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De vcorzitter opende de vergadering met een hartelijk urelkom aan d.e aanwezigen
en in het bijzonder Ad van Heumen"
De voorzitter g:'ng in zijn voorwoord in op het ontstaan var! de vereniging
de groei en ook d verarid.eringen die in de loop varr ons 2$ jarig bestaan hebbenplaatsgevonden.
Daarmee ooli c-uidend op het fenomeen Twaalftal- Commissie en later Technische
Commissie.' die rechtstreeks door de leden gekozen Ís en dus aan de A.l.V" verant-woording verschuldigd is,
ne voorzitter dankte alle commissies en individuele werkers voor al hrin werk,+j ' on r'nra*
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Dé Nofir_-'l-en van de vorige vergad.ering (1{ me L
vas Lgesteld.

1)

1980) werd.en na enkele opmerkingen

J-ea!y_egs_}eg
Het jaarverslag varr de secretaris was in tt I{azenpeper gepubliceerd, en iederl:ld hiervan kenni.s kurnen nemen.
Nadat de c;rnerking was geplaatst omtrent punt 6a propaga.nd.a van extra aald.acht-be voorzj-en, werd. dit jaarverslag vastgesteld,,
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Dit verslag zou kort zi jn en kon niet anders dan kott zi jn omd.at d.e E. C.neestal alleen door Hans llijnan bemancj. is geiveest,
Hans llijman gaf aan dat de activiteiten nogal wat I'stil vielener omd.at een enkelekeer de sfeer ontbrali om mensen tot bijzondere aktiviteiten te motÍveren.
Desondarrl<s zijn toch een aanba:. zaken aan de orde geweest zoals d,iscors, bingo,Í'--.';erklaas en o.a, het kamp op de Díkkenber:g.
Chris Iïofs zal vanuit het bestuur d.e E.C. steunen om tot een verantwoord.e uitbouwte konen.
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roo,' tijdgebrel< is gc:-r verslag op papie:: vastgelegd" maar Dickhet kcrt toch een redelijk overzicht van de n"iirrituiten vanafstart in januari tot nu toe,
naarj-n ga - Dick a,an dat veel ged.aan is aan
Een duidelijk.: -.'ocru.itgangr van het spelpeil
ne J. C, heef t zíc'n bexaden o.r.rer de sitr_:.atie
',,,/as vcor de tceL;crnst,

Korstanje gaf in
de nÍeuwe rU. C. rt

de opbouw van een goed. werkende Jn C.
van de jeugd is waargenomen.
op de Winkelsteegh en d.ie onhoudbaar

l'{leeliikheden zijn gevonden op I(inderdozp Neerbosch en onze jeugd heeft praktischrie 51ehe1c eerste helft van de veldcompetitie + trainingen d,aàr àfgewerkt.llr"t r'"c::]ruízen rtaar L:lndeholt heeft pièt het verwachte ied,enverlies opgeleverrro maariu'rst ee-r ledcnrvinst van !, bouendiffiTopen er contacten met ca. 20 kandii ...:.
,- r,rig<i.ieden.,
l'^ Í f\ :^ -".+ a.t-'utu" r-i-r 1L''rtr / mensen gestart waar\ran intussen H"o*X en Janny helaas gestopt:'i;;r" ne nc'o--"|c aanr,rrlli_ng is gekonnen in de vorm rr*rofii"1.re ;eígawedstrijdsecretarrs,ra,t. ïess,.,r ;!r: is nog èein plaats vacant.
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"-an 
crimbergen deed. nanens de T.C. verslag, dat a1s volgt samengevat kan wr:rden:tht -iot ecn goed vrerkend.e T. C, te komen heeft àe huid,ige T. C. een aantal regelsopges-i;elde l'/aa.::van de T"C. venracht dat ied.ereen eewerkt d.e moeilijkhecien zoals inhet- verl-eden nogal eens plaatsvonden ronc ploegindeling"r, *r., -te 

voorkomen doorzích' aan deze regels -|e houd-en, ir/im las aàze iegels voor en gaf op sommige punternenige toelichting"
0o)< gaf wim een schets van cie visie d.ie binnen de T. c. reeft.



Het T.C. beleid zaL ook in het Hazenpeper word.en afgedmkt.

7)._ Finaqci e_el vers I qg
Jet Slot lichtte ereoào toeo
Een aantal leden had moeite met het verschil in begrootte en ontvangen contrÈ-
buties. Jet .'antwoordde dat óén van cle oorzaken is dat d.e verwachtte leden-
groei enigszins stagneert en dat bovendien een aantal leden tussentijds bedankt
hadden sr ondanks de verplichte iaar_qo4-tli.butie hun contributie niet meer
voldeden.
Met name Dick Korstanje had moeite met het feit d.at l-otto ftcto opbrengstenrrdienent? om een ttgsttt in de begroting te dekl<en, d.it soort zaken horen eigenlijlc
een Lestqmm_1ng. te hebben b,v" rtbouw eigen klubhuis op Lindenholtl?
Jet Slot lichtte e.&o&, toe waaru-it bleek dat wij over onvol-d.oend.e liquide
middelen beschikken, waardocr dit geld nod.ig is om bij voorbeeld het KI{KV
voorschot wat in rekening gebracht is van Í" 4ooae-- te voldoeno
alsmede soor het binnenkort te betalen van ci,e zalen en velden"
0.a. Anja Janssen achtte het noodzai<elijk een kascommissie in te stellen.
vooruÍtlopend hetgeen varruit hot hoofdbestuur geregeld saat rrorden (via het
Huishoudeli jke reglement) .
Het bestuur beraad zich hierover en zal een l(ascommissie henoemen (hi-erover
zal ín ,t Hazenpeper gepubliceerd. worden). --.--'-Vaststellen vanhet financieel verslag zal Ln de hoofd-A.l.V. p1a#vinden.

B. Verk-i-e zing_LQ* lS{q.+
Doordat Paul lTerten de ToC. gaat verlaten (aie door het hoofclbestuur tijdelijk
was toegevoegcl) is een vacature in de T. C. ontstaan.
Bovendien moeten cle t"rssenti jds toegetreden T. C. l-ecLen l'lark S1o-l en Wim de Jagcrdoor de A.l.V" ber,'estigd worden.
Dick Korstanje gaf de voorkeur aar. een T.c. d.ie leden moet hebben
die gekorfbald hebben en nu niet meer spelen en die bovendien rterzake
krmdi-gr? afhankelijk is van gestelde normen.
stefa:r Korstanje vroeg eenstemming over het T.c. beleid..
A:rja Janssen vïoeg eerst een d.iscussie. I'r:ans l/illeme stelcle voor het beleid
samen te vatten, vragen te beanbl^loord.en over d-e eventuele knelpunten
endaarna over het T" C. beleid te stemmen,
EY ontstond in rle vergadering een langcurige d.iscussie \Íaarrta. de ll.C, voorsteldezich te ontbinden.
Jan Schöls stelde nalrens het bestrrur dat de tijd" genomen moet worclen voorberaad. Intussen hadden veel 1eden vanwege het late uur de vergad.ering verlaten.
Dicl< Korstanje vroeg de T.C, aan te blijven en enkele wijzigingen in beleicl enploegsamenstellingen aan te brengen.
gÉ _b-e.s;_q1gf_!ss 1 o qL gtdu s :
Vanwege het late uur de vergaderj_ng te sl_uiten, d.e discussÍe binnen het
besf,uur in beraadfte nemen sarÍren met d.e huidige T.C. en derhalve d.e
T. C. aan te b1i jvelf . De resultaten van ciit beraad. zu]1en zo spoedig mogel:i-jk inhet Ilazenpepeï gepubliceerd worden.
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l'{et de conclusie dat d.eze verg?,dering d,e beoogd.e vaststel-lingen van het T, C.beleid neit had bereikt sroot d.e voorzitter dc vergad.ering.

voorzi.tter

Jan Schöls

SecretarÍs

Frens v.d. I{eijden


