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Om 20.00 uur opent de fungerend. voorzitter B.Casteleijn d.e vergadering en heet
d,e 27 aanwezígen hartelijk welkom. Daavna leest de secretaris de notulen, d.ie
onveranderd worden goed.gekeurd. l{aar aanleiding van een passage in de notulen
betreffend.e het scorebord, trekt de heer van de Vegte min of meer zijn opmer-
king uit de vorige vergadering terug en stelt thanà voor d.e heer Prudon in elk
geval schadeloos te steflen. Uit de vergadering komen stemmen dit scorebord
verd.er te voltooien; niemand weet echter precies te vertellen in welke staat
het verkeext. Aangezien d.e heer Prudon niet ter vergadering aanwezig is, stelt
secr. voor het punt Bscorebord" aIs punt op d.e agenda van de voorjaarsvergadering
te plaatsen. I{iermede kan ieedereen zich verenigen.
Bij d.e ingekomen stukken bevj-nd.en zich brieven van de heren Wellink, Francissen^ -.{.
(lËa""t";";;;;:"1s voorzitter en coach), Ilendriksen(bedankt als lid jeugdcommisl"'T;,tnt.
s1e) aLsmed.e van de vereniging Euro-Stars(vriend,schanpelijke wedstriid, 12/4- '70).(,i [v V H l. .{ CC(r:-!r'r}, i<r ',.t ilb i,rd*"2rt)1q70 d-
L]e begroting^dóïd.t na toelióhting van penningmeester Voss onverand.erd goedgekeurd.;
de contributies blijven ongewijzígd. t.o.v. 7969. In d.e reisbijdragen wordt a1leen
het aand.eel van het:r tweede team verhoogd: van f1r)0 naar Í4r-- per speler. ne
overi.ge bijdragen blijven ongewijzLgö.. Aansluitend aan de begroting leest de voor-
zitter het inventarisatierapport van d.e materiaalcommisaris voor; voorzitter d.ringt
er op aan het dure materiaal goed. te behand.elen.

nan komt hetrrhete hangijzer'r van deze vergad.eríngrde bestuursverkiezing aan de orde.
Voorzitter geeft hiervoor het woord. aan d"e heer van de Vegte. Deze vraagt d.e verga-
dering in afwijking van het H.R. akkoord. te gaan met rm* mondelinge kand.id.aatstelling.
De vergad.ering p,an zLch hiermed.e verenigèn. ne heer van d.e Vegte noemt hierop d.e

naam van d.e heer W.P.J.tsrunet de Hochebrune. De heer lI.Brunet d.e Rochebrune wi1 het
voorzitterschap we1 aanvaarden echter met twee beperkingen: allereerst kan hij pas
na !íoensd.ag 14 januari een definitieve toezegging doen; in de tweed.e plaats zal lnlj
zijn voorzittersfunktie voor hooguit 2 jaar willen vervuLlen.
De voorzitter dankt de heer van d.e Vegte voor d.iens beniddeling en d"ankt d.e heer
Brunet voor de toezegging d.e leiding van d,e vereniging op zich te willen nemen.

De heer Brunet neemt daarop ond,er applaus van d.e vergad.ering plaab achter d.e tafel
en neemt de leid.ing van d.e vergad.ering van de heer Casteleijn over. De heer Brunet
krijgt het in zijn kersverse funktie a1 dad.elijk druk: eerst wordt afscheid. genomen
van de heer van Raay als penningmeester. Voorzitter prijst hem voor d.e wijze, waarop
hij d.e vereniging uit zijn benard.e financië1e periode heeft verlost en onderstreept
dit ooor hem een boekenbon te overhandigen. Vervolgens wordt d.e heer van Dreumel on-
der een aanmoedigend. appàaus met een passend speechje als nieuw bestuurslid. verwel-
komd. De heer H.Uasteleijn word.t benoemd. als materiaalcommissaris a1s opvolger van
d.e heer J.Hendriksen.

In de feestcommissie, misschien beter evenementencommissie geheten, word-en naast de
thans zittend-en nog benoemd d.e heren Y.IIazel en A.Sonnevrii'I1e. lle jeugdcommissie za1
in 1970 bestaan uit d"e heren A.Rijnberk, A.Bosman, F.van Ha1 en P.van Dreumel. De
laatste neemt d-e plaats in van d.e heer J.i{endriksen.
De heer van Aken maalö t.a.v. de jeugdcommissie op dat hij gaarne weI wat meer akti-
vi.teit zag, vooral met betrekking tot de teiÈim begeleiding va het je:i.gdteam. AIs
een commisslelld zaterdag zelf moet spelen, dan kan hij zich zondags beschikbaar
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0p 18 en 19 april za\ ons jaarlijks toernooi plaats-
vind.en, waatrtroor zljn uitgenod.igd,: 0VV0r !e VolewiJckers
en HCAIIí. Op 26 april organiseren wi j het jeugd.toernool
waarvoor uitnodigingen zijn verzond,en aan BBP, Cubs,
Robur, TTT en HCTfV.



-2-)sterlen voor het jeugdteam, a1dus de heer van Aken.
De voorzitter stelt voor op korte termijn een vergaderi-ng van de jeugdeomrnissie
te arrangeren en tijdens deze bijeenkomst het beleid. voor 1970 nad.er te bepalen.
i'ien gaat hiermede akkoorcl . Ie'L.C. r,iord.t in d-eze vergadering officiëel- ontbond.en.
Aansluitend aan dit laatete punt komr, de coachkwestie ter sprake, nu de heer
Francissen a1s zodanig heeft bed.ankt. De heer Con stelt zich als coach beschikbaar,
ind"ien hij hiervoor de steun van d,e Bpelers krijgt. De voorzLttt suggereert hem

eerst te gaan praten met d.e heer FrancÍssen en d.aarna de splers van het eerste
bijeenroepen. Voorzitter dankt de heer Con voor het aanbod.
De ereknuppel word.t uitgereikt aan het jeugdtean, en op voorstel van de heer
Francissen aan Koos Sennef wegens zijn verd.iensten voor dj-t team.

Hondvraag. ËIlanciss3g stelt voor IIMS uit te nod.igen voor rrriendschappelijke
wèd.stri5O. Dit zal rr.à.v. de spelersbespreking worden bekeken.
A.SonneviLle vraagt of er ook een jeugd,Iid. in d.e Seestconmissie
;Ttting kàà nemen. Voorzitter beaamt d.it. Het resultaat heeft U

reeds kunnen vernemen.
J.v.d.Veg:te waarschuwt epvoor een opvolger-coach niet kopschuw te
m6uken; dit n1&rvo van een opmerking van de heer Francissen(overigens
buiten d"e agend.a om) d.at de heer Con'rook maar d.e jeugd moest gaan
trainentr.
ne heer van d.e

schrijving van
bekijken.

Vegte d.ringt er voorts op aan, te streven naar de in-
een derde team . Voorzitter d.eelt ned.e d.it te zullen

heeï v.d.Yegte of het niet gewenst is een apar/"te
te stel1en. Yoorzitter deelt mede sponsorships

Tenslotte vraagt de
sponsorconmissie in
te zu1len aktiveren.
R.van Haay vraagt, wie naar het
antwoord luidt de heer Con.

coachweekend in ttloordwijk gaat. Het

G.Francissen vraagt daarop, of ook de
Tf

heer"Castelei jn naa.v I{oord,wi jk
kan, gezien zijn ambities bij de jeugd. Dit is akkoord,.
Vervolgens vïaagt Fr. wie coach van het tweed.e word.t. Voorzitter stelt
voor het tweede team bijeen te roepen na besprekfing van d.e heer Con
met d.e heer Francissen.
De heer V.Hazel vind.t, dat de vereniging d.e led.en voor f5Or-- per jaar
contributie te wei.nig biedt. De secretarÍs antwoord.t hierop, d.at vrij-
we1 geen initiatieven konden worden ontplooid d,oor onze 1lrau moeilijke
financiële toestand. Voorts vraagt de heer llazel-, of d,e heer Francissen
niet voor zíjn aktiviteiten d.ient te word-en bedankt. De koorzitter be-
aamt d.it, en merkt op d.at d.e vergad.ering nog niet is afgelopen.
A.Bosman d,anht wedstrijdsecretaris B.Casteleijn en de heren G.Fran-
cissen, J.Hend.riksen en H.Casteleijn voor d,e prettige samenwerking.
B. spoort d.e 1ed.en aan tijd.ig af te schrijven. Yoorzitter stelt voor
een stencil te maken, waarop iedreen zijn vakantie dient in te vullen,
zodra deze bekeild. is en d.it steneil in ielx leveren bij de wedstrrsecr.
De heer Bosman vraagt vervolgens of van verschillende jeugd-1ed.en d.e

uniformen kunnen worden gebiesd. erl genummerd. Voorz. zegt d.it aan J.
Hendriksen te zullo vragen. Yerder stelt B. Yooï de ouders wr de
jeugdled.en uit te nodigen bij de indoortrainingen. XXXXtJ.XI{68 Voor-
zitter stelt d.e heer B. voor een lijst met grieven en wensen tr.&.v. de
jeugd, te maken, en deze te over§and.igen aan het bestuur. Akk. Eveneens
akkoord. gaat d.e vergdering met de suggestie van d.e hger Bosman bij dee1-
nem/ing van jeugd.leden aan twee wedstrijden in één weekend- slechts voor
één wedstrijCreisbijdrage te heffen.
ne heren Bogaards en van d-e Vegte dringen erop aan d.e convocatie eer-
der te verzenclen. ]e secretaris wijt d.it ged.eetelijk aan zíjn ziekte
en deelt rrcrder med"e zijn leven op d.it punt te zullen beteren. Afge-
sproken word,t d.at de convocatie in principe 1{ d-agen v66r d.e vergdering
za1 worden verzonden.
C.Bogaard.s deelt mede de jeugd van 9 t/n ),2 jaal te wi.11en taainen en
vràAgT-EiEx wanneer hij d.aarmede kan beglnnen. Voorzitter antwoordt
hiermede zo gaulr mogelijk een begin te maken en delegeert de verdere
orag:risatie aan de jeugdcommissie. 0m 2J.00 uur word-t de vergad.ering
b e s 1 o t en . urËexxdarkxegg:ixgxrtrEr


