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v.l.n.r: Erica Mulder, Tamara Huissoon, Gerard Toorenaar, Margo Wilderom,
Tonny Cappetijn, Jasper Euser, Marianne de Looff. Op de foto ontbreken
de bestuursleden Frank Giljamse en Ton Marchand.
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