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De voorzLtter opent de ver,gadterlng en beet dle aanrezl.ger bartelf Jk
relkm.Íerandertng 1n de egeadatVerslag esoromoet ttXn 78/19 l.prv.
?g/SO.Punt 5 tV erId.ertag bestuurslld, daaritoor schulven de punten
vana| Lter I nr op.

4oltnancjlës.l .or.orzlcht _ c+ bearotjlEg
Íoorz.geeft het roord asn P.Ioklre.De resultatoa over het efgelopon
eer.goen zlJn nlot ongunstÍg;nog nl-et alle kontributios riJn blnnen
blJ ilo oektio(net Jrmt Julli ong.Í r.Oo0r--)iook do zaalhuur is nog

nlot geheel betaalil aan het hoofdbestuur.Àan de hand van onkelo vragen
van d.e vorgadorlng geeft PË noi| dc volgendlo toellehtlng aror tle
begrotÍng rat botreft saldo per t,/8;d1t houdt nen nlet ocht over
Íant aLlee 1s nog rdet verrekend.líat betreft leldlngl§og nlet uÍt-
botaald m belaetLngtechn.rod.onen;de post ls niernrren wat aaa do

bo6e karrt begroot t.v.rl. salarisverhogingen o.d.(huidige poll Í 5,5@r-)
líat betreft eubsld.le;tltt le oen rioëIe bcrokenlng d1o venband. houdt .s

uet de betLalde lcldlng;oot tin de troe vrijrilltge loLttere Ls

subald.le aangevraa-gd op grond van ruine eLgen erwarlng.
ïrt botreft donaties;dcze lopen waarschiJntlJk terugSPK spreokt oror
te organÍc,er'rn donatoursacties,lÍat betrcft ksrstkaarten; IÍlnst laag
gedchst(korctkaartea ziJn nog van vorl6 Jaar;opbrengst is nu pure
rlnst)ïat betroft saalbuuriDtt bedrag staa-t ln echrll kontrast mot

dlÉt van vorLg Jaar.Dlt kont onilat er nog a..rn bed,rag van -Í I.?OOI-
botaarcl rnoct vorden ovcr het afgelopon eo{zoon;verdcr cloor eange-
kondlgtle verhoTl.ngen van de §ÍJn.Sportst.irvoElr de nl.euwo aeconodatl.e

lat botreft ver.blJdtrageSfeder lLd betaald Í ?r50 per Jaar aan het
f, oofdbeatuur voor klubblail, ad.n. kosten ete.líat betref t bondokosten3

Deae rlJn hoger geschat trv.rro do venraehte Ledcnas.Ít!íoÉ.'ií&t botreft
uËtorlelenlDl.t bedrag Le nu a1 besteod,
t.T erkLegine nteuro voorsltter
Ds kantlld.aat J.ten Dan rordlt blJ acclenstle gekozen en rordt gofoll-
olteerdl. not ztJn bonomÍng.Pf, borlankt àe hser ZrartJos en worhandfut
een ksdobon.&;aegt dat híJ bttJ ts ilat de verenLging aog beataat.
.IlDltelooft zlch zo goett rnogellJk Ín to zetton on de veronl.gÍng 60

groot nogElUk te oaken.

4.Eontrlbutios

-

PE lteht toe dat dege voor de Jeugtl vorhoogrl noeten rordon lva be-
taaldle Lelillng en d.at dlt reeds begin illt Jaar ln het klubblad ls
aangekondÍgilJoorstel rorrlt not algencne stenrnon aan{ïenonon.De korr-

tributie gaat nu í 9r- per naand bedragen.
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Dit rorttt door de verIfrlering goedgekeurd,.H.Polaan vraagt Ln hooverro
de besllseingcn van het hoof,dbestuu.r aan de loden rorden bekcnitge-
naakt.PK ahtwoord.t dat notulen een beetuurskríestic zlJnrnaar dat
grote besllssingon In ite AIg. ledenvergadcring besproken worden.Deze
kan lotlereen biJwonon(ultnöd.via klubblad)E,PoInan vr&r.gt naar funktls
sveueoentenkonrrn.PK antwoordt dat deze aktles voert tbrv klubhuLsrde
boutr raar:vRn d.oor de genecnte worclt nvorplichttt oudat het lull6ige
een ttJdlellfk karakter hoeft.
É_qve{$-es-t11s_tig-Eeqt_rrur
Paula Jansen zegt toe dat zij hct rril proberen.Ze krijgt een hartellJk
applaus.

.ï,cI!fiegsg{en*_e@
DesÈ ltggen ter Ínzage;or konen geon vtager o\reto
8.Bon{v.raaF

lfh.ven Rosetlll vraagt wanneer de horenkonp.ven start gaat.JtD antwoordt
dat hLer hard aan gewerkt wollt d.or.v. led.onrerfalctiosrook in de nLoure
rlJlren.['Po1nan vraagt of wiJ ook needocn aan tte groto klubaktie van
ïogener en zo Jarwaanroor d,-- bat,:Ír d.an wordcn aEtn€cwend.JtD antwoordt
d.at do helo Eazcnkanp hloraan needoet on d.at de svcnr.nontr:nkonn.deze
organÍeecrt.Do batcn noetcn konen tbrv klubhuisrnany wat ons betreft
Íg het laatsto roord daar nog nLct orrcr gezcscl.paula Jansen vraagt
eon opnorlclng ta plaatson ln hat klubblacl ovc.r do slochti' opkonst
roor «lezo ver6adorÍ.ng.Dl-t wordt toe6ezogcl .V,:rdor vraagt zc hoovi-e1
loden or nu zlJn .IP antwoord.t ong.B5.Th van Roeeunnrraa€;t of zaal_
aktlvltotton van d.e Eazenkarnp nict kunnen wordcn geconeentroord 1n
I saal tbrv hct ddn zlJn.PE antwoordt dat dlt nat bctreft dc trainlngeu
alloen zln hoeft voof de scktle voLlcybalrnanr dat nc afhankolljk ziJn
rén do beslissinaen van dc lÍljn.Sportst.;deze wllra1s de Centr,sporthal
klasr Lsrde trainingon aorcel nogelijk konccntreron in do sporthallon
on sodocnde de echolon tc ontlnsten.In deze sporthallcn zijn kanttnes
raar voof de loden nogcllJkhedt:n zijn on ouderlinge kontaktcn to leggon
ea to ond.erhoudon;konccntratie van volleybaltralngcn zullen worden
boeproken in boofdbestuur;naor wo zullen oorst Jan.afwachtsnihot kon-
takt net aadcro scktles ls dus noelliJk':r,ondlat d,cze over do holc stadl
veroprelcl llggon en op and,orc avond,cn train..n.Vcrd r zÍJn cr blJ rle
gencente ook plannenróB Elshofcoll.cn lazenkturpeoll. (ln aanb.'un) van
een kantine te vo:rztcu.Th van Rossun vraagt ock nog rat dc open dag
op 2t.O8.79 hccft opg'rlwerd..IP antw.d.at or ong 2O bo[algsl.zlJn gcreest
li.Brands vraagt rat de bedoelingl is van 61-.z,rncnliJko aanechaf van tral-
nlngspakkon cn tasson.JP antr,d.at oen aantal Lcden hleron heeft govraagd
traor dat ctlt gchoel vrlJbl.ls.PK vraagt het roordt on J.Brnrenkanp on
J.Polnan 1n het zonnotJc te z,:tten ivn hun lntensieve klubakt.EiJ orÍ,:r-
handtlgt hen e,:n kadobcn.

Do vryorzltter slult do vergadorlng en bedanlrt de aanvezigon voor hun
konst r
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