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7. W.v.t.t.k. 
Vooraanmeldingen voor Informatica zien er goed uit, in begin juni waren het er 70. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Het voorstel is om in september een datum af te spreken voor een gezamenlijk etentje van de 
OLC leden. 
 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur. 10 
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