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f) Otening. De voorzitter opend.e de vergad.ering met een trartelijk welkom asn de

aanrwezigBn en las enkele ned.ed.elingen voor, ooàr 3

a) ens en SJuul va^n Geffen d.anken ied.ereen voor hwr belangatelling en kadots

bij hun huwelijk.
b) feter Poloan heeft zich aangemeld a1s kand.idaat voor een bestuursfirnctle.

,De'Íaleitl.ing van d.e voorzLtter behandelde de volgende punten:

a).
In het begÍn r,És het erg duidelijk rat we niet wild.en.

& zijn in verhoud.ing veel mensen die met negatieve e::rraringen uit and.ere

\v nereuigÍngen liuanen (we wilden gpen olub geregeerd. door enkele famlIies, geen club t

die kost uat kost aohter d.e ka,rnpioenscha.ppen aanholt etc.).
l,Ie gebnrtktea noord.en aIs inslraak en democratle en stelden de teans met zrn alLen

vast. Í,ater d.elegsertlen we meer b.y. cle bevoegdheid. tot het sa,rnenstellen vart tea.nns

orider voozrraarde van goed. overleg net aIle geletilngen.

Eet Le rm zaak te komen tot een wat clulclelijker mod.elrvoordat aller1ei begrlppen

een eigen onttuidelijk leven gaan leiden moeten lre ons berad.en op de relatie tuesen

drang naar prestatie en het speelplezier (b.v. geldt op het korÍtal-ve1d. alIeen de

jr:ngte lmt, het recht van d.e sterkste: in hoeve:re speelt een ctergelÍjke benad.ering i

ongenerkt door a11erLel geled.ingen in de club ? ).
!íe hopen het orginele karakter d.at onze club nog steed,s kenmerkt vaste vorm te
geven en eryoor te zorgen dat we niet d.e korfbalclub worden zoal-s er reeds d.ertien

in een dozijn gaar,.

b)@-
1,,1e moeten komen tot een duid.elÍjke en held.ere taa^Irverd.eling in besturr en comissies

met een goeèe bezettÍng. Van erg veel belang 1s d.at ook voor d.e organisatie rond

lceant, materiaalbeheer en kantj.nedienst. Slechts op d.eze wijze is het mogelijk

de overbe3-asting van een aantal werkpaarden te voorkomen en het r*erk bir:nen de

club eerlijk te verdelen. Deze stnrktuur noet goed duid.elijk zijn voor a1le leden.

c) Ie ieuedseEloro .

l,Ie beschi]cken nu over trainingsnog'elijkheden op Lindenholt. Alle aa^nd.acht rordt op

korte te:mijn gericht op een goede uitbouw van het pupillen- en asplra^ntenbestand.

Nlet om een grote club te worden, maar om een eveil,íichtige opbouw te bereiken.

Zoud.en r^;e het afgelopen jaar het jaar van de senloren lornnen noenen ( d.esnood.s ma^ken

rrevijfrnÍcroteanst),ditseizoenbonbarderenwe!]aartotjeugdjaar..Datbetekent
eenextrabe1astingvoord.eJeugd"comnissie,naarwevervachtend.aartoea11enod.ige
steun van de vele kapabele figuren in d.e club !
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2) Bgstuurnerkiezing. Sestuurskandidaten lra.ren: Chrls llofs en Peter Polnan.

Ànja Jasssen .rxoeg wat «leze mensen zelf van hun taak dachten. Beid.e gB,ven hierop

hwr antr*oord.. Anja Ja.:assen vroeg voorts een schriftelijke stemming hie::voor.

Resultaat: Peter Polman {0 stemn,en, Chris Eofs JB stemmen en J stemuien blanco,

'trEríl;rmee Peter en chris benoend waJsen.

1) narrrnrtJinq_t.c. Door het wegvallen van Jannf Lintjer en Stefan Korstanje moesten

twee nieur^,e kandidaten gekozen worden. Boventlien wilde Rob ciu ltee zijn plaats

in de T.C. ter beschikJring stellen als d.aar ook gegadigpn voor l{ZrreDr

Na besloten te hebben dat d.e verkiezing varl een nieuwe T.C. tiidens deze vergadering

moest pl-aatsvinden steld.en d.e volgencle personen zich beschikbaar: Charel Da"ns,

[hea ]uijnhovenrl.íil Eurkens en lrlim d.e Jager.Yan d.e tot d.arl toe zittende led.en van de

T.C. wa,en herkiesbaa.r: Ton soetekouw en }hrgriet schöls. voor het genak werd. gesterod-

wie niet in de T.C. voorkomenrna telling bleek tr.Ilm d.e Jager niet te zijn gekozen.

De g.C. zLet er dus als volgt uit:

v [hea Dijnhoven

I'Íargrtet Scb61s

ldiL1 Eurkeng

[on Soetekorw

Cbarel &&s.
a) ntck Korstan.Íe uit bestur:r: Jan Sch61s ging nog in op het feit van het uit het

beshmr tred.en van Dick Korstanje. Yolgens de voorzitter was het d.e eigen trBrl§t vran

Diclc net bestur:rswerk te stoppen oroclat er teveel tiid in ging zittenr bovendien

had Dick enige nalen eerder de wens te keruren Spgpven zijn besàlrrsÍ\Ectle af te

uilLen bouwen. rrrkel-e persoonlijke red.enen hebben dit proces versneld'.

DLck en Ja,n haclclen afgesproken d.at Dick net d.e overÍge zaken Seltoon d'oorgaatr zoals:

recreantenlelder en coach van bet Ie seniorentea.m. zijn bestur:rsfimcties worden

d.oor d.e and.ere en de nieuwe bestur:rsled.en overgenomen. Ja.umer is dat verechil-l-end'e

\7 mensen met cte grote capaciteiten hr:n fnncties neerleggen; hier word.t niet aI1een

Di-ck betloeld..

5) rrlranclen. Jet SIot neldde d.at wij er fi.:ranciëel t'belabberd." aan toe zijn; d.w.z. wij

hebben bij het hoofdbestuur een *schuldfl va^n^ a'uim f l5a}r-. Deze schuld is ontsta€Jo

doordat wij we} d.e begrootte bed"ragen giljggggv.en hebben, tctrijL de contributie

inning over 120 led.en niet over het eehe§ jaar plaats heeft gevonden, In.à.ril. wij

had.den in h_et beel+ @ tz} leden die r/oor d,e benodigrde geld.en konden zorgen.

Doordat in de begroting van d,it gej.zoen d.e bondsuitgaven veel te laag: waren ingeschat

en het besfilur d.aard.oor rhuimtert dacht te hebben voor reiskosten vergoed'ing, wordt

d.eze schuld. eigenl_ijk nog groter. 0m d.eze schulden te }unnen d.ekl<en zuIlen vre op

aller1el pr:rrten trzuinigr! moeten zijn.
Eenarrd.erernogp1ijkheidonditJaartochrond.tekomen1s:@,dusextra
inkomen. Door extra aandaeht aa^n schoolkorfbal te besteden zijn hier wat mogeliJk-

heden, echter dan is wat extra inzet rran iedereen nodig.
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Í ..4rnnet consqnptiebormen noeten we rrat zuinlger ziin; er zljn teveel bomen ln

V oraloop. AlIe boruren moeten ingeleverd. word.en bii lha.ns v.d. Heijden. Er mogen

7perve1dwedstrijdnietneerdarrJborurenuitgegevenwordenen@

È ztrllen d.eclaratiefo:mulieren genaakt

8.e.4. za1 nader tltgewerkt nord.en.

worden t.b.v. reiskostenvergoeding.

6)Derytu1envarr20jrrrr1enhetl@rranhetse1zoen,78/,79r+erd.end'oor
trlans v.d. Heijd.en voorgelezen.

z) schoolkorftal. Doordat de schoolkorfbalcosrnlssie eigenlljkrrte netjes" l,tas bij het

Hetrren nan leden ult het schoolkorfbal gebeurenr moeten wij nog extra aa.nd'acht

hierzan bested.en (zie ook punt l).
Orrerlgens lras het gchoolkorfbaltoernooi uitstekend verlolnn en verd.ienen de mensen

. die rlch hlenroor hebben i:cgezet onze uaard'ering.

8) EtoegoBgave nfcroseizoen t79/t . Ir,ze ploegen bestonden veelal- uit roéér dan

4 da,lreg en { heren. tr}ans v.d. Eeijdea vroeg vie va^n d.eze p}oegen er rtop papierrt

over konden na,ar een ílagerft team, dus ale reserye voor hogere teans. Tijttens tle
\,

vergatrerrng kon 6een duid.elijk antwoord. hierop worden, Segeven. trïans v.J. Eeiid"t

za1 eeu voorstel btj de T.C. Índienen uaarin enkele nanen van ÍSnsenr wazàran

' bekeatt is d.1e r.1gl bereifl zijn gp papier nlagertr ingedeeltt te willen worden.

In feite zullen cle alrlers hler nauwelijks iets va,n merken.

9) &p!Eg.
a)@E'rrroegvoortaarrgPennotu1enenjaanrers1agenneervoorte1ezen,

dlt koet veel tljcl en nen heeft te weinlg aend.acht.

gg@l! Dlt voorstel wordt overgenomen.

b) nob du pree vonrt clat d.e T.C. besllssingsbevoegrdheid. heeft en dat de teamsanen-

stelling niet neer beaproken hoeft te rorden'

g$@: De voorzÍtter ls het hier niet mee eens ondat gebleken is tlat

mensen te welnlg ztjn gehoord en tlat afgesproken uas d.at d.e E.C. beslist

\_. a1le betroklsenen zljn gekend. Bovend.l.en wareu erlcele iltechnLscherr zaken

enkele

nad.at

nog niet

rond, zoals de rese:rrers en het onvolled,ig zija van juniorentea.m§.

c) Jpgg-gg1g, \Eoeg traarom d.e wed,strljdgegevens \ran Janny van raeerdere neken

nlet in het lsantje worclen opgeneonen.

@s l^hargclfjn$jk \ranweg€ d.e ert::a "ruimtetr die dit ln d.e krant Lnneelnt

EA het Irdubbele[ wetk. Dlt vord.t nog net ltÍarion v. D:ren opgenomeD.

a) @!.§$"sn viroeg of d.e naaen van de deelneuers aant schoolkorfbal bekentl lrzlr€De

gg@!s 8.e.8. wordt net d.e scholea opgeaoulen.

e) @g._I5nag lToeg aa^nilacht rroor: te) teÍaers voor d.e d.lv. rolcrotea'ns

2e) aa.nneldingen vell het t{[gaÍnftr

f) Ton soetekouu d.ankte naoerur iedereen Jarury voor a1 haar verk l-n de T.C.

peter polman d.ankte iedereen voor het vertrouwen ln hen gesteld'.

trba.s v.a[.. Hei.iden ctankte namens het besturrr Led.ereen tlle het bestuur geholpen heeft

ln het afgeloPen seizoen.

LO) Sluitlng. Jan Schö1e d.ankte d.e aa,nwezigen voor hr:n inzet en stelde d,at d.it een

n:rooerlge naa^r zeker nuttige vergadering was'

secretaris kans v.d. Heijrlenvoorzitter Jan Schö1e


