afloop een “schone lei”. Dit
betekent dat hij of zij niet langer
verplicht is om de schulden te
betalen die hij op het moment
van de toelating had.
Heerlijk diner bij La Candela
Na de presentatie volgde er
beneden een prettig samenzijn,
omlijst met lekkere hapjes en
dito drankjes. Dat vooral ondergetekende hier veel belangstelling voor heeft zal wel bekend
zijn; dat zijn toch immers van
die dingen die het leven goed

maken! De avond werd afgesloten met een heerlijk diner
bij La Candela, op loopafstand,
voor een frisse neus. De
indeling was zeer sfeervol
en de tafeltjes stonden er
uitnodigend bij. Het eten was
heerlijk, de wijn(en) tongstrelend en de stemming ontspannen, rookvrij (!) en vrolijk.
Het toetje vond gretig aftrek;
chocolade ijs met cacao poeder krijg je niet elke week
voorgeschoteld! Koffie,
een laatste babbel met de
buurman of –vrouw en alweer
zat er een geslaagde CCT-avond
op. Activiteitencommissie,
bedankt!

Hengelosestraat 221, 7521 AC Enschede (053) 482 40 40
www.blm-architecten.nl

CCT Jaarvergadering

Door ??????

Op 12 februari werden de CCT leden bij ’t Lansink ontvangen voor de altijd enerverende jaarvergadering.
Na een kort samenzijn in de bar wordt de vergadering iets later dan gepland geopend door voorzitter
Wil de Bruijn.

De voorzitter maakt van de
gelegenheid gebruik om Michel
Groothuis van Geofox Lexmond
te introduceren als nieuw lid
van de CCT. Michel neemt de
plaats in van collega Marius
Vaster. Nadat de notulen van
de jaarvergadering van het
vorige jaar zijn doorgenomen
en goedgekeurd neemt Hein

Wesselink de bespreking van de
activiteiten en mutaties van het
afgelopen jaar op zich. Met een
gemiddelde opkomst van circa
35 CCT leden per activiteit mag
er gesproken worden van een
wederom geslaagd jaar voor de
activiteitencommissie. Minder
geslaagd is de terugval in ledental van 69 leden in 2007 naar 65

leden in 2008. De inspanningen
om nieuwe leden te werven blijft
gelukkig onverhoopt doorgaan.
Marc Geerlings oppert hierbij
de suggestie om voortaan CCT
leden via e-mail op de hoogte te
brengen van nieuwe CCT leden.
Het financieel verslag van
Jan Franken laat zien dat de

bijeenkomsten met de “actieve”
CCT leden georganiseerd. Er
ontstaat wederom een uitgebreide discussie waarbij kort
samengevat het plan door de
CCT leden naar het ronde archief
word verwezen. Dit wordt mede
ingegeven doordat de CCT leden
wijzen op de doelstellingen van
de CCT waarin duidelijk sprake is
van het niet stellen van een leeftijdsgrens aan de deelnemers
van de CCT.

opbrengsten van de CCT enigszins tegenvallen doordat besloten is om een aantal onbetaalde
contributienota’s af te boeken
wegens oninbaarheid. Na een
korte discussie over het waarom
van deze beslissing en het voorkomen van dergelijke situaties in
de toekomst wordt de beslissing
geaccepteert. Verder weet Jan
te melden dat de gemiddelde
kosten per persoon per activiteit in 2007 € 44,- bedroegen.
Namens de kascommissie geeft
Gert van Vliet een officiele verklaring waarin het verslag van de
penningmeester accoord word
bevonden. Als nieuw lid voor de
kascommissie van 2008 meldt
zich spontaan Ruud Marbus.
Gezien de gemiddeld toch hoog
te noemen opkomst bij de activiteiten en de kosten die dit met
zich meebrengt stelt Jan Franken
voor om de contributie voor
2008 met € 100,- te verhogen,
waarbij dan wel de mogelijkheid
bestaat om 2 keer per jaar kostenloos een extra persoon mee
te brengen naar een CCT activiteit. Het voorstel zorgt voor een
discussie waarbij zowel voor- als
tegenstanders zich niet onberoerd laten. De voorstanders
wijzen er op dat de extra kosten
bij het bezoeken van gemiddeld
10 activiteiten per jaar slechts €
10,- bedragen, terwijl een aantal
tegenstanders vinden dat het

CCT bestuur 2008 moet gebruiken om te zien hoe de financien
zich ontwikkelen gezien het feit
dat er nog behoorlijk ingeteerd
kan worden op het vermogen
van de club. Na een stemmingsronde wordt het voorstel met
slechts 3 tegenstemmen aangenomen.
Voor Wil de Bruijn is de tijd
aangebroken om het concept
Huishoudelijk Reglement aan de
orde te brengen. De insteek van
het Huishoudelijk Reglement is
om de samenwerking tussen
het bestuur en de diverse commissies te bevorderen en om
een aantal zaken waar tot nu toe
onduidelijkheden over bestonden te verduidelijken en vast
te leggen. In het Huishoudelijk
Reglement staat onder andere
hoe om wordt gegaan met
potentiele nieuwe deelnemers.
Met name de profielschets waar
deelnemers aan moeten voldoen
zorgt voor enige weerklank uit
de zaal. De onduidelijkheden
worden door de voorzitter vakkundig weggewerkt waarna
het Senioren Convent kan worden besproken. Het Senioren
Convent is een voorstel van het
bestuur om een aan de CCT gelieerde club van “oud” ondernemers op te richten die een eigen
programma van activiteiten en
bijeenkomsten heeft. Daarnaast
worden een aantal gezamenlijke

Bijna tot slot komen de activiteitencommissie en de redactiecommissie aan het woord.
Namens de activiteitencommissie weet Edu Jaarsveld te
melden dat, ondanks het feit dat
momenteel nog niet alle activiteiten zijn ingevuld, 2008 een
zeer interessant programma gaat
kennen waaronder een mogelijk
bezoek aan autobedrijf Frans
Munsterhuis. Gerrit Hobbelink
doet namens de redactiecommissie het verzoek aan de CCT
leden om bedrijfsnieuws of
andere interessante zaken of
commentaren aan te leveren bij
de redactiecommissie. Wellicht
dat het CCT Nieuws dan ook
daadwerkelijk nieuws kan bevatten zodat Gerrit niet langer
gefrustreerd door het leven
hoeft te gaan.
De rondvraag levert geen schokkende onthullingen op waarop
Alfons Esman de CCT leden
verzoekt om het bestuur een
applaus te geven voor de inspanningen die het heeft verricht
voor de club in het afgelopen
jaar. Dit verzoek wordt, mede
ingegeven door de alom heersende honger, snel ingewilligd
waarna er genoten kon worden
van een prima diner.

Duurzame warmte met
de warmtepomp
Door Marcel te Kiefte

Duurzaamheid is al een paar jaar het grote toverwoord in onze samenleving. Milieuvriendelijk,
energiezuinig, innovatie in nieuwe producten op alle mogelijke terreinen. De CCT is een club van
moderne ondernemers, dus ook de leden zijn volop bezig met productontwikkeling, die aan de
nieuwste inzichten voldoet. Op de kwartaallezing op 4 maart 2008 presenteerde Perry Faulhaber
van Vehof Installatiebedrijf samen met Eddie Doornekamp van de gelijknamige groothandel in
verwarmingssystemen hun bijdrage: de warmtepomp

Het gas is duur en zal steeds
duurder worden. Niet alleen door
de koppeling aan de wereldmarktpijzen voor de olie, maar
ook door een dalende gasafzet
per wooneenheid. De kosten
voor de afschrijving en onderhoud van het infrastructuur van
het gasnet moeten gedekt door
een lagere afzet, die wordt veroorzaakt door betere isolatie,
HR-ketels en efficiënter stookgedrag. Daar is de stijging van

de gasprijs. De warmtepomp is
het alternatief voor de toekomst,
aldus Perry Faulhaber en Eddie
Doornekamp.
Duurzaam
De warmtepomp is een duurzaam energiesysteem, dat
onbenutte energie uit de omgeving omzet in bruikbare warmte
En koeling, doceerde Eddie
Doornekamp in een gedreven,
maar wel erg technische voordracht. Die onbenutte energie zit
in ventilatielucht, de buitenlucht,
oppervlaktewater, grondwater en
aardwarmte.
Twee belangrijke methodes om
de warmtepomp haar duurzame
werking te laten verrichten zijn
het open-bronsysteem en het
gesloten-bronsysteem. Het open

systeem onttrekt grondwater
aan de bodem. Dat mag niet
zomaar. Daarvoor zijn vergunningen nodig van de overheid.
Doe je net of je neus bloedt,
volgt zeker reactie. Annemarie
Jorritsma als burgemeester van
Almere kan daarover meepraten.
Terugverdientijd
Het gesloten systeem is gebaseerd op bronboringen, die wel
tot 50 meter diep kunnen gaan.
Normaal gesproken negen per
woning. En natuurlijk moet wel
bekend zijn, hoeveel grondwater er aanwezig is. Daar is het
nodige onderzoek mee gemoeid,
dat kosten met zich meebrengt.
“Maar”, zei Eddie Doornekamp,
“We garanderen, dat het systeem
minimaal tien jaar meegaat. De
terugverdientijd is acht jaar”.

Achter Eaton is een proefboringpilot aan de gang, waar men kan
zien hoe het een en ander in z’n
werk gaat. Perry en Eddie zijn
graag bereid uitleg te geven.
Als de energiedragers eenmaal
binnen de woning zijn en ingebracht in het warmtepompsysteem gaat het “systeem voor
de toekomst” aan het werk.
Uit de toelichting van Eddie
Doornekamp werd duidelijk, dat
deze weet, waar het over gaat.
Belangstellenden voor de exacte
technische specificaties kunnen
uiteraard bij hem en bij Vehof
Installatiebedrijf terecht.
Koeling
Het warmtepompsysteem zorgt
voor een gelijkmatige verwarming
van het helegebouw/huis. Er

is geen warmtecirculatie waarneembaar. Het leidt tot efficiënter
stookgedrag. Bij aanwezigheid
van een grote tapwaterboiler kan
het systeem maximaal 58° boilertemperatuur leveren. Bovendien
is het systeem in staat om de
omgevingstemperatuur te temperen. Die koeling kost bijna niets
extra. Overigens is die koeling
niet te vergelijken met airco. In de
toekomst zal ook dat koelniveau
met de warmtepomp bereikbaar
zijn, verwacht Eddie Doornekamp.
Besparing
Volgens hem kan de energiebesparing oplopen tot boven de
50%. Het comfort in de woning
stijgt door laagtemperatuurverwarming en koeling in één

systeem. Het huis wordt meer
waard. Het onderhoud is eenvoudiger dan van de cv-ketel en
bovendien gaat de warmtepomp
langer mee dan een cv-ketel.
Viessmann
Al naar gelang de wensen en
mogelijkheden is de warmtepomp in diverse uitvoeringen
leverbaar. Ook combinaties met
zonnecollectoren zijn mogelijk.
Doornekamp en Vehof werken
samen met het innovatieve
Duitse bedrijf Viessmann, marktleider op dit terrein. De warmtepomp is ook te plaatsen in
oudere bestaande woningen,
maar dan moet wel rekening
worden gehouden met hogere
kosten dan bij nieuwbouw.

Deskundig
Deskundige aanleg is natuurlijk
de basis voor het hoogste rendement. Die aanleg is natuurlijk in goede handen bij Vehof
Installatiebedrijf. Ruim twee jaar
geleden nam Perry Faulhaber
het bedrijf over van CCT-lid
André Vehof. Een degelijk bedrijf
met een stevige basis. “Ik zocht
naar toevoegingen aan het pakket, waarmee het bedrijf ook in
de toekomst een goede basis in
de branche kan blijven behouden. Ik was de eerste klant van
Groothandel Doornekamp, die in
dezelfde periode als mijn overname begon. Het klikte meteen”.
Het is zonneklaar: met Vehof en
Doornekamp houden we de voeten gelijkmatig warm.

Oproep CCT leden, pasfoto's website up-to-date?

Turbinestraat 63, 7556 RB Hengelo (074) 242 50 00

Wil de Bruijn
(voorzitter)

Hein Wesselink
(secretaris)

Jan Franken
(penningmeester)

Activiteiten 2008
8 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

22 januari

Bedrijfsbezoek

12 februari

Jaarvergadering

4 maart

Kwartaalbijeenkomst

25 maart

Bedrijfsbezoek

15 april

Excursie

13 mei

Kwartaalbijeenkomst

27 mei

Bedrijfsbezoek

17 juni

Seizoenssluiting

19 augustus

Seizoensopening

2 september

Kwartaalbijeenkomst

16 september

Bedrijfsbezoek

23 september

??????

21 oktober

Excursie

4 november

Kwartaalbijeenkomst

18 november

Bedrijfsbezoek

13 december

Kerstdiner

6 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

Frank Hofstede
(lid)

Perry Faulhaber
(lid)

Colofon
Het bestuur
Wil de Bruijn (voorzitter)
Hein Wesselink (secretaris)
Jan Franken (penningmeester)
Frank Hofstede (lid)
Perry Faulhaber (lid)
Erelid
Ben Loohuis
Secretariaat
Postbus 150, 7500 AD Enschede
Telefoon 053-434 05 82
Fax 053-430 44 89
E-mail adres: info@cctwente.org
www.cctwente.org
Activiteitencommissie
Edu Jaarsveld (voorzitter)
Rewert Wolthof (secretaris)
Herman Nijland (lid)
Marty Assink (lid)
Rudolf van der Bles (lid)
Alfons Esman (lid)
PR
Lex Nijhuis
Redactiecommissie
Gerrit Hobbelink (voorzitter)
Hans Lammerts van Bueren (secretaris)
Gerrit van Vliet (lid)
Tim Jaarsma (lid)
Marcel te Kiefte (lid)
Bank en Kamer van Koophandel
ING Bank nr. 674253000
Giro van de bank: 811153
Kamer van Koophandel: S. 30772
Opmaak, drukwerk en verzending
TerZake reclame communicatie internet
Welbergweg 9, 7556 PE Hengelo
Telefoon 074-2506522
Fax 074-2506422
Deadline aanleveren kopij volgende editie
Voor 31 mei 2008 mailen aan
Gerrit Hobbelink; E-mail: gerrit@hobbelink.nl
Doelstelling
De CCT is gestoeld op ethische beginselen in het
zakelijk verkeer. Zij beoogt door zakelijke informatie het niveau van haar leden op peil te houden.

