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Voorz:itter opent d.e vergadering om 20.J0 ï1. Gu heet aIle aanr^rezigen in het
bijzond,er d.e heren P.Lecluse en S. Kersten, led.en H.Bo e van harte welkom.
VoorzÍtter uit zijn teleurstelling over de zeer slechte opkomst. ILij merkt
op d.at het een goed sei-zoen is geweest, weliswaar met ups en downs maar dat
vooral d.e jeugd. het bijzond.er goed heeft gedaan, Ie aktie oud. papier loopt
primao Reeds nu is ae,n verschillende aktiviteiten te merken dat d.it en het
volgend.e jaar zal etaan in het teken van ons 2J iarig jubileum.

2u Na d.e opraerking van de heer vnd. Vegte om ni.et te spreken van seizoen rJ2-
t'l) naar van jaar rJ] word.en de notulen goed.gekeurd,

ElglekomeJr q_bu-ldcqn Sn_ne§e4qlineencBeribht van verhindering ontvangen van
mev?o l.Casteleyn en de heer À. Hooseo
Yoorzj,tter deelt ned,e d.at de Bond.sspaarbank wederom onze sponsor is.

EcB].,gitalieqel(9niI$'7r.§gr_gJggg. roerkt de ernorme achteruitgang in
twoord.t d.at d'e weergoden ons beslist

niet gunstig gezind. waren waardoor er ook minder publiek was, zeuat door
al deze omstand.igheden de vefkoop er wel ond.er lijCen moest.
Besloten wordt d.at d.e ekstra rit oud papier naar de jubileulkas zal gaa;r.?

d"it op een lrraag van de heer lrr_&q,n of een bepaalÈ. /o oud papier aktie voor
het jubileum boschikbaar komt.

Idascommissie;Afwezig zijn de kascommissieled,en Mej. Nieuwkamp en de heer
Ëffiil:Bij d,e controle heeft d.e heer Sosnan de heer Gieben, die ver-
hinderd. was, vervangen. iír. Dingelhoff zegt naroens de kascommÍssie d.e penning-
meester te moeten comp.li-menteren voor d.e korrekte wijze van werken.
Voorzitter d.ankt d.e heren van de kascommi-ssie t.w. de hrrr,n }ingelhoff en
Bosnan"

§Sqgsp-Ig_kau-qqg*+Sio.:De heren F. Gieben en T. Bosman zijn benoemd a1s kas-
commissie met als reserve de heer M. Decates.

Dqtinitielle__begotingB Ifu . Dingelhoff inforr,rcert naar d.e onkosten vergoedi.ng
coaches, hoe d.eze worden vastgesteld en of hierover de leden ook beslissen.
Ilr.v.d..Vegte antwoord.t d.at het bestuur hierover belsist, d,at de onkostenver-
goed.ing van jaar tot jaar zal worden vastgesteld.
Voorz. stelt d"at d.e vergoeding in geen verhouding staat tot de tijd dio de
eoaches makcn too.v. de tijd. die het trainerswerk bevat. Het moet iezien
word.en als vergoed.en onkosten.
Zelfd.e hecr D. zcgt d.at het aanbeveling verdient dat d.e reiskosteÍl evr steeds
opnieuw worden begroot i"vnm. d.e steeds hogcrc kosten. IIr. vodo Vegte zegl eat
d.an een contributÍe herziening moet komen wat hij wel bezwaallijk vind.t. Ook

zegt hij d.at materiaal en reiskosten niet altijd begroot kunlnen worden in
preeiese cijfers, deze gaan er vaak overheen. Samenvatting door de voorz, s

Het bestn:r beseft dat d.c, reiskosten grip op ons hebben. Hij stelt spelen
als punt I en stclt ook ltzuinig zijn op materiaal - dus zuinig op gcld'r.
Er"v.&rgy merkt op; bedrag sponsor '72 fl, !25Or-, t71 fL" 1000r- vraag:b
naàí plai:nen tJ{. Voorzitter antwoordt dat d.e Bonclsspaarbank te binden voov
J Taar geen resultaat heeft gehad. Proberen bind.ing voor 2 jaarr volgens
toezeggÍ-ng voor Bl/o akiroord..
i{r. RiinlerB informeert of er ook met alt, knuppels gespeeld gaat worden.
Hr. H" Castelelm bevestigt d.it.
EU§il!gqE-=, is bang dat door de hoge prijzen papier er veel kapers op d^e

t<.rrst zufien versehijnen. Yoorstel Hï. Rijnberk: De bcwoners van de Weezenhof
via stencil bed.anken en ze te aktivercn papier voor ons te ber,eren. Yoorz.
zal stencil d^oen uitgaan als voorgestcld, daaraan tevens een strook bevestigen
voor intekenen seizoenkaarten,
Autokostenvergoecling: Itr. vodn Vegte stelt d.at autobezitters tn vergoeding
krijgcn van fB ct. p.km. wat hij een redelijke vergoed.ing vindt. Heren }ingelhoff
cn v. Raay vind.en d.it te" laag cn zijn voor 2l ct. p. kro. Voorstel voorzitter
18 ct. + l5% wat neerkont op 2l ct. p. ko. IIr. Dingelhoff vind.t dit nog te
weinig rÀraarop voorz" op-merkt dat ev zo zuinig mogelijk met d.e financien word+
ongegaan lncl " nateriaa,l en reiskosten. - 2 "-
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Dat d.e chauffeurs/aaiobezitters er
te kort moeten komen. Het voorstel
ook ev. inschakelen van bussen.
Begroting goed.gokeurd .

8.Coqpglillea De competie-inCeling is vcrmelcl in cle Hazenkamper en zal dus iedereen
we1 bekend. zijn stelt d.e heer,F.lf".Eelr we1 zal hij de voorwed.strijden bekend-
maken nj-. JT.J Geldrop thr - §.4. Spgpta R'dan te Dieren - 14,4 S"CoRo th. -
21 0f-22.{ Nicols th, Errentueel (i"+'l) d.celname aan stedenfregiocomp. cn deelname
(team) aan bekercoinpr Hij roept op tot een betere opkonst buiientraining.
EI._.B,j5tl?{, sluit zich bij b.s. fl€ded.elingen aan. I{r.3osfiian abb. 6p wcekbericht.

9;P.l: T.SeÏ4d.er rnraagt weclerzijds begrip en stelt voor tot oprlchting werkgroep"
Med.ewerking word.t toegazeg'd. d.oor d.e heren Decates, Hageman en Sierians" Graag
nog een speler 1e team d.ie tot de2e werkgxoep wi1 toetreden. Ook vind.t T.S.
d.at d.e naam Bondsspaarbar:k neer uitged.ragen rnoet word,en, hij zaL d"aarom kontakt
opneilen inet d.e Bond.sspaarbank.
wlateq:-aq,1s Na enige diskussie wordt besloten 2x 1 set }<nuppels 12-1r-14 te be-
ste1len.
UitbreiÈing Bl.e:cs.reg:Scholen zullen benaderd worden. 

,

10. lgfëirlq-gn-.Iyg4g-jg11gÈ:Voorzj"tter benad.ert hierover d.e heer v. Raay en'incaag:b
hem zijn gedachten hierover te laten gaan. Teze zal voorzj-tter I week r"ra vergadering
zijn besluit med.cd.c1en,

11. Jubllgglr! Het progranma is in grote lijnen zo dat eï een jeugdtouttrooi plaats
zal vind.en evenals een seniorentournooi. De softballd.ames zullen zeff €.€o&i
moeten organiseren. Jubileumboeke 1600 ex. deze word.en verdeeld onder aIle
leden honkbalafd.., seizoenkaarthouclcrs, leden Hazenkamp en bezoekende ver"
Suggdies feestavonclt l{rov.Raay - Goffertboerd.erij - Huize Duckenburg, }ír.
Bosman - i{ijkcentrun - l,evensmorgen Hr. Castelelm N.Y.V. geb. verd.ere sugg.
boolreis - bussen of ev. fecsttent, Hr. Dingelhoff (;uU. corrjt.) zal d.eze sugg,
doorspreken net jub. corm. Ovqr bijd.rage kostcn zegt voorzitter dat d-e honkbal-
leden niets betalcn en niet leden een tegemoetkoning kosten vragen van fI. 2!r-
H{. Ï,gelggL':is cr nog belangste}ling voor fotors of archiefstukken? Yoorz. stelt
nadrur.l<kelijk d.at de sanenstellers van het jub. boek dit bijzonder op prijs
stellen en ovcrhand.igt hr, Lecluse een copy schrijven gericht aan + 1l pers. .

waarina11egcgevensbetreffend.etoezend.ingstaan.
12. Roq4EIÈeg:I{r,:fr@ftWaar d.e mid.delcn van d,e softballafd.. zijn. Itr.v.d.Vegte

geeft a1s antwoord. d.at ond.er peru:ingraecsterschap van d.e heer P,Vos d.it is
saríengegaan met de honkbalafd.eling. ErlirBg]!É vraagt of met het scorebold
iets zinnigs gedaan kan word.en. Voorz. antwoordt d.at <lc kosten zijn voldaan,
d.at toezegging tot reparatie d.oor clc hr. v" ttre3-y niet uit d.e verf id gekomen.
Aansluiting naar d.ug-out is kapot, Hij inforr:io'crt bij B.Castelcyn of reparatie
van ece,a. nogelijk is en of B.C. dit op zich uil ner.ren zodat e.e.a. wecr
funktionecrt bij aanvang speclseizoen. 3.C. stcnt toe en zal- kontakt opnenen
met hr. L. kud,on. Tijdens dc trainingen zo stelt hr.§ij3E$: hebben div.
spelors zich uitgelaten oner kleurvcrand.erirrg ven Shirts en sokl<en. Voorstel
voorz. volgend" jaar aanschaf shirts en sokl<en van d,e ver.kas, kleur bepalen
spelcrs dan zelf" Volgens R. willen spelers aI verandering dit speclseizoen.
Na ruggespraak net penn.neester stel-t voorz. dat spelers clie nu overgaan tot
aanschaf d.e kostcn d,ie hÍernede gepaard. gaan volgend jaar nogen vemekenen net
de contributie. Ilr.Bosqgn:1, hek op d.iv. plaatsen kapot. 2. honkbalveld. r,rordt
gebruikt als voetbalveld, Han Caste1elm wcct al eoe.o. en hccft boveristaande
punten reed.s besproken mct dhr. Cornelissen. Mochten de líaz. kleuren verdwijnen
zo stelt Y. _Wel d.an grraag d.riehoekemblcen op shi-rt, Mevr,T.v.H zal inforneren
via H.3. en,zonod.ig zullen l0 st, driehocken besteld. worden.Hr. B.Cqstel
ziet steeds d.ezelfdc rned.ewerkers oud. papier aktie" Bestuur zaI aktiveren.
Ïn het slotwoord. van d.e ïeorz. vetzoekt, hij d.e lcd.r:n zich vollcclig in te zetten
voor het aan de nan/vrouw brengen van seizoenkaarten. Hij konplincntcert T,
SeSmd,er voor. zijn plannen Ínzake PoR, en d.ankt d.e aanwezigcn voor hun konst
en wenst ze ne1 thuis.
Sluiting on 22.10 uur.
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niet be,ter van hoeven te worden naar ook nie.t
2) ct. pnkl:ln zaL het bestuur intern bekijken,


