
UÍtnodigin; voor tet bi;wolI€.)]1 vall de AT,GtJl'll.'
vari Yolleyveretti.,ing rrJ'li1'"aVoil r ot) donclerdag
oríl 2C.íj0 in ;'Ji ji<cer-trulli IiiSrle;;en-Zuid ílàtr de:

ii VIP.GADEiii 1'3

9 okt,ober L97e
Grootstalselaan.

Gea.chte leden, geacn't e ouders ,

Hierir,eoe .verzoei.leri wi j U op 5 oktober à. s. bovenver:rleloe
vergadering 19.*.11e:^ bÍ.1i.;onen. Er zal wordelt gestelnd over
punt I \zle brSlrige),. puit 5 (coritrÍbuties) ur-punt 6 (verkiezing
nieuwe pennin6rieester) .

Agenda:
1. CPening
Z. Toelichting over het samengaan met Sportver."i)e l{azenkarnip"

,,k-nnj,,--nt;r,"n dOOf Dhf . S.l,'erSten, pennil:SmeeStef VaI] d j-e VeÏ'eni'-ini; '
' , ,.'i- Í,i)*"*,1,: '{tkí*ina over l iquldatie,/samengaan met 'tI)e Hazenkar.p.

4. Fiaancieel verslag boekJaar 1977 / lB en beqjrotiri6 l97t/L979,
door de pennirlg::leester, (lCz,-uo**i Hz-,.2-*lt (irto** / , l. <-/.f,,--.-",.,*,i

:,1 l'""'*", 5. Coritributies i !/ ' i

Iri-.... .,. .- ,',,'-; ,-. t , ,t-, t, -< 'r',-"..r,., -'í.rt 
'--', ' 6. Verkiàiirig n1e'-'y,'e 'pei'iningmeester. Cm persoonli jke redenen

i.,,,; .',-*"'''u...i-.- ffoet Dhr.!ovenra,,^p cleze funktie neerleggen. Het bestuur stelt
Lo, ,-,,t'3,"_, -'' voor Dhr.?.Kokke in zí7n plaats te b€ttoer,,€n.

; -an| 'L'7v'l21'É/.í l, yerslag secretarieat over het jaar l97E/L97$."--:";4t \:..-"!l
8. Ingekor:.en stui<ken.

{,
I

9 . Ror-icvraag en s:uit Íng.
Toelic::ting op pu..t 5:
I-iet bestr.ui stelt voor de contributies te verhogen ivm. toenernenCe
kosten. en we1 voor:
aspiraíten (A ti-,;. ),5 ja,ar) van f .5t-- p.m. naar f .6r1O per i:iaand,
+ teamgeld" Nevobo F.5,-- Per jaar.
juriiorër, (rC t1'r:, l'í laar)- v:rrl f.6r50 p.nn. naar f.Br-- per naand,
+ tea:;geld iievobo Í.10r-- Per iaar.
seniorë,. (v.a. 18 Jaar) 

- van F.Br-- p.m. naar f .10,-- per maand,
+ teat;ige1d l;evobo f .10,-- per iaar.

- 
Nog everi ter herinnering: sterngerechtigd.en zí1n alle 1ed.en van
16 jaar en oucler, ei één der wettelijke vertegenwoordigers van
alle jongere 1ecen. Over punt I dienen alle stemgeres6lijTden
te störnmËn (eventueel kunt U iórand mac n U
dus dringend op deze vergadering aanwezig te zijn.

Namens het bestuu.r,

J.Po1man, secr.,
Nimrodstraat 20,
te}. 560221.



Tí-;,1-,C.-Il .i .'.,:"ii';iÍ ?
5 r-ri,'i C'i) ijit l9'l ri .

Gei:ci:te 1eien, i'eachtr,l ouders,
InkeIe vierien Eel-eden werd ons bestuur: beneroerd door enige Nijmee6se
vr:lleyverenÍ6inrlen rnet een voorste.L tot fusi.e. 0mdat de bestuursleden
het er aI eerder over eefts werer), riat het in de toekornst steeds
moeilijker zou gaan worden onr de verenigirrg met haa.r groeiend aantal
leden, il.et name jeugdleden, te- blijvetr leiden rnet zo \teinlg mensen,
Leeft rnen deze vocustel.ler. ernstig overwogen.
De conclusj"e was echter, dat het Jreriiezsl:i van de eigen identiteil
eeil cnoverkomelijk bezwaar was.

0p advies van een der bestuurslerlen i s toen contact opCenomen nnet
Spc;rtverenigirrg ItDe ilazenkan:p"; egn rromniverenigiligl vraarj.n diverse
tàkken van spcrt bedreven woid"en (korfbaI, honkbal, gyrnnastiek, etc. ).
ledere sectie f unktioneert geheel zelf st::.ndig, net een eigen sectle-
bestuur. Er nioet all een verar:twoord i.ng word en afgelegd .ian het hoof d.-
b e stuur.
ï- "i ih -atuurli;k voor- en nadelen verbonden aan zotn sarnengaan.!a uL dLL ll(

VoordeLen zov je kunnen noemeni
1. Adviez,erL en begeleioing van de teams door goede, 6eschooloe -'trainers, die in zctn groot verband betaalbaar z;-jn"
2, Door betere trainin6; en van!{ege doorstroming vanuit andere sekti-es

ook vol1eybal voor irerenrdus een grotere seniorenafoeling, ook
wlr.t betref t de danes.

'), De nrcgell jkrreid tct het doorspelen varr een aanta.l administratieve
taken naar het iioofdbestuur, zodat het sektiebestuur oe handen
wat meer vrij Ïieeft voor andere werkzaamheden.

, 4. Het kur:r:en teru6;va11en op een ervaren bestuurskader ais er' problemen mochten zítrn.
5. lien eigen clublokaal voor vergaderingen, festiviteitenr er niet'

te vergeten cie prijzenkast.
6. lien maandelijks c1ubblad.
Ien nadeel zou kunnen zisn (ma-ar het kan natuurlijk ook in zLTn
vocrdeel werken) dat er medewerkin6; moet worden verleend als a1le
sekties sanen wat op touw gaan ze,;ten.

'Tenej.nrie tot deze samenwerking te komen, moet de ïolleyvereniging
I'ri,:il'lavo't worden geliquideerd, zodat ook de naarn van de club verve .
!Hierover moet door alle ste-nlgerechtigden worden gestemd; indien gÈ€n
Itweed.erde van de stemmen vóór dit voorstel wordt uitgebracht, kan d.e

. .fvereniging niet worden ontbonden.,Ook moet worden gestemd over wat
'1 er met het in kas zijnde geld moet gebeuren. Het voorstel van het
ibestuur is om dit aaà te iend"en om óe leden het volleybal te kunnen
; faten beoefenen (hetgeen het meest met het, doel van de vereniging
i overeenstemt).
Wij zouden U wil.l en verzoeken, hët bovenstaand.e eens te overdenken;
alÉ èr nog vragen zijn kunt U een van de bestuursleden bellen; maar
ook Dhr.Kersten zal tijdens de vergaderlng graag bereid zijn U er
een antwooro op te Seven.

Tot ziens op 5 oktober

Namens het bestuur
,van Y.V.rrMiMaVott,

J.Po1man. sBCr. rNimrodstiaat 20,
N i' j megen.
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ToeIiciitirit: jir. Iiers:ten .rrcrtveretriLinll i-iazenranp
Yertelt iets over de organisatie varr i{azenkarnp. Juicht samengaan
toe en legt de nadruk op het vcortbestaan van onze vereniging
aIs zelfstandig geheel (eigen bestuur, eigen financieel beheer),
maar de leden zijn weI gebonden aan een. algemeen beleid (Ui3v.
wat betreft het bouwen van een clubhuis ).
Ook de voordelen (genoenid in de toelicht,lng bij de ui+unod.iging
tot Èeze vergadering) vrorden door l)hr.l(ersten genoemd, zoals:
- uitbreiding ledental variuit gymnastiekafdeling
- betaalde leiding

beschikbare zaaT.ruimte en clubhuis.
Ilire iltdel j-rig. rn.,.;rkt ze)-!. i.\e iioo, te van de con*;rroutie uti,;
viel levert i eder 1Íd een jaarli jkse bi jdrage (t .'7 ,5O) vcor
administratie (brief papier met briefhoof ri , clucbl-;'rir r etc. ) .
Er hceven geen l.e,ronvergaderÍngen gehouden te r";orCen.
Se);tiebestuur:slecen cie docr cl e l-eden worden aan5e',{ezen, hrorCen
ti;dens oe bestuursvergaCeringen olfici-ee1 benoen:d (per sektie
l bestuursl-id + I ]eden),
Stenlinf, over ontbindin,': 'rmimavo'r en sa:renflaan rnet Hazenkamil

Omdat het volgens de statute:i vereiste aanta1 van tweederde van
de leden/ouders nret aani'rezig vras, kon niet ivorden gestemd. Een
tweede vergaCerrn6 zal rvordeir gehou,:ien op rr'oensdag 25 oktober
1978.
Financ ieel overzic}-itrlbefirot inf
DhrrBovenkamp ) (pennin5;meester) verstrekt de aan\^rez:-13en het
f inancieel overzicht 1977 /1978 en cie begroting l-978/1979,
De vergadering keurt beide goed. De penningrneester wo::dt tevens
door de kascontroleconnnj.ssie gedechargeerd voor het door hem
gevoerde financië1e beleid j-n het afgelopen boekJaar.
Contribut ies
Het voorstel mbt. het verhogen van de contributies wordt door
d.e vergadering goedgekeurd. Àl1e leden krijgen nog een schrijven
van de penningmeester met het juiste bedrag.
Vgf:klezing nieuwe penningmeester
Vanwege het ontbreken van een tegencandidaat wordt bij handop-
steken de heer P.Kokke, lankforst 16-50, benoe:id tot penning-
meester. Hij volgt d.aarmee Dhr.J.Bovenkamp oFr die door de
voorzitter wordt bedankt voor zLJn werkzaamheden.
Jaarflerslag se cre tarlaat
De vergadering keurt het jaarverslag goed.

B. ïngek.omen stukken
De vergadering neemt kennis van de ter inzage liggende rngekornen
stukken. Geen opmerkingen.

9. Rondvraag en sluiting.
Vraag: hoe gaat het met de clubkleding na het samensean rnet
Hazenkamp.
Antw.: we houden dezelfde kleding inet
zullen wel embleempjes van Hazenkar:rp
dan kunnen worden opgenaaid.
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de naam I'{in'iavo . Tzt.
worden verstrekt , ,1ie
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