
1) open-ilr8.'De voorzitter, Jan schöl.s, geeft een algemeen beeld
hoe de vereniging gedrira.id heeft in het afgeropen Jaar en
vraast ieclereen niet te vlug over elkaar te oordelen en voorar
positief te blijven, omdat in onze vereniging het socé-arg
aspect zeer op de voorgrond is komen te staan.

2) rylededeli.ni*en, pgst e]r ingqko-men stykken.

- I februart géén trainlng
- IO naart microfinalers in j)en l{aag, kosten f l2r)O, betalen aan Ingrid, vertrek

+ 12 uur Neerbosch

- 16 feb:r:ari "Korflebalrt
- 17 feb:ruari rtchineeg',

- l-jarig bestaan afsluiten op 1 nei met "AKTfll l00rt
- Ilans organiseert een loterijtje
- Poet: Paaetoumooi bij Steeds Hooger, Apeldoorn

PlnkstertourrrooL bij Blauw-Zwart, Wlerden

] ) lti.is}itreiking Kerstpuzzels

4) Verki-ezine b§lstuur.J)aar geen tegenkandid.aten uaren aangeneld, blijft het
bestuur in fi:nctie t.w.: voorzitter Jan Schöls

trbans v.d. Heijden
Simon Kersten

, Dick Ko''stanje
Ingrid v. thren
ilans Nijnan

..
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!) sapensteuen cgpntssie§. 'rTetchnÍsche commissÍe,,: Na een zeer laage, naar zinvolLe
d.iseussie, werd d.e naa^m verand.erd in trtwaalftalcomnissier', d.ie de taak heeft de
ploe8en salnen te stellen, nieuwe 1e«Len in te delen, persoonlijke behoeftes en
belangen op het korfbal technisch vlak in te passen. Alles ln plrerleg net
trai.:oers, ploegen, begeleiders, coumissles en bestuur, zond.er dat de cornmissle
rrhet laatste woord't heeft. De hele vergadering kon zich in dit compromis vind.en.
De twa-alftalcommisie bestaat uit de led.en: Jamy Lintjer, Ingrld v. J)uren,
Stefan Korsta.nje en Rob du lbee ( op latere termÍjn ).
'Ueusdcommlssier': De jeugd In onze vereniging krijct te rveinig aandacht, toch vormt
de jeugd d.e 'rgroei" in de vereniging en heeft de jeugdcommlssLe d,e 1e prioriteit.
De taken van de jeugdcommissie zi.jn a.o.: organiseren varl ontspanningsavonden,
tor::enooi, kampen, begeleid,en bij trai-ningen, weclstrijd.en en.z. en za:- zoveel mogelljk
zelfstand.i$ moeten opereren en d.ele6pren. Pe jeugdcglnmissiJ za] bestaan uit de led.en:
Petra Lukassen, Anja Janssen, ldieke Koretanje en l{illern-Anne SchöIs.

ttEVent*nt-unc.q*i""1e". i)e taa^ur zegt aI wat de taken zijn en d.e commi.ssie zal word.en
SBvo:md door: lvtrargriet Schö}s (voorzitster), Chris Hofs, C,er v.d. Ve1de, Bob v. f""t,
Ingrj.d v, Duren en Joop Boe.

a4)g -roVelkorte notglen van_de Ateeqene T,edenverppderl4& Ig^n de eeltie .
ILORFBAt Y3n S_:::;[]9-IAlut!ruR. setrouaen i.n het k

secretaris
pennlngneester

vraarn. voorz.
uedatrijdsecr.
opleidingen



@"'
Ne commi"ssÍe za1 d.it

Jarrry Lintjer met Hob

voor de junioren.
rrVervoerscorrmiss@" is v:rn d,e lijst afgevoerd..

"Klubhuisconmissierr i'ievr. Bep Bos heeft de coördinatie van het klubhuJ-s op zich
genomen.

"lrlaterialencomrnissie". Gerrie l,ukassen heeft een 'tcontrolerend.e" taak, d.v.2. dat

velden en palen uitleggen en irrhalen + balIen verzamelen nog steeds door de ledén

van de ploegen noet word.en gedaan. Gerrie zorgt erÍvoor dat de spuIl-en er gfig.
"sp.ortkelEin,qscomrnissie" . Margje Korstanje wi1 d.it op haar nemen, via haar kriJgt
men te horen vie, víaax en hÍarneer gekeurd moet word.en.

Vermeld dient nog te r.rorden dat Lieke ilillene deel uitnaakt van d.e rrPerg- en propa-

gandacommissie' van de { Nijmeegse korÍ-balverenigingen en d.at Stefan KoratanJe i

d.eel gaat uj-tmaken van de "Schoolkorfbalconmissierr va,n d.e { Nijmeegse verenigi-ngen.

6) Jaa.rverslagen.

- verslag secretaris cloor 1.1'a:rs v.d. IleÍjden

- verslag pemingmeester door 1-rick Korstanje

- technisch verslag door l-iick Korstanje

- verslag opleidingen door llans Nijrnan

- verslag wedstrijdsecretaresse door Ingrid v. Duren

I ) Rond.yraae.

a) fngria v. i)uren rmaagt of ledereen wÍI
te vertreklcen.

b) Hans NiJman meld.t dat Joop Theunissen en Torury Tobé in bezlt zijn van het A30 -
d.iplorua en belangstelling hebben voor de venrolgkursussen.

c) anSa Janssen vraagt hoe het staat met extra training.
antw, )ick Korstanje is druk bezig om ruimte te leijgen in de Reestraat.

a) ton Soetekouw vraagt of voor een demonstratle-wedstriJd. op Lind.enholt, maanda6

over een week, er belangstelling bij de 1ed.en is (f6 mensen).

gI!9. Dit zullen we in de krant opnemen.

e) l,ict Korstanje rvil liarion en Ingpid v. Duren extra i:r het zonnetje zetten voor het

vele werk dat zíj voor de vereniging hebben verzet.
A) Sluit:-ng. Jan Schö1s d.ankt ieder voor hun inzet, in het bijz0nd.er me\rr. Bep Boa,

wenst ieder een goed.e reia naÉrr huis, naeldt nog dat de opbrengst van de loterij,
minus onkosten, f6Br50 bedraagt.

]àr laten we voortgaar op de lngeslagen weg.

llo wens was geuit on één veek van te voren chauffeur" t" ,.*.gprri
proberen te vorrezenlijken. De commissie wordt gevormd d.oor:

du ltee .voor de aspiranten en Jarmy'Lintjer met Ger v.d. Velde

meewerken, bij uitwed.strijd.en rrop tijd'r
I.'

seoretaris
ftrans v.d. Heijden

voorzitter
Jan Schö1s


