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Tljd en plaatss woensdag 20 nel 1981 in het clubhtris.
Àa,avang: 'l!.JO ur:ro
Aarrwezig van de zijde van het besà.rux: T. van Houdt, secretanis

E. Kerstenl penningrneester
P. Peters, competltj.eleider

Aantal aanwezige leden: 1J.

1. 9peuins.

2.@.
Geen berichten van verhindering onàrangen.

1. .
Goedgekeurd.

4. .
De Sportstichting komt net het volgende voorstel: comp.training' iop.y. op
di;asda6 van 22.AQ-24.OO wr:r op donderdag van 18.45-20.45 ur:r.
Dit voorstel verd afgewezen, daa,r op donderdag geen trainer aanwezig kan zi;n
en coup. spelers ult Elshof op deze dag dan niet kr:nnen reereElen.
Aan de Sportstlchting is het voorstel geda^an our op donderda6 de zaal van het
E'lshofco1lege te ver:rrj-len voor Sporthal Neerbosch-Oost. Di-t bespaart ons n.L.
geld.

5. Contrlbutie koraend seizoen.
Yoorstel bestuu:r:
t/erhoging van de contributies als volgt:
- Recreanten vz"naf 16 ja.ar: lra.rl f 150r- naar f 1?0r-
- Conpetitiespelers! Ía:l f 1B0r- naar f 2OOr-
- Juníoren benedea 16 jaart vao f 105r- naar f 115t-
Yoorstel door de vergadering goedgekeurd.
Betalende spelers zijn er 1)J, waa*an { bestur:rsleden à f 25r-.
In llengstdal gaan 125 leden spelen en in Elshof 70.

6. Begroting seizoen 1981:1982.
Opmerlclngen over de begroti-ng: subsÍdie ls Iager, omdat er geen j::niortraining
Is. De post: contributie wordt toegelicht: hierin 1s rnbegrepen de bondslasten.
De begrotr'rrg wordt d.oor de leden goedgekeurd. Deze goedkeuring was fo:meeI niet
xneet van belar:g, daar de A.L.Y. rran de S.Y. De llazenkamp deze reeds op'lE nei j.1
had goedgeker:rd.

?.@.
In de maaad augusàrs worden de insch=ijffo:mulieren verzonden. Men laijg:b een
naand de tijd om in te scirrijve:l. Àfschrijviagen d.ienen schrifteLijk te geschie-

d.en bij de secretarj.s. Deze beslist over de hocgte van de nog te betalen contri-
butiekosten.

8.@.
fent5e i{u'*aë wordt door de vergadering gekozen tot toegevoegd besiulrrslid en
volgt a1s zodanig Sart Eermsen op. Fentje Huwaë worCt te zijnerLijd de nier:ue
voorzitter.
Ëans Kersten 'ireedt af a1s 'oenningmeester. ReCen: onvolcioende inzage i:: de
geldj^n:ning.
Er word.t net algemene stermen besloten, Cai de administratle (aie cle geldinrriag
regeit) noet worden .rerschoyen naa,r de sektie. Ovei deze h*estie vordt een
brief aan het hoofdbesruirr gericht.
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9. Kasqpuqqi,ls:Le.
nlervoor ireUUen zlch I Leden beschlkbaar gesteld: t.w. Ma,rcel van Lentl
Eans SaLemíngr Kees van Rle1.
Senoening goedgeker.rrd.

10. Clubhuis.
A3.gemene info:matie: het cLubhrris staat voor aLle secties van de Eazenka.np

huu:rprljs bedraagt f JOe-. Indien d.e consumpties he*
werstijgen, dan is de hur:r grati.s.

ter beschikicfutg. De
bedrag na^n f 100r-

111 Rondv:aan.--
Eaas Eersten: Eoe denken iuLlie over EriJn aftreden?

antn.: },ie sta.an a11emaaI aehter je.
11aa Stevens vraagt kopie voor het introduktieboekJe voor ! iud in te leveren;

lrraag't advertenties voor het clubblad;
IIoe derkea juL3.1e over het spelen in Elshof op woensda.g YarI
18,00-20.00 uur door eventueè} jeu€Èspelers aan te trekken.
Dlt zou da.n noeten ggber:ren in de andere helft van de zaal, die
tn gpbnrik is door de sectie Yolleyba!-.

antw.: Hler valt over ie denlcen.
Eans Peperkaup: E moet door iedereen voor 1 oktober betaa.ld worden.

Geber:rt dit rriet, dan wordt de toegang tot de baan ontzegd-.
ilier zija a1le aa;nwezige leden het nee eqns.
Ton nan Eo'udt: & rnoet een geldige reden zijn om contributiegeld. terag te

rrragenr anders wordt er geen geld tentggegeven.
R:La salenlng: vraagt of er een ongevallenver?ekeriag is. Ïndien deze is afgeslo--

ten, kr:anen dan d.e for:mulierea op de speelavonden aa11.vrezíg zíin?
Dit za1 geherrren"

Peter Peters: f s er voor recreantea behoefte aa,n een ladd.ercompetitre?
Geen antuoord: er ltas geen recreant aanwezí5.
Rob Notenboom merkt hierover op: dat conpetitlespelers en
recreamten apart moeten ladderen.
Hans Kersten: d.an zijn er wei:aig banen D€€r cvexr
Bob: dan a1lem dubbelspel net ladderconpetÍile.

Peter Peters: Gezien de fi-na^nci61e toestand. van de club, volgend. jaa,r needoen
a.a.n de Clubactier dit levert' f 1r- per Iot o? voor de sektie.
Voorstel Rob Notenboom hiergrer: À1s je jur::ioren inzet, noet dat
lukken.

Rob Notenboom: heeft kaa"rten voor het bootfeest op 27 juni. Koste.n: f 20r- p.-Pr"

12. SLultine on 21.15 uur.

s.v. De Ha:enk::rl


