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Nott{Ien van de 1e9!ryeïsa$"ïin§, Ian=d" se

Aa^nrrang: 20.00 uur.
AarrwezLg nan de ztJde nan het beehlrr PoLeoruse, voorzLtter.

'1t9']9-zY

llovan f,ord.t, secretarLso
Aantal- aanwezige Leden: 5o

1. Open_ing.
2. Pc»st en mededelingen.

Telefonisch bericht van verhÍnd.erÍng ontvangen van Josd Jaoob.
I. Plannen ni,euwe seizoen,

Het bestuur stelt voor:
NeerlËffiost, d onderdage :
Hengstdal I vrijdags :
N.3. De zalen moeten nog biJ
en goedgekeurd,
leden: gaarl accoord met verhuizing van Elshof-co1lege naar Neerbosch-oost.
h,iYTi?Ten.spelen in princlpe de eerste 2 uur op elke avond, de Jeugd(corn-petitie ) traÍning inbegrepen.
h zijn volgens Ed Yelthuizen teveel 1eden rrriJdags ln Sporthal Hengstd.al.
Pe§Ïuur: Gezien de negatieve er:varingen van het vorig: seizoen, wat d.e sterke
daling van het ledenaantal na Kérstmis 1977 betrof, werden ongeveer 20 wacht-lijstleden eind december 1978 opgeroepen. Da,ar zich na 1 Jan. .van dit jaar
geen verwachte dalÍng 'ran de bezettlngsgraad van de zaal voord.eed., geeit het
bestuur toe, dat de maxlmrmcapaciteit rran de sporthal reeds gedurend.e d.e
maand febnrari werd bereÍkt. Vandaar dat ziJ omstreeks het miAaen vaÍr laatst-
genoemde maand een ledenstop heeft afgekondigd. en geen nleuwe wachtlqstleden
meer inschriJft.
L?den: De recreatiespelers ervaren 1 baan voor de competitiespelers a1s
storend.
Bestuur: De training van de competltiespelets za]- ln het nLeuwe seizoen

3o Contributie.

19.00 - 24.OO uurg J0 àug.r79 +/n 29 nel rBO.
19.00 - 24.00 uur, J1 oug.r79 f/a ]0 nei rB0.
de NÍjneegse Sportstlchting worden àan8:e\rraagd

plaatsvinden rran 7 tot 8 uur, voorafgaande aan de speelavond. van d.e recreatLe-spelers, waarschlJnltjk op donderdagavond. In het komend. sel_zoen wordt d.e
competltie nog in de recreatleuren afgewerkt, hetgeen btJ veel badrninton -verenigingen gebeurt. Een zaal afhttten voor enkel conpetittespelers is
fÍnarrciëeI ondoenllJk. fn het eelzoen 1)80/1981 za]- d.ó conpetltle nlsschLen
verspeeld worden in een nog te borwen oentrale sporthal tegenover de ptrlllpa-
vestiglng:.

Het bestuur stelt voor!
seniffiI . 1Jo1-. otrd bed.rag: f1. 142150.
Junioren: fI. 97 t5o. orrd bedrag: f1. 9ot_.
Competitiespelers: fI. 160r-, Oud bedrag: fL. 15Or-.
Peter Peters opg:egeven voor medische keurlng, nlet-geker:rdr
Bestuuri De medlsche keuring van d.e conpetltiespel.ersrd.ie volgend. se1zoen
aan de competitie deelnemen, wordt door het bestuur vóor de gète1e groepbij de G.G.enG.D. aangevza.agd..

C. Nieuwe trainer.
Pesluur: Taak rran deze níeuwe trainer zal, zL|rrt d.e technische oprra.ng van dejuniorenr de recreanten en de conpetttlespelers in beld.e zaren.
Lou Pietersen blijft d.e conpetltielelder en za! ziJn enraringen op talrtlsohgebied bliJven uitdra6en.
Peter Peters: Lorr Pletersen geeft te welnlg trainlng.
3esLutt vergaderingr Lou pLetersen bLUft conpetttiàIeider.
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4.@ rffiftredend'ennietherk1esbaar;hetoprnr11envandezepost
is van groot belang.
Geen d.er aanwezige leden biedt zLcln aart a1s nieuwe voorzitter. Het besttrrrr
gaat derhalve verschillende l-eden persoonlijk benaderen. ,
Èet bestuur betreurt deze gang van zaken. ?"íJ heriwrert er aan, dat een ver€-
nigingnietkanbestaanzond'erd.ebereidwillÍgemedewerkl.ngivanvrtJwllJ.lggra.
Mariken van NieumeFhentoernoo-i in -apriI. a.sr
À11e 1ed.en lnmne rne€ÍIelllëno Hel-aas is nog niet
Led.ereen ln het bezit \ran een bondskaart. Dlt is niet de schuld' van het
bestuur, naar van d.e Badmintonbond, die deze kaarten nlet tlJdLg nerstuurt.
Voorts kan ledereen die d.eelneemt aan het toerrrool aangehtezen worden 66n of
meerdere partiJen te tell-en.
Rondrrraag.
fo"ffi"dt: Vanuit het hoofdbestuur ts mlJ gevra.agd of één l,1d van elke
sectie, d.us ook \ran onze badmintonsectLe bereld ls zlttlng te nemen Ln d'e zgnr
activiieitencommlssie, die ingesteld Ls om d.E.vr het ontwiklcelen van activl-
tetten financiën biJeen te vergaren voor de bouw rr€rn een nieuw oLubhuiso
h stelt zich geen Lid besohikbaaa.r. Eet beetuur zaL derhalve leden hLersver
persoonliJk benadereno
Sluitine.
Omstreeks'21.45 uur.
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