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bericht van verhinclering,,ras ontvangen van rT ea en Theo lutting cn lieke ldillcrae.

1 ). Oponing
De voorzitter opende cte vcrgadering mct cen lvelkom aa"n de aarrwezJ-gen en gaf samen-
vattcnd beel-ct hetgeen zich voorgedaan had sinds de l-aatstc ,lnLo\.r'. op 2)-10-1q80
r,íaarv:m dcze vergadering het gevolg is.

2 \ Recrea.ntentraining
l)iclc t(orstanjc heeft de recreanten te verstaerr g:egevcn niet langer meer voor
,Je " iazenkamp te. willen sIcrken.
Tfet ,Lr.B. zal ín overleg tredcn mct het hoofCbestuur ovcr dc te volgen lterkvtijze,
Jan ,ichöls zal met i)ick Korstanjc in contact trcdcn over zijn cxactc' standpunten
t "ao.r o de recree"niengroep,
llet bestuur zal cen brief naar de recreanten sturen waarin een verklaring
óver e.enoo zal worden opgcnomen.
,';ochten cle recreanten onverhoopt toch zondeï rccreantenleider kome dern za\
llans iiiijmÍin gevraagd wordcn deze taak op zich te nemen.

L, r.C" Br.{L.Eiti)
.i.)c 'i'oco is cloor dc ,,.L" /. gekozen en is op korfbaltechnisch p'l-ak ook aan de A..L.V.
t e::a.ntl,roo::ding ..-crs chul cti €d.
\rolgens de statuten heeft hct bestuur de r-riteindelijke ver;rntvroording. lfrr zullen
aan het T" C. bcleid cla,n ool< enkef e p-unten worden toegevoegd vlaarin r'rordt beschreven
dat het bestuur clcze eindverantnoording heeft; wa"nncer het verenÍgingsbelatrg
in het gcci-in5J komt hct bcstuur de mogelijkheid heeft die maatregelen te teffen die
hct vcrenígingsbelarrg dienen. Ook zal r'rorden opgcnomcn dat aIle bcslissÍngcn aan-
gaancle hct algcmecn bcleid en lll.C. belcid aflcen kurrnen vrorden gcrmomen inclien cteze
in overeenster,rming zijn mct de statuten en huishor-rdelijk reglement.

4. Benocr,ring ll'. C. leclen
iïarion van l)urcn is door clc il. C. voorgedragen a"ls '1'. C. fid.
,fiarion van i).:.ren, Liark ,j1ot en i',rim de Jager r,;orden bij acclamatic in dc 'I.C.
bcnoemd zodat dc 'il.C. bcstaa.t uit dc volgcnde leclen:
,,1arg::iet lichöls, 'iin va.n Grimbergen, l'larlc ljfo'c, .,,ia.rion van l]rren en i'Iim de Jager.

5, 'l tainingssituatie
,]: trainingssitr-ratic v.irnb" junioren en 2e seniorengroep is uiterst zorgwekkcnd
ccn icdcrs inzet is noclig c1e ze tc verbctercn. T. C, r,rcrkt hier harcl aan, ook lrorden
djversc meniren vanuit het bestr-rur benaderd die mogelijk een positieve bijdrage
kunncn fcvcrcn.
i:tet lcclenvcrloop is dusdanig dat lrrans v.d. -T-Icijdcn met de heer Bosmarrr van hct
bon.-llbu::ei,;r-r. conta,ct zaT opncmen omtrcnt het tcmgtrekken van hct Je seniorenvcld-
cairl;
C'hrj-s,;.oís zal L\cn g:Lrspïck organiscren tussen bestuur, 'I'.Cn en junioren óeneinde
c1c si bua.i:ic tc bcr:betercn.

15) 
"

Bc s ti-lrrsvc::ki czing
'r'-rrans rli-l lemc had om principiöle en morcle gronclen zijn plaats on het bestuur ter
bcschilii:irri; gcstcIcl. iíij had moeite zich herkiesbaar te stc1lcn, omdat hij vond.
da,t he-t bcst.rr-r:: niet effectief genoeg v,rerkt, bovendien is hij erg ontcvreden met
cie iliicli5le trarin.crssitu-atie in het bijzonder bij de 2e seniorengïoep en juniorcn.
Op a;n<i-ringcn vail het bestuur en d-e gehele vergadcring stende frans eri-n toe de
verd.erc ontr,i]<lcclingen a1s bestuurslid te blijven volgen, juist nL1 er all-es aiur ged-ran
zaf i+orcLen orde op zalccn te stellen in de hele verenigrng.



q 
.Lri.nanci er:

Je t Sl-ot lichtte nog enkcle punten toe u.it het íinancieel lrers] a .
,i)e rrergacier:iirg g:1n,9 arccoorcl met hct voorstef va.r het bestuur, op groncl
vcn beider boel<houdkuldig verleden, Lrel<c r,riilcne en iïny verr cler l{ei-jcien op te
dragen ecn kascommj-ssic te formeren"

iioddvraa,3
PairL'iorlcn is r,rcor spelcn voorfopig ncn-acticí en stelt zich bescjÍkbaar
te helpcn bij asp:;-tanten-training.
o:ltw" ' Yvonne zal dít aan d-e ,?" C, ovorbrengen

b .fuans v,,d, iicijdeir vrocg namcns hct hoofdt,cstuur de penningmeesterei,lÍle voortllall
pc-r half jarir eoi;. financieel overzicht te maken.

anb.rJet zcg,i,: toe Ïiiervoor tc zulle:: zorg'cn.
,:\ ilrams v.c1,, i:Íeijclen attcncleerd-c,j-c vcrgacle::1-n51 en claarmee a1le l-cclcn erop dat

na.-,ch-b een l-id willc:r bcdankcn, dat ciit sc_h-riftcli*jk. dient te ge]:,:u:ren d-cch dat
irlcn s'i;ei;i-r b:i:c ..crp1:.cirt is tot het rroldoen van een jaarcontribr,-trc"

ri tians lt'li;ilar;l vïoeg dc ve::gaclc::ing attentic voor dc Bfl{CO op zate::clag 28 clccerrr.ire-..'
ir,nt'rro .ieke:l-c kedca zcgde hun mccler,^lerking toc"
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2) Tanuari ,.fonnie .,.riefsnia

.1a,ngn. de hele club een hele prettigc
toe6gc'rrenst,

dag


