
Led.envergad.erÍng
Steenbokstraat te

va^n d.e Eazenkamp gehouden 6p U'5-r72 in het N.V.V.gebouw
}Ii jmegen"

Aanwezig warens
2 Ièd.en van d.e raad van commissarisseno
2 led-en van verd.ienste.
10 led.en van het sektie bestuur rymnastieko
I lid van het sektie bestur'lr voetbal"
J led.en van het sektie bestuur badminton'
geen led.en van het sektie beÉrur base-softbali"
J t"a"r, van d.e jeugdcommj'ssie van d'e sektie gynnastiek'
íotta111g hoofd'i""9o,r=, inclusief nieuwe penningmeester'
gevoïle leden, 'fi E6r-, een absoluut reoord''

Notulen.

loHr.Rohnld'Íegezienhetfeitd.aternoSsteedsgeenvoorzittervoor
,"t"ir"ïi;/;";;;; gevonden i_s, de vergad.ering opent, heet d.e cnkelinsen

d.ie aaa.wezíg ri;r, iàftor, Yoàral de aanweàigheid' van de oommissarissen

Àartsen en Grotönhuj-s word.t erg op prijs gesield, tevens de aanuezigheid'

van de Heren Korstanj€ eïI vrd."§loote heid.e 1eÖen van verd'ienste"
Àangezj.en de Hr.Rohn net wat d.oorge:zakte knieËn r+at moeilijk staat, "ri,
hij d.e opentng ilever kort houden en geeft het woord aan de Hrolecluseo

2o Deze vraagt Mevr.Massink d'e notulen voor te lezen" Gezien de lengte van

het verhaal kan een applaus in ontva'ngst worden $erlon€ÍIo

Als opmerking bij de notulen rord"t neóged'eeld dat d'e lijst van ereleclen

en ,eden ,rr, r"ràienste wegens tijd'gebrek nog nÍet gereed' is"

JcBijhetagend'apuntpostenned.ed.e}ingen},ord.tueegedeelad.atvaa
sommi-ge bestuursleàen nónd.e1ing bericht va1 verhiad'ering is ontvar$€rlo

tevens worden d.e kascontroleveislagen van hoofd'bestuur en sektie gym-

nastiekvo orge le zen"

{o I,eden kunnen niet word.en gehuld.igd., de enige 10 jarige jubilaresse

n.ejcroed.amisnietaanwezigol{roBohnza!zotgdragenvoordeoverhand.iging
van het sPeldjeo

!" Sestuursverki ezíng sektie g;rmnasti-ek, d'e Heren Kerstenl vod'Logtl Eggen-

íoi" "o 
Mevr"Casteleijn worden herkozeno

Ilevro2eg"r" *o"at in iet bestuur opgenonen vcor teohnische aangelegenhedeno

Erovodoloef za.- zíc,- verder oriéntéren om zich in d-e naj jaarsvergad"ering ver-

tià*tam te stellen als voorzitter'
yerneld. moet word.en d.at geen namen van kand.idatenl laat staan tegen-

kandid'aten, zijn ingediend'

6o Bestuursverkiezing van het hoofd'bestuure de Eeren T,o-T::' en Lecluse word'en

herkozen, terwijl de HroGoJ.Petsrs wordt gekozen als pËingoeestel'

,ok hier wa.ren geen and"r" Xr.tràia"t"rr. Mei een applaus worden beÍde be-

"toor"r*"kiezingen 
besloten'

J. Begroting sektie gYnnastiek"
HroKersten, penningmeester "à[ii" 

gymnastiek, aeemt d'eze door met de ver-

gaderingl aLhoewel hii Berroreert d;t d"it gebóuert voor tr*ee steugerechtigd'e

ledeno Eij nerkt op datnct lióà"ii9 aantàt led'en op Seen stukken na is

gehaald. "r, 
a"i--o*rr^rr"t settià"uestutr veel inspanning mag worden verwacht

Ioo.oo het volgende seizoeno
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Tevens nerkt hÍj op d.at mevr.Zegers moet rrord.en vyer.vangen en d.at nog niet
vaststaat hoe hoog d.e leiderslasten zulLen woràenotdord.en d.eze zo hoog d.at
de voorgestetd.e kontribut$e niet vold.oend.e blijkt te zijnr dan zal een sentuele
kontri butieverhoging op d.e najaarsverigad.ering moeten worclen voorgesteld.o
De begroting word.t verder ongenijzigd. goed.gekeurd-.
In d.e begrotÍng verwachte leswijzigingen word.en niet ter sprake gebracht,
omd.at belanghebbend.e leden niet aanwezi-g zijno
Bo Begroting hoofd.bestuur.
ilroKersten licht deze toe, verte"lt dat posten a1s subsid.ie en zaal-en veldhuur
niet zijn opgevoerd, onCat deze geheel wor,3en d.oorberekend. san d.e sekties
en m:"akt ied.ereen er op attent d.at d.e basiskontributie gehand.Laafd. is op

í 1t- per lid Per jaar.(voorstel)
Ei;'nerkt op dat d.e kosten van d.e Hazenkamper aaazienlijk zijn afgenortn,
*à= d.at eenieder moet inzien d.at rnet. oeer advertenties het bIad" gratis ge-
naakt zou kunnen word.eno Àlle leclen en bestir.u.rsled,en zu1len hi-ervoor d.an meer
werk moeten d.oen, met d.ezel§de aktiviteit als momenteel kan alleen maar
een kostenstÍjging worden verwacht"
Eet hoodd.bestuur stelt voor d.e materiaalpost van f, 75Ot- te bested.en vooï een
nieuwe typemachine te€ voorberei-d.ing van de Hazenkauper"
Na enige dÍscussie, war-rbj-j d"e Hrotheunissen, zelf red.aktielid.r zioh laat
ulti.eggen hoe ce Hazenknper wordt gernaakt, uord.t d.it voorstel goed.gekeurd"
ar.Csrterhu-is heeft 1rog e en vragg over de reiskosterr bij d.e sektie base-en
soitbail, EroKe=sien geeft hierover uitleg"
:reÀartsen Y-Iaagt naat d.e gang van zaken bij de sektie voetbal"
Ir.Kersren rieeli *ee d.at d.e voorgestelde kontributie van deze sektie nog

=1et is goed.gekeurd.l naar d.at het ve} de bed.oeling is dat d'eze sektie zich
o: ,ien o uur zonder totogeld.en moet kunnen bedruipeao
Ir.v,,, Àken uerkt in d"it geval op d.at hij zieh niet aan d.e indruk kan oËbrek-
ren d.at het hoofd.bestuur d.e sektie voetbal opgeheven wll zieno
Eet boofdbestuur vind.t d,it naar een 't:reemd"e opmerking en stelt zich op het
srand.punt d.at het toch normaal is d.at mensen d.iey'sport bedrijven hiervan
de kosten betalen.
§a verbetering van twee typefouten word't d-e begroiing aangenonen, waarbij
aog 1r ord.t opgemerkt d.at d.e kontri.butie van niet werkend.e Ied.en word.t verhoogd'

o"i.f 8r-, tói een niniaale bijd'rage van irin" f 10t-'

9" Commissie tot wijzigin8 van huj-shoudelijk regelemento
In deze komraissie, iefte inni'1d.els haar eerste vergadering achter de rug
heeft, hebben zitting genomen d.e Heren vod-oSloct, {ener}arjel v'd""K]Ífte
Krol, Seegers en Hend.rikso
De kornmissie zal een nieuw huishoudelijk regflement ontwerpen en ind-ien nod.ig

ook nieuwe statuten, het geheeL zal. een voorlopige opzet woltleno

De toekomst visi" rào a" óektie besturen en het hoofèbestuur J-s hierbij
Lrg belangrijk, terwijl ook d.e konmissie een toekomstvir1e kan gev€Íro

Bij d.e d.isoussíe over clit ond.erïrerp komen ook d.e onderwerpen aIs d"oel, funktie
enver|iongingvand'eraadvancommissarissentersprake.
EroAartsen zal d.eze ra,ad. na de vakantie bij elkaar roepen om hÍerover i$'

d.eze kring verder te d.iscusiëreno
Het hoofdbestuur heeft reeds iets geproduceerci over d.e verhoud.ing bÍnnen de

vereniging van Ied.en, aiet werkend.e led-en, d.onateursl begunstigers €o spollr

§orse geen van d.e sektie besturen hebben hierop negatÍef Sereageerd' zod'at de

kondsÈie nord.t gevraagd" d.it op te nemen in het huishoud'elijk regelement"
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10. Hr.Aartsen vraagt naar d.e Sang van zukea ontry'eat d'e kascolamÍssie

en merkt op àat hij niet aanvezig is geweest bii de controle van d'e boeken

van d.e eektie base- en softbaàI'
Er.Kersten deelt mee d.at op d'e ledenvergad'ering is vastgesteLd' flai d'e kas-

konmissie van aIle sekties voortaa,:a bestaat uit d'e Heren aartscn en Groten].uls

aangeYulà net d werkend.e leden"
Àts d.e HroAartsen rulet aanwezig is geweest bli d'e controle van d'e sektie
baseoen àoftball dan heeft dezà sekiie niet gehandeld volgens d"e besluiten
van de alilemene ledenvergad'ering
Ero(ersten deelt de Hr.Aartsen àee dat hij in elk geval gerechtigel is' en

d.e led.envergadering d.at ook heeft gevraagd'1 om tussentijdse kontr;'Les bij d'e

sekties en boofdbestuur te houd'eno

11" Met enige woorden van lof gericht aan

word.t d.e vergad.ering gesloteno
het hoofd.bestuur d'oor d.e EroAartsen

v

de secretaresse
-, ,''

- i / l.t' '- -," 1- _;,1 {. i.
Mevr.A.Mass ink-v-d.-ËLoot.

Gezond.en aan:

hoofdbestuursleden.
secretariaten van de sekties.
Commissarissen Aartsen en Grotenhuis.
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