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De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezÍger harteliik .

relkonJÍeranderlng in de ageadarVerslag secronoet ziin 7Bh9 i.prv.
?9/8O.punt 6rVerkÍezing bestuurslitl, claard.oor schuiven de punten

vana§ bter 1 nr op.

S,flpaacrjgl o,r "r.zlcht pn Fesrot+n€
ïoorz.geeft het woord aan P.Kokke.De resultaten orer hct afgelopen

seLzoen zijn niet ongunstiginog niet aIle kontributies zijn binnen

biJ do sektie(net juni juli; ong'.f, 5.OOO,--);ook de zaalhuur is nog

niet goheeL bctaald aan het hoofdbestuur.Aan de hand van cnkelo vragen

nan de vergadoring geeft PK no§ dc voLgenclc toelichting over de

begrotl.ng wat betreft saldo per f/A;d.it houd.t men niet echt war
want alles is nog niet verrekond.l{at betreft Leid.ing;}Ïog niet uÍt-
betaald on bol.astingtechn.rcdenenid.e post is nieulír<rn wat aan de

hoge kant begroot i.v.Il. salarisvorhogingen e.a.(huiaige peiL Í 5,5AQr-)
Wat betroft subsictic;dit is oen rÀoöIe bcrckening die verband houtlt

net de betàalde lcid.ing;oot ivn de twee vrijrillÍge lclders is
subsidie as.ngevraagd op grond van ruino cigen c:rraring.
ï,Íst botreft d.onaties;dezo lopcn ruao"rschijnlijk terug;PK spreckt orer
te organÍsexon donateursacti-es,ÏIat betrcft kerstkaorten; Winst 3.aag

geschat(kerstkaartea zijn nog van vorlg Jaar;opbrengst is nu pure

r,rinst)tr{at betreft zaalhuur;Dit bedrag staa"t in schril kontraet net

dat van vorig Jaa.r.Dit kont omd.at er no6 a:n bed.rag van.F 1.700r-
betaald noct nord.en svcr het af*qelopcn soizoeniverdtr door eango-

kondigde verhoi*ingan van d.e Nijn.Sportst.irvrrt. de nieu'rre aeconoclatie

iÍat betreft ver,bijd.rage;fed.er lid betaalil í 7fiO per jaar aan hot

Eoofdbestuur voor klubblad.radn.kosten etc.Wat betreft bondskosteni

Deze ziJn hoger geschat i.v.t1t. de vcrnachte ledcnan,nrvas.l'Iat betreft
naterialen;Dit beclrag is nu al besteed.

llle_r-$i_o-p-fqA j+-le.ultgggg%l*t-tg

De kanctid.aat J,ten Dan wordt biJ accl.:natie gekozcn en wordt gcfell-
eiteerd net zijn bonooning.PK bed.ankt de heer ZwartJes en ovorhand.igt

een kadobon.M Szegt dat hij blii |s dat de vereniging aog bestaat.

ÍtD;belooft zich zo goed. uogelijk in tc zetten orc de vercniging zo

groot nogeliik te naken.

4.Kontributics
ffi

PK Licht toe tlat deze voor de jeugd vcrhoogd noeten rvorden ltm be-

taald.e leitiing en dat clit reede begin rlit Jaar in het klubblad is



rat betreft ver.biJalrageiletler lj.d betaald. I 7,5o per Jaar aaa het
Eooftlbestuur v oor klubblad, ad,n.kosten ete.Wat betref t bondskostenl

Deze ziJn hoger geschat i.v.m. do ve::nachte led.enair.nwas.l{at betreft
neterialen;Dit beclrag is nu aI besteed.

llle$!-e.al+s_.31i.e.u1{s;r.ssryalt-tg :

De kandidaat J,tea Dan worilt biJ acclenatie gekozcn en wordt gafolt-
eiteerd net zijn benoonLng.PK betlankt d,e heer Zwartjos en overhandlgt
een kadobon.E i,zegt dat hij bJ.ij ts d,at de vereni.ging aog bestaat.
,ItD;belooft zleh zo goed uogelijk in te zetton on de vereniging zo

groot nogelijk te naken.

4.Kontributies

-

PK ltcht toe rlat d.eze voor de jeugd vorhoogcl noeten worclen iv-n be-

taalcle leitling en d.at dit reeds begin rlit Jaar in bet klubbLad is
aangekondigidJroorstel wordt net algenene stennen aangenonen.De kon-
tributie gaat nu f, 9r- per naand b.edragen.



!-IaL 2.

SrJLc-ts1-es.-Es,s!gi-€!
Dit rvordt d'oor d'e verffieri.ng goedgekeurd..H.Polnan vraagt Ln hocverre
de beslissingen van het hoofid,bestuur aan de led.en worden bekend.ge_
naakt.PK antnoord.t d.at noturen een bestuurskwestie zijnrnaar dat
grote beslissingen in d.o Alg.ledonvcrgad.ering besproken worden.Deae
kan icdercen bijwonen(uitnod.via klubbrad.)E.pornan vrar.gt naar funktle
cvenenentenkornn'PK antwoorclt d.at deze akties voert tbrv klubhuisrde
bouw waanran door d.e geneente worclt 'rvcrplichtrt ondat het hulrtlge
een tijdelijk karaktor heeft.
-6.&-r-Ei.e-Ui_lls--1:i'q"h.c-gt_utrs
Paula Jansen zegt toe dat zij hct rril proberen.ze krijgt een harteliJk
&pplaus.

J,:-r-Eg e. sg{.e.li^ .,e !trE&,g
Doze liggen ter inzagelcr konen gecn vtageï1 o\rcr.
8 Rondvrar.r

-.-.-,-ÉÉ.-ó*Th'van RosslLtr vraagt ïÍanneex de hercnkonp.van start gaat.JtD antwoordt
dat hior hard aan gowcrkt l,rodt doirlov. led-onwcrfaktiesrook Ín de nieu*e
wijlcen.E.Polnan vraagt of wij ook needocn aan de 61rotc klubaktie van
ifegcner en zo ia rwaa.rrroor d.: baten d.an r'rordcn aangevíend.JtD antyroordt
d'at de helc Eazcnkanp hicraa.n ncccloat cn d.at dc cvenr-ncntenkonn.d,eze
organisecrt.De batr:n noctcn kor:en tbv klubhuisrnaa.r r,rat ons betrc.ft
ís het laatstc woord d.aar nog nict ovcr gezcsd.paura Jaasen vraagt
ccn opncr!<ing tc plaatsen in h,.t klubbrad. oyer d.c srcchtc. opkonst
voor d.czc vergaclcring.Dit worclt toc6ezogd.v,:rdcr vraagt zc hocvoel
Led.en or nu zLjn Jp antrsoorcLt on,g.g5.Th van Rossunrrraa6lt of zaa.I-
aktivitciton van de Hazcnkanp ni,:t kunnen ruorclcn gcconeentrocrd in
L zao'L tbv hct 66n zijn.PK antwoorclt dat <lit wat bctrcft dc trainingen
allecn zin heeft voor d.e scktie voj-lcybalrnaar clat we afhankelijk zijn
van de beslissiniien van de ldijr:.sportst ,;dczc wÍrrals cle centr.sporthal
klaar isrde trainingen zovcol nog,llijJ< konccntrcrcn in clc sporthaLlon
on zodoende de scholen tc ontlasten.fn d.ez,: sporthallen zijn kantj.nes
waar voor de lr:d.en nouolijkhcclc-n zijn oa ondcrlingc kontaktcn tc leggon
cn tc onderhoudon;koncentratic van voLleybaltraingen zullen word.en
b':sproken in boofdbestuur;naar we zullen ccrst jan.afwachten;hct lcon-
takt net and'oro scktics is dus noeilijkcr, ondat clczc orcr d.e hclc stact
vcrspreid liggcn en op anderr; avondcn traincn.Verd r zÍjn cr bij de
gcnoonte ook planncndrl E1shcfco1l.on Eazenkanpcoll. (in aanbouw) van
een kantine te vo:rzicn.th van Rcssun vraagt cck nog wat de open dag
op 2l'o8.79 hccft opgclcverd.,IP antw.dat or ong 20 belangst.zijn gereost
M'Srands vraa8t wat dc bed.oe.ling is van gezenenlijkc aanschaf van trai-
ningspakken cn tasscn.Jp antw.dat cen aantal lcden hieror: heeft govraagd.
naor d.at dit gcheel vrijb1.is.pK vraagt hct woordt on J.Bovenkanp ea
J.Polnan in hct zr:nnctje- te z,ltten ivn hun intcnsieve k1ubakt.I{ij ovi--r-
handigt hen o,.,n kad.obcn.

De voor"zi ttrrr <rlrri {' Àa rrav+nÀ^ri -^ ^s L^:^*1,à r ^



cn te onderhouden;koncentratie van volleybaltraingen zullen word'en

b,:sproken in boofd,bestuur;nraar we zullen ecrst jan.afwachten;hct kon-

takt net and.cro scktics ls d.us noeil-ijker, ondat dczc over de helc stadl

vcrsprcid f.iggcn en op andero avonden traincn.Vercl'r zijn cr bii de

gcno,rnte ook plannenfn Elshofeoll.en EazenkanpccLl, (in aanbou*t) van

een kantine te vccrzien.lh van Rcssun vraagt ock nog $at ile opcn dag

op 21.08.79 hecft opgcleverd.JP antw.dat or ong 20 belangst.zijn gcweest

M.Branrls vraagt wat d.c bedoeling is van gezcnenlijkc aanschaf van trai-
ningspakken en tasson.JP antw.dat cen aantal lcden hieron hceft gcvraagd

nas.r d.at d.it geheel vriJbl.ls.PK vraagt het woordt on J.Bcnrenkanp ea

í.Po1nan in hot zonnctJc te aetten ivn hun intensieve klubakt.Bij ovor-

handigt hen e,.:n kadobcn.

De vor:rzitter sluit d.e veröad.ering en bcd.ankt d.a aanwczigen voor hun

konst ,

Nijnegcn sept.19?9
J.Polnan sckr.


