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\nTfSLiG i,'i;i .Dd r'...Luï" \ro rï .ic sektie korfbal van cic s,vo ilazcrrki'rlp,
i'TUiIrIGItt,i, 0P \rRUlyiG 15 lmï 1981,

_1-L-01-,J1;-rti_
l)e.,rco:rziïtor Jan Schöl-s ops:nde de vergadering rireï ccn hartcliji: r,rcli.:r:'r
aein cle aanlrezr-G'en en mcl-dcle tot zijn spijt dat onze penni-ngpcestcrcssc clooi:
haar ziekte gc:rlaagcl nict aermezig kon zijn cn r.renstc haar va-t hartc
betc:r:scha"pu
-,,ioorts gt'ng' cl.c voorz:l.tter o! cen aantal zaken in, die in riit i+ecr
rrva'1-:g1i:{srr jaar zijn voorgcvallen, zoals cl-e (venrachtte) lcctcntemg.,i1p.rrg b:ri-j
rtc seniorcn, ccn .lichtc 5goci bij Ce jeugrr- en cen 1:ngzarn hcrstel bij cr-o

rec.feaJllcne ,',.o voor Jot v'-.rvelende tcestanden rnet z:Lel:cniruis etc.
-',c1 e ncnser:. hcb-i:c,r:. clc t/cïenc:lip-ng l,leer r?geclïa,1eï]it zoa.ls t::aincrs, 1ciclers,
cira;uf.Í.ct-tr:s, E.C,e JoC,, T,,C.,r Lcra:rt, lrortorr allen bccr-arr1,,:-b voor Cit prina
wcrl;,,
llelaas ;stopp.:n cnkcle rncnscre ilo-b r\"rrn el;tirriteiten of rlthens vrill_c[ dtoppcn
zóaLs:
Jo C. i Jan 'Iosser, Rina 3or en Yvorrne i,lceuwsen,
T, Cn :; l'Ia.rgriet fjchóls en i''ladc ,Slo-b
loito., Iotr;: Jo'.rp ];-ntjer doe-t r-icze zalren orrer a,an Jo ir[ceuwsen (van ]licmit

danken r,r:-j nogriraaj-s Jooi-r I*ni;jcr vooï zijr: r,-oortreffelijl: rrrcrk).
jlesti.rur: Jan Sjchöls, f'ratis ll.Lllerc, Octo 3or, Jct Slot cn ]-,'rans v"cl" ilei jclcn

0'ldat Ja,rr Schö1s c.t: .lf::-'ern.ij v'rc':,: Iicj.jrr.c:r .r.irr riire-b ec::,s-Le ru-t:r'r zijn en ilnrs d.czc
drie jeierr: alíi bLas-li:r-urslcclen l:cbben nocgcr.aalci; sprcck-L: -['-r::;rs l',I:lllciee beicicn
mct cnke,1-c- liGlgesprckcn i'roo::clen tou en o\,roÍ'.ie,rlig.i 1.,ic1,:o 1,/11-le.ne beÍcle
een blijvcircl aa^rCc:n-hcn.

2, regrilg.1f:o_:r'Éc-ll9-{g;g.c-r,r:.H (1t, ,1o". 1980) zonctcr op- of aan:nerkin3en
g'oe<1ge1ceurd.

r\
à--fe-ftSSgn": a.) secicLa:rj-s: -roor3'eiczo.ri rl.oor _[r::ans v.cL. .llcijden

bj 'I, C" {icloo:r i/:Lur ilc Ja1,er voorgicJaen)
!.cl J, C" (voorg'''1.c.zen ilcc:: -T{atinka Vrour,,rcnvei-cler)

t\lle verslaij'en J-i.ggen ter inza.5;c b.-j do secretaris.,
Àlgemeen r.'c.rri opgeilcrilt cLit he1, elbsoiuu'c noodzaq&'is, cLat mcer en betcr
glleJ§3- plae,ts 

-q*q.-c-!. vj.nden f,usscn jr:n5-orcn-i-riïËiaer en tra.iner -i ta.iner
cn e-rcr:.tucel rle::u,-,,{roppcling na.ay J,C" vau:wegc irourLere a,.;.Di.rantcn:r.
itrr:toon !-arr llaa3r oÍj ïa^I] nenÍng <la"-r; tc ',reinig aa:rc'.acht j-s besteecl aarr
onze jcugd zoii.at er eci: gciris aan ínzici:t is ontstaa.rL o\.er clc problcuen
bij onze jcugd" llier moct aran govcrkt i,.iorden, dit za1 een hoofclpunt rran
ons bcl-,,::]. cl. zi.in o

4*-*ii4qt-.U-:p- .

Gro-bc ;rr,:.b1e:,:en zÍ jir onts-Laan ontren; ird,ouchen
slcchtc oonil.itie va;r 1:.e'1; vc]cl.
illerol'e:: lopcn ecn aanti:l contactcn, tJ worclt op

na dc trairrj.ngrt cn c'Lc

cle hoc6te gehoud.en via
I t ïIaz:l_..pcper?o
líct besïrir"rï -'/-raag'r-, c,rig' begrip ''ra:: clc rcd.cn oncla-i; Cczc zalcen niet ovcrhaast
6'ere5Jc1cl.ilurncn L/o-fdcn cn rcclclijl<c tijct voor ovcrleg nocïi1l hebben.
5" L.C.. (Ua.ns l:ij-;lnan) : Onrla.rd<s clc i:rocjlijke ]eantÍne sj.tuatie cle laatste

trjc' z:-jn tocl' -i.n sanei;r,,icrlcini1'rac-b cic JrC, een aantal al;tiviteíten geor-
gaidsccrd cir zrjir volioi_r za'llot1 ln r,Lc pen.
\/c noetcn liooggrocli,r. in f.-i ncl"enl:ol_t aat: c1c slago
llans ïiijr,ian id-l graag'. ; ook z:Íjn funkiie aarr Íemancl overd.oen"

6:-.B.gjffg-tJig--l-91:'1:... 'r/ogcns afuczi3,hcicl va.n Jet lichtte flrans v.c1. Iici,lbn
clc begrotiníj ,81*t82 toc" lfa cnl;c1e clislrussies over o,a. reiskostcn
" rLive::scr? inicomstcn en con nooclz;eiJ<eiijkc l.Íchtc kortribu"tiestij.ging
i+ercl cLc bcgroting aatrrgcïLortelf ,r



L_J-"41*_o_rre
.9r..{q-!d-._:de voorzittor stclcle voor om hct

latenr Zot'rel clc T, C. zelf als dc
voorstel ovcr, zoclat in de Tr C.

PÀUZE

T. C. lcclen aantal op J te
vergadering nancn clit

benoemd wordens
l.larion van D:.ren
I[im cle Jager
L,'i'im van Griraber.sicn.

Bovenclien hecft cle T. C' c1e steun gekregen in cle achterhoede
van fintoon, vooral wat betreft dc jr:-irioren. Antoon rrroeg no5p,raals
aandacht vooï een gcsprek ctat plaats zou vinclen tussen junioren
en lcider + T. C, Dit za1 op korte termijn alsnog gepland
worclcn (aa"rrlcond.i,3"ingen via" krantj e) .

b.._J-l-Cr-- Dczc gaat er a1s .rolgt uít zicn:
Jo l,{eeuwsen, fYnus Ta.ní-ic l(atinka Vrouwenvelder, Rlna Bor
(l:-i3ft ctr-r.s) Yvonne l:lecuwscn (lt-i;ft ook).

ft_3_eSgug- § leclcn traden af '; 2 blijvcn.
Cluis liofs en Paul lier-ben blijven. .[Iet huicliele bestuur ]/as van
mening clat een rtltaans bestuurrr zcer 61oed zou l«rn:ren func-
tioneren en bovenclien zelfs ver.gadertechnisch d.e voorlccu::"
verclient. De vergad.erinll was het claarmee eons, ida uitvoerige
discussie r,iercl I.,Jc_kS.I,ii]l.qrS. bcreid gevonclcn he'i; secretariaat
voor haar rei<ening te nemcn in plaats van de penningen cn
,{nt9Sg-1ag !p_p:y_p-!S$c*a+Sjf*}SS_c§k}-a-ar _aJ;- Bgp_ip_9.-r-ei9g.le.rr-
ïIà1àrs s";n ;ï;ï;;;ïoorzitfud ;;--rarl' b;Ëöiï Ëtd"a;'er na
enig aarzelcn toch in toe í?het nog een tijdjc te vrillen
doenir,

Ilet bes"buur komt binnel<ort bijeen om aIl_e irovemancns:r af
te hanclelen cn een voorstel te doen aan het hoofclbestuur.

fu*il9-ngqqrq.s^:_
a. De vergadering: drong er nognaals bij hct bestuur op aaf,1 zo snel

moiielijk utct hct Kinderdorp i.r overleg te t:rden vooral wat bctreft
de velclconditie.

g{r:':1r.,. Otto Bor gaat bi j enlcele cleskr.mcl-igcn te racie en onclerzoekt
- r,logelijkheden vanuit cic I;indcnhoutstichting.

b) trtans v.cl.Il. r^riI ieclcreen clie voor volgend seizoen wil bcrlankhn clit
SCtÍRIJTrTXLffli BrJ lIEf SECInTARI;*T Ttr DOml] V00R 15 JUI,II" omdat daarna

í- -...- -,tctc lÍjstcn lrorclcn samengcsteld voor het volgencl seizoen en men clan wcer
voor een heclrj-a3g COi,TTRfBUTfn 1ffl)uSCIilltrnlGn fS. S.V.P, niet vergetcno

9-.-§}rijj-i..,ï.t 
-

't^/e lrarcn eigculijle vergeten een l<ascommissie te benoemen, bosloten r,rerd.
dit in cle komcnde bestuursvergaclering alsnog te cioen. I'Tiets meer aan clc
orcle zijndc sloot c1e voorzitter ond-er darr}<zegging voor cIe meclewerking
van clc aarrwezi.gen cle ver5pdcring en llenste iedereen wel thuis.

J:n'Schöls
voorzÍtter

Frans v.d. Heijden
secretaris

V00R ÀII,E DUTDEIïJ]GErD NOG trVE{ HET trOLGINDItr
0P nE Z0lmIlLV0I\TDm[ I{.Ui]?OP }/]DSTRïJ}tsí VOOR Dr JLIJG} GU{OUDD,Í
I/OI?DDIT TS ]I1?. VOOR TENIRÏXtrd GEIÀGM{HEID OIli lJ\rfl{ EB.] BÀIIETJtr TE
SCII-fiTmil, \,/trtr \ER1/1iclilmï iItr DAT fm]XtEE{ EfmI I,IEH-IEIPT Ol,1 DE
j'TrtTinL\I-,1,Ii i',tElffi. OP iIJr,- tillIl'JTttr 

" i, ttloli


