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To varr Eoudt, secretaris.
P. Peters, kornpetitielelder.

De conp.teaEs gaan het konend seizoen hun wgrl.st4,iden verspelen in d.e Grote SBorttr,al.
Te:*rille van de tIainlnf van de comp.teansEilEureid.ing uan Z ullr a.rrgerr""^agobiJ de §iJneegse Sportstichting.
vanrit de vergadering kont de lrens na€r vorerl m op zaterda6nid.d.ag b.v. tussen z en 1uur Sporthal Eengstdal open te stellen voor de jeugd. nan Nijnegen-Oost. Eet betrefthier een exBeriment nan 1 EnarrdeD.. neze Jer:gd, kan b.v. voor i guld.en ba.dnjnton s1n1ea.zlJ vordt geea lid van De Eazenkamp. onze jeugd rran rnijd.agavond. ken kostenloos ook
van deze nogelijkheid gebnrÍk maken, zolaag het aa^:rtal deelnemers nlet te groot wordt.
l{at het zaalÍntruurproglaÍnma betreft: de zalen worden per 20 naart bij d.e Sportstichting
aa,n8Elrra€€d' en deze lnstantie naakt een keuze uit d.e door het bestrlrr voorgesteld.e
acc omodati e..noge 1i j khe den.
7. Contributie voor het koaend seizoen.
De vergaderlng kont tot de volgende contribrrtievaststelU.ng:
Recreatiespelers.
@ en ouder): orrd. bedrag: f 15or-. Irlieuw bedra6:
Jrurioren (beneden 18 jaar) : Oud bedrag: f 97óO. Nieuw bedrae,:

f 160r-.
f 105r-.

NIJMEGEN

V Nijmegen,

IIotulen virn de ledenvergadering van de sectie Badminton rran de S'.V. De Eazer:kaup

d.d. 1 oaart 1980 in het clubhrisg
Aarlra.ngt 20.00 uur.
Aanwezig rran de zijde rran het beshrurl

ÀantaL aaawezige leden: B.

Aangenomenr

1. ODeninrr.

-

2. Post en mededelingen.
Pieternan Duren vaaa,f 21.00 uur a,anlrezig:.
Eet bestuur steLt voor de a6eadapunten 6 en T om te wÍsserea.
J. Jaarversla^q.
Geen opnerkingea. Goedgekeurd..
4. FinanciëeL verslag.
Goedgekeurdo
i. Bestuursverkiezi::€.
Ton va.n Houdt en Peter Peters blljven in fi:actie, xesp. aLs secretaris en koropetitie-
leider.
Eans Kersten stelt zich beschikbaar als nleulre pennJngmeester. De vergad.ering keurtzijn benoening net algemene sternmen goed.
Ui.ro van der KLift bekijkt aan het begin va,n het nleune seizoen of hiJ d.e fi:nctie
van voorzitter gaat bekleden.
É 4gc@odaties voor he
IIet bestuur stelt voor:
d:l Neerboscb-Oost 19.10 - 2r.1O uur recreatie

20.00 - 22.00 uur comp. training
20.00 - 24.00 utar recreatle.

20.00 - 2r.1O urr recreatle
20.00 - 22.OO uur cotrp. trai:ring
20.00 - 24.00 uur recreatj.e

20.00 - 22.00 utlt conIr, trainlng
20.00 - 21.10 uur recreatie
20.00 - 24.00 uur recreatie

Eerste alterratlef:

Tweede alte:matief :
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Komretitiespelers.
@: f 160r-. Nieuv bedrag: f l8or-.
Jr:niorea: Oud. bedraE: f 1O7 rr0. Nieutr bed.ra6: f 117 )50.
Deze bedragen zijn excLusief kostea nedische sportkanring a'd f 101-.
N.3. niet a13.e coop.spelers behoeven gekeurd te nordent dit is afha,akelijk rran de
geldigheidsduur van het vorige keuri:cgsbevijs.

Beide Uufptrainers nemeu aan het eind rran het lopend seizoen afscheid..
Rob Notenboom verzorg:b dus het komend seizoen a1le traini:rgen.
9. Clubtoerrrooi rra.n 20 april a.s.
Nogna^ais het verzoek om veel j.nschrijvi::gen.
Yoorts wordt etoB aangedroagen dat zich voldoende spelers aanbieden als te11er.
-1lr-Rondwaag.
Ton van Eoudt lrraagt naar b.et vervolg: van de laddereonpetitie. Zijns inziens is
een versneld afwerken van d.e Ladderconpetiti.e gebodea. Peter Peters over',ceegt voor
de' rest va.n de tiJd eeo halve oonpetj.tie door te Yoeren.
11. SLulti.Eg.
Onstreeks 2J.00 ur:r.

NiJmegen, 9 rra.art, 1984

Notulant: [r Y&rr Eordt.
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