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NotuLen lcd.onvergaderi.ng afd.eling Badrninton d,r1. 23 aprir 19?4

í 3 lí§, w7+
Om 8"15 uur heet d.e voorzÍt.ter W. v,d" Kl.ift de a,anwezige leden àelkom.
Hij deelt mee d.at i.vorir. de or6larrj.sa'lbie van het nieuwe seizoen de

bestuursverki- ezin g va.navond, zal plaatsvinden.

Secretaresse.L. Hompe deeL't m"e dat er geen ingekomen stukken zijn en

gaat overbot het voorlezen van het jaarverslag,

hl. v.d.. Klift Licirt d.e meningsverschil-Len

H.B.So toe"
H. Fr:ahken voorzitter H.B.S, vindt het r,rat

dat d"e band"en opnieuw versterkt moeten en

een betere couimr:rricatie.

rrrelke er bestaan met het

scl:.erp gesteld" en meent

ki:nnen worden, med.e d.oor

Ie afdelingen behouden daarbij zeker hrur zelfstandigheid a1 zijn er
zaken d.ie van borren af geregeLd. d.ienen te wori.en.

P" Lecruse vraagb vraarom het led.enbestand- Hengstdal terugloopt.
W. v.d.o Klift antvroordi.rne'b: ttCat bij een eerste speeljaar altijd.
iedereen enthousiast is, eeïi tweed.e seizoen tenpert d-it enthousiasme.
Verder heeft nren al1es rnrat mogelijk was gedaan om het led,enbestand.

te verhogen. fu weer tot een goed.e bezetting te komen zal clan ook
voor het volgende eeizoen d.e vrijd.aga.vond. Nowrm er bij intrekken.

De voorzitter-penningmeester l"tr.v.d, Krift licht het f inancieëI
verslag toe, waarrra vervolgens de begroting word.t besproken"
H. tr'ranlten vraagt aan d.e penni.ngrneester, irv.rrlr zijn aftreden, wanneer
clécharge zal word"en verleenclt nu of in septeniber. W. v.d. Xlift vraagt
de vergadering d.it in septe;nber te d"oen. ., -

H. fÈranken is bang volgend. jaar een verlies te krijgen rlaar cle rnogelijk-
heid bestaat rlat d.e basiscontributie ook nog verhoogrl wordt.
De penningineester gelooft d.it niet d.aar er met een zekere kostenstijging
rekening is gehouden.

H" Franken vraagt of het beleid van het bestuur er op gerj.cht is de

recreaJnten rrlee te laten betalen aan d,e training van de topspe].ers.
Het bestuur antwoord" met ja:
A. d.aar d.eze topspelers al een vrij hoog bed.rag letalen.
Bn vertleilboervtooien nee spelon lvaal goed"e prestaties van d.e clubl-ed.en

zeker d.e club geen schad.e berol<kenen, èvenals het hoog in de competitie
eindigen.
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H. Franken stelt d.at er ook aI word.t bijged.ragen aaÍI d.e reiskosten

d.oor de recreanten.

W. v.d. Klift meent dat d.e l-eden in deze moeten beslissen.

3. Vermeulen vraagt het H.B.S. hun begroting eerder te ioen verschijnen

zodat de secties er rekening mee kunnen houd.en.

Antwoord. H.B.S.! d.it is orgarrisatories niet roogeliik.

Vewolgens kwam het punt trainer aan d.e orde. F. Scholz heeft een

proeftraining gegeven. Een ieder gaat n:et deze trainer akkoord.

uitgezond.erd H. Nachtegaal. Deze vraagt of er nog meerdere trainers
zijn benad.erd.l waarop geantr*oord: d,at and.ere trainers mede in verband

met de doorberekende reiskosten veel te duur werden, zodat d.e Índividuele
bijdrage d-an d.rastisch verhoogd. zoud.en rnoeten worden. '
E. Spanjers suggereert dat de jeugd eigenl-ijk kostenloze training z.ou

moeten ontvangen. De penningmeester antwoor&d.at d.e jeugd. aI vrij is
op andere speelavonden gratis te spelen.

J. Speekenlrink ste1t d.at je de betere jeugd meer training moet geven.

tr"inancieëI en organisatorisch is d.it niet mogelijk.
Het trainingsprograrrma werd met 3 stemmen tegen, waaronder 2 tegen d,e

opzet jeugd.training, goedgekeurd.

De eigen bijd.rage reiskosten voor d-e competitiespelers van I naar {
guld.en werd eveneens goed,gekeurd.

)e contributie werd rnet ,f 7ó0 verhoogd wordt Í B7r§0 incl. bonds-

en basiscontributie.
De begroting wordt door de leden goed.gekeurd- het H.3.S. d.oet d.it

echter ond.er voorbehoud.v
Overgegaan werd. naar de bestuursverkiezing.
Àftred.end 1{. v.d. Klift en L. Hompe, beiden

d"oor het Sestuur en het H.B,S.

Daar er geen tegenlcand.idaten waren werd"erlB.

aLs nieuwe bestuursleden gekozen.

Het voltalLige bestuur bestaat thans uit:

werden uitvoerig bed.ankt

Vermeulen en II,, He3-sper

3. Vermeulen

J. fuins
H. Helsper

F. Teunissen

- voo::zitter
* Seoretalesse

- penn:ingrneester

- competitieleid,er
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R. v.d. Soom

H. Schoonenberg
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- jeugdopvang

I - belangen: Hengstdal
,

3. Ve:meulen wordt toegesproken d.oor H. Franken: IIopend.e dat

hij de sectÍe badminton zal kurinen blijven doen bloeien en zorg

za3. dragen voor een goede verhouding met het I1.B.S.

D. Helsper haaLt konend seizoen de contributie op bij de jeugd als

vervanging L. v.d. K1ift.

Aktiviteiten senioören: vastgesteld werd:

P. LecLusel J. MassinkOrganisatoren: ï. Marieke Toertooi:

v
ïI.

ïfï.

IVI

V"

vr.

:

L. Hompe en C. Beeker

0nderl inge_BrqHt ri j d.en Hensstd_a.I :

R. v.d. Boom en H. Schoonenberg

Evramid,è

J. Speekenbrink

Onderl ing,*a_^:rngo i
L..Hompe, L. I{onpe, D. Helsper

C Luhkarn pi o ens ch appen

J. Speekenbrinlc, E. Spanjers, R. v.c[. Boom

\,

VII. .Juredto,"*oo!
Fa,rr. [errnissen, P. Zaalberg vr Zelst, J. hinsrT. Bij1.

P. Lecluse vraagt vÍaarom het Marike Toernooi niet in sporthal' d-e l,{eijhorst
gespeeld. wordt vanwege d,e aanwezigheid, van een betere kantine, d-rn.v.

stemming besluit d.e vergad.ering het toch in Hengstd,al te organiseren mede

vanwege d.e d.aar a1 aanwezige binding met d,e sporthal.
J. Speekenbrink verzoekt de cLubkampioenschappen ook in Hengstd.al te Laten

spelen en verder een eventueel handicap toerrrooí te organiseren om het
hiaat recreanten-competitiespel"ers te overbruggen.

Dit word.t in ged.achten gehoud.en. I

J. I'[assink vraagtt waarom ku::nen de toernooibesprekingen niet overgelabn

worden aan de toernooicommissie.

Antwoord: organisatorisch is d,it niet mogelijk d"aar veel dingen van te
voren a1 vastgelegd d.ienen te worden.
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J. §pei*embrink vraa,St of er reeds over sponsering: wordt ged.acht.

F. Teuoissen heeft kontakten ge1e$r al bevindt zich öit alles nog

in het beginstad.iun.

P. Lecluse vraagt het bond.sblad rrBadminton Nieuwsrr naar hern door

te sturen. 
'

W. v.d. K1ift verzoekt d.e feestkommissie voordat ze weer iets gaan

organiseren kontakt op te nemen met het bestuurl tevens hoopt hij
d.at H. Nachtegaal nogrnaa3.s -_eea seizoen de persbelangen wil behartigenr

onder toezegg:ing dat besloten wordt dat iedere competitieleider één

orempS.aar varr elk wed.striibormulier binpen 24 uur naar H. §achtegaal

stuurt. H. Nachtegaal stemt hiersree in.

De vergadering wordt om

te/nn

J. hins

11,,45 door B. Ilemeulen gesLoten.
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