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uitnodiging voor een buiter.gcwone illgeraene led.envergad.eringop dinsclag 29 rnailrt &o s. Ín het wi jkàentrun Hatert,Grootstalselaarnf[atcrtselíeg, senvang 20.JO u.
De vcrgadering wordt bijeengeroepsn op verzoek ve.n een aantal_rcden van de sektíe bed*inton lrct, het d-oeI rr.e volgcnde besris_singcn rf te d.wingen:

f :r*;1,:t",.:::^:1,1:-t"_:1lIo:"ifl- rrct c1e :e ktic-argcv,r,ucligden i.n
lï:,-n,..l:*o:l=lloucn., . lolat u aire' gewenste r"r"",ï"riJÏï"Ï.;:zrLok kunt krijgen bij het H.3. of Uw eekti-ebestuurd.ers.Gezien hct g::oto bcl.:ng en ilc ingri jpenci c korrsek*enties voorcnze vureniging, rocpcn v,,i j ilct ktci allc Hazenkanpeïs

rrne alge.rone re.denvergldering cha.gt het hoofclbestuur op desektie bad"*inton toestcnníng, tc vertenen aIs prf st.nd.ige ver*enging verd-er tegaan en alle rechtcn en plichten van d.e sekuieload.ninton over te neulen.
Het. hoofclb,estuur (rcsp.c1e Hazenkarap) zar geen ar,;tics ond.ernc,enclie de nieuvr op te richten vLreniging tiuntien schad.enn.

Dit'oorstel ,<ont or gouc cn kort op neer d"at. een rer_atief geringaantal leden de vcrgaclering wi1 laten beslissen d.at de Hazen-kar-rp noet ophoudcn dc badninton speaf te beoefenen en 6aarnee d.ede weg vrij te rrelien or,t in een nicuw vereniqinsverband. tcprofiteren van wat d.oor rre Hazerekcr.rp i;-;;; verleden is opgebouwd-.Het hoofd-bestuur is clan ook van oord,ct l aan d.it voorster geen:"red.ewe,rking te kunnen verlenen, otld.at eï;a' geen enkcl zi-nnÍg argur,ront r,-'"nwezig is waaruít zou blijkenclat het belang van c1r: lcdcn wordt gecliend wanneer d.e sektiebadninton zelfstandig vcrd-er gaat,b. d-e ]lazcnka'p een ,ercniging is waarbinnen (volgens d.e statuten)r:iecr takken van sport bed.reven word.cn, waar badninton een, sinclsvel-e jaren, vast ciccl van uitnaakt.
Het zou voor de Hazunkarrp een grote blai.r-age zi jn en verstrekkendegevolgen hebben, als clit voorster d.oor cl,:'vergadering zou word.enarngcnol_i<jne ini,rers ook in 11 e toekor-rst zou st.er:cts e: er,.l, ,:Lantall-ed'en op grond- van d-e statuten de r:eslissing kunncn afclwÍngcnot.r el-k will-ekcurig ged.er:ltc van dc verenit#g op tc heff,en,of. d-a.t. nu cen gehele sektie is of zelfs cJn r,_.ntrsï.deel_ uit ecnsektie.

0p grond. van de statutcn kan dcz,c gang van zaken arr_een word.engekcerd wannecr cle AL.v. zieh tóg.i aI ,i""""" van d-eze bacr.ninton_ledcn ultsprcckt cn zij de rrcning v.-n hàt iroordbestuur stcunt,d'at de Hazenirar-rp bacr-rLinton iloct irlijvcn rreocfeno,.

c p ot-iap 29 ileuirrt ir.s. hun stcn uit to Ornrffira*r! È uuri. Lr.r rr Lc ot]cngon, óÍ, zicn vóór d.ezedetun iri verbind.j-ng tc stcllen i.ret rc:n v.n aë sr,rrf i r:,_ nr r...
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Lie t hoof dbc stuur.


