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Notulen v-an de ledenvergpderlng nan de Sectie Badminton van de S.Y. De Eazenlca.npo

Tljd en plaats3 woensdag 20 oeÍ 1981 in het clubhrris.
Aar:vang: 19.30 ur:r.
Aa.nwezig van de zijde va"n het besfi:ur: T. van Eoudt, secretaris

H. Kersten, pennin€Deester
P. Peters, competLtieleider

Àanta1 aanwezige leden: 11.

.@irg.
Post en mededeLingen.
Geen berichten van verhindering ontrrangen.

Notul-en À.L.Y. J dec. r80.
Goedgekeurd.

Accomodaties komend seizoen.
De Sportstichting kont net het volgende voorstel: conp.training irprv. op
dinsdag vart 22.00-24,00 uu:r op donderdag van 18.45-20.45 ur:r.
Dit voorstel- werd afgewezen, daar op donderdag geen trainer a.aawezig, kan zijn
en cornp.spelers uit Elshof op deze dag dan niet kr:nnen recreEren.
Aan de Sportstichting is het voorstel gedaan om op donderdag de zaa! van het
Elshofcollege te ver:rrilen voor Sporthal Neerbosch-Oost. Dit bespaart ons n.L.
ge1d.

Contributie komend seizoen.
Voorstel bestuur:
lerhoging van de contrj.buties aLs volg:b:
- Recreanten v:anaf 16 jaar i van f 160r- naar f 1?0r-
- Coropetitiespelerss vaÍr f 180r- naar f 200r-
- ir:aj.oren beneden 16 jaa,r: vaa f 105r- naar f 115t-
Yoorstel door de vergadering goedgeker:rd.
Betalende spelars zijn er 1)J, traamn { besàlrrsleden à f 25r-,
In IÍengstdal gaan 125 leden spelen en in ELshof 70.

5. Segroting seizoen 1981-1982.
Olmerkingen over de begroting: subsidie ls 1ager, oradat er geen jr:aiortrajniag
is. De post: contributie wordt toegellcht: hierÍn is inbegrepen de bondslasten.
De begroting wordt d.oor de leden goedgeker:rd. Deze goedkeuring was for:neel niet
meer:ren belang, daar de À.1.Y. na:r de S.Y. De ilazenkanp deze reeds op 18 inet j.1
had goedgekeurd.

7. In- en afschri,ivineen.
In de maand augustus rrrorden de inschrijffo:mu1leren verzonden. llen }eijgt een
Elaand de tijd on in te schrijven. Afscirijviagen dienen scirriJtelijk te geschie-

den bij de secretaris. Deze beslist over de hoogte van de nog te betalen contri-
butiekosten.

8.@.
Fentje IÍuwaë wordt door de vergaderi.::g gekozen tot toegevoegd bestuursl-id en
volgt a1s zodanig Sart Herm,sen op. Ientje lIur*aë wordt te zijner tijd de nieuwe
voorzitter.
Hans Kersten treedi af a1s penningoeester. Eeden: onvoLdoende inzage in de
geldirming.
Er wordt net algenene stemrnen besloten, dat de adninlstratie (aie ae geldinrriag
regelt) noet word.en verschoven naar de sektie. Over deae kwestie word.t een
brief aan het hoofdbeshrur gericht.
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9. Ihscomi.ssie.
H$rroor-liebben zich J leden beschikbaar gesteld3 t.v. Marcel van Lentt
Ea.ns Salem'ing, Kees vaa Rj.e}.
Benoening goedgekeurd.

10. CLubhrri.s.
Iigenene infor^matie: het clubhuis staa,t voor aI1.e sectles van d.e Eazer:karnp
ter beschikking. De hutrrprijs bedrzag:t f ]0r-. Indien d.e collsumpties hei
bed:ag van f 100r- werstijgene da.n is de hur:r 8lati.s.

11:1,' Rondvraas.---
Eans-Tersten: Hoe d.enken Jullie over uijn aftreden?

anttr.: We staan a1Ieoaa,l achter je.
13sa Stevens \rrd€.gt kopie voor het introdr:ktieboekJe voor ! juÍli in te leveren|

\rra^ag:b adverbenties voor het clubblad;
Hoe denken. ju3.1ie over het spelen ln Ë1shof op woensda€ rran
18.00-20,00 ur:r door evenàreèL jeugdspelers aan te trekhen.
DÍt zou daa noeten gpbeuren in de andere helft va3 de zaa.lt die
ln gebnrik is door de sectie Vo11eyba1.

antw.: IÍier vaLt oYer te d.enken.
Hans Peperkanp: Er noet door iedereen voor 1 oktober betaald. worden.

Geber:rt dit uiet, dan wordt de toegang tot de baan oatzegË..
ïIier zijn a1le aanwezige leden het roee esns.
Ton van Hordt: E noet een geldige reden zi-jn on contributiegpLd terig te

rrragen, anders wordt er geelt geld tenrggÉgeYetlo
iILa Saleuing: rrraagt of er een ongeyallenverzekering is. Iadlen deze is afgeslov

ten, knnnen dan de for:mr-lieren op de speelavonden aanwezLg zíin?
Dlt za\ gebeuren.

Peter Peters: fs er voor recreantea behoefte aan eetl laddercorapetitie?
Geen antwoord: ex l,ías geen recreant aanwezig.
Rob Notenboom roerkt hierover op: dat conpetitiespelers en
recreanten apart moeten ladderen.
Eans Kersten: d.an zljn er wsin{g banen Iaeer orer.
Rob: da,n alleerr dubbelspel net laddercompetitie.

Peter Peters: Gezien de fj::ancifle toestand va^n de c1ub, volgend. jaar needoen
aan de CLubactie, d.1t levert' f 1r- per 1ot op r7oor de sektie.
VoorsteL Rob Notenboom hierover: ALs je jurioren inzetr noet dat
luklcen.

Rob Notenboom: heeft kaa"rten voor het bootfeest og 27 juni. Kostea: f 20r- 16p5
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