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UTTNODÏGING
Eterbij nod§en wlj a1 onze leden of hr:n wettelijk vertegennoorcli6ers uit tot het
bijworen van d"e jaarLijkee Algeuen Letlenvergad.ering van m.ze sektie . leze wordt
gehouclen op ïIOïNSDAG .ï0 S.Wf&IBffi a.e.. 0M 20.00 [iUR in ons klub]mts gelogen aan

d.e ïtÍ:rkeLst eegseweg,

De afgeLopen maanden zijn er nogal ivat problemen gerveest die enige niet onbelangriJke
veranderingen ieweeg hebben gebrachtr Eet rlalne op het bestuurlijk vlak olsmede op bet
gebied. van d.e trainingstijclen.
Med.e d.oor de vele, v:.rsk onverwachte bestuursmutatiets die zich het afgelopen seiao€n
hebben voorgedaan heeft het voorÈbesta',n :Én )en zijd.en d.raad.Jo gelrangon. Na velc
vorgaderingen en overleg net hct Eoofd.beetuur cn d.c andorc sclrticts is het eektie-
bostuur alsnog tot eon oplossing gokomcn. Ecn van dc problemon vormden de financien.

v IÍe ziJn th:ns tot ecn zod.anigc begroting gekonen, d.at voortzetlSng van onze sektie
zeket woor verarltwoord ls. Eon anrLer problcen vornt de ganenetolling c.q. konpletering
vnn het soktie-beetuur, dat thans in feite ond.erbczet is. Gozocht word-on tn voorzltter
alsned.e een testuurslitl die de taak van de sekretaroese kaÍl verlichterr creo in de

naeste tockonast, zonod.igp zou krmnen en wil1on ov€rÍlgménr

I[e roepcn daarom hierbij AILE led.en op om , a]s het maar onlgains kan, d.e vergaderlng
bij to wonen. Ít4ot het bcstuur niet alleen voor allo problemsn opdraaien naar d,erk en

beslls m:ie op de a.s. Algemone ,Lcdenvergadering. Per slot van rekening norden daar d,e

beslissingen genon€n waar d.e led.en (Suftie aus) hct woer een heel seizoen n€e nocten
cloen! Laat d.a,rron niet eon and.er voor je beslissen rna"r:r beslis ZE1!'.

Dan volgt hLor de a,genda:

ï. Oponing

2, Notulen

,. Ingokon:n stukhen

4. Jaarnarsla,g sekrotarÍaat

5, Financioel verslag
6. Vakrttures

'1. Segroting

8. Boeto post regelirrg

9. Errishoudelijk rogelenent

ïO. Ronclrrraag

If. §lulting
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flÍerblJ rillen riJ alo onze leden of hun rettelijk verteg{lnwoordigerg
uitnodigen de Algenene Iodenvergadering van onze sectio blJ te ronen
Deze veigaderlng ls ultaluLtenit bedoeld voor JIILLfE' on 5ultie lnspraak
te gsren biJ het bepalen van een nieuw bele'id, dat dan reer voor
ffitr 3aar vast kont te staan I
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ÀCETDA
1. 0peuing.

IÍotulen.

Ingekonen stukket.

Jaa:rers Lag secretarlaat'

Pinancleel verslag.

Vakatures.

7. Beseoting.

8. Boetepost regeJ.Lng.

9. IlulshoudellJk Regelement.

1O. Rondvr&asr

LI. SluLtLag.
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'l . De penningmeester ( i.v.m. ope:rsiaand-e vacature voorzltter.) opent de vergaderirrg
en clankt de leden voor hun komst en heet hen van harte wel]rom.
Hij leest enkele wijz:_ngen voor in d.e agend-a:
- punt/| rniordt: Jaarrrerslag sektie vo11e1,ba1
- toevoegen bij punt !: l'ersla,g kascontr.oie commisie* ,ount 6 r,-acatures: - voorzitter: vacarLt

- pennr-ngmeester: Pater Ko}:he treed-t af , voorstel: Han Hilkes
- bestuurrsl-id-: lularjc Casteleijn treed.s af , voorstel: Yvonne r.ran

Mossevel-de.
- tussen punt 6 en J word-t een paàze ingelast.
De notulen van de vorige sektie vergadering word-en voorgelezen en goedgekeurd-.
Geen ingekomen stukken.
Het jaarverslag van d.e sektie vol1eyba1 , opgemaakt, Coor d,e secreta.l'esse, wordt vocr-
gelezerl en goedgekeurd."
Het financieel versia,g, opgema.akt dcor Han Hil-kes, rrord-t d.oor hem uitgebreirl behand-eld.
Het verl-ies di1, seizoen is ongeveer /1000,()0 r,iat gefinancierd- wordt door het H.B. er1
rLitera,rzrd- we1 terugbetaaid- moet word.en maar Lj jt is ,;.,raarschi jnlijk,gezien d.e huidige
begroting, ook dit seizoen niet ncgelijk.
Grote verliesposten waren de grote ter'ugloop v:.n het ledenbesternd-, ons praktisch gehee1
gestolen ballenbestand er, cl-e hoge boetes van de NeVoBo.
Henk Poima.n merl<t op Cat e-1. ?:l- boetes verhaaft zijn op d_e l-ed-,:n maar dit clekte bij
lange na niet de kosten.
De reiskosten die in het verslag staan zijn niet d-e L<osten gemaakt d.oor oud-ers die rran
en naar wed.strijclen rijden (d-eze kosten zijn nl . nlet voor de vereni.ging) maar nog reis-
kosten van Rob Nctetboom ten tijde dert hij trainer.bij ons tr{as en nog i11 Eind.hoven
woonde.

Het rrers1ag van d.e kascontrole conmisíe, opgemaakt d.oor Mej.Tineke Rczendal en d.e heren
Jaa;o Hclster en Theo van de Rijk, worcLt voorgetezen en goed,gekeu:'d..
Bíj de behand.efing l.ran de vaca.tures woi'rlt nogma.a.l-s een <1-ringenrr v€rrZo€k gr-:d.a.an om rrit
te kijken naar een voor"zitter.
Peter Kolrl<e treed-t af al-s penningmeester e,n- wordt, met instemming van d.e r.ergad-ering,
opgevolgd door Han Hilkes.
Marjo Castelijn treed-t af als bestuu-rslid, en word.t, eveneens met instemrning van d.e ver-
gad-ering, opgevolgd d.oor Yvonne ven lVlosseveld.e.
)e begroti-ng word.t voorgelezen en uitgelr:gd- d-oor Han Hifkes. Ook iit jaar zullen r^re weer
met een verlies werken waer.rC-rror onze totale schrrl-d aan het H.B. zal stijger] naëir
J.5B0c,00.
De secretariaatskosten zi;n hoger er.ls vorig,jaar daar het niet nodig is da-r d.e bestuurs-
l-ed-en er zelt' op toe leggetr.

8. Het punt tBoete postregelingr i-s irpi:.rt op d-e agenda gezel; om d-uid.elijk de nadruk te
leggen op het zich houden aan cle r.oorschriftcn ",.ranr. rie NeVoBo, specÍaaf met betrekklng
tot d"e wed'strijden. He'i, zich ni-et houden aan cl-eze voorschriften brengt d-e verenig:ng op
hoge, onnodige ko'.:ten en die dus met ingang van het komend-e sej-zoen ver.lieral,l zullen
gaan inrorclen bij d-e d-esbetreffencle personen.
Mar-'i-ette Pasteels vrotSï, of er richtlijnen lcunr:.en k-onien voor de d"esbetreffencle personerr
d-it wordt toegezegd..

!. Het huishor-rd.e1.ijk regelement irord-t iroorgelezen en goed.gekeurd. nadat ond-erstaande in'ijzi-
gingen zL J!1 aan\gebracht :

- Algemeneledenvergadering rnoet in ieder artil<el, voor zoveï het Jaarin staat, geluijzj-gd
inrorCen in Sektic Lecienvergad_ering

- Arti-lce], 2: de laatste zin zal gehee] vervallen
Simon Kersten merkt nog op clat een Huishoud-elijk Regel-ement opgenraakt ,^rord"t voor jaren
zod.al, rt beter is hierln geen bed-rageir vast te leggen nra;r,r deze per jaar vast te stellen
in d-e Sektle Le,lenvergade::ing; i:iermee }c-rnnen wi-j accoord gaan en zal ool,: vera.nder.cl
worden.
Ria Kersten merkt op d-at rt wel bekend moet zijn wie d.e contributie ineens betaald i.v.
m. het verstu.ren van aanmaningen. Verde:' vindt zij de ,f10,00 basiscontribuiie erg laag
maa.r wij vínden dat er aeri d-eze le,ien niet.rerd-iend- hoeft te v.;ord-en.
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10. Rondvraag.
- Jaap Hofster vraagt naar d-e kosten v,zn d-e scheicisrechter. Deze word-en betaaftl d-oor d-e

thuisspelend.e vereniging en voor de junioren is d,it altijd- een scheicl.srechter van d-e

eigerr ,rersnr ging wat inhoudt d-e minimum kosten'
- Henk polman vraagt naar de e.ontributie van de rekreatief spelende leden: deze bedraagt

momenteef ;"12O,00.
Hij inforneert ook nog naar een
nog niet vol-d.oend"e jongens bi;
het seizoen.
Het aanmel6sn rran leden kan ook bij d-e secreti"resse
wef schrifteli;k.

op d.e trainingsavond,, aftneld-en

team van het instituut Jon}:erbosch maar cleze hebben
efkaa,r voor een team, mogeli jk komt d-it nog ]ater in

- Dorrie Jansen informeert naelr de prijzenkast voor de d"iverse bekers
nooien. Jan ten Da.m heeft ind,ertijd- bel-oofd- deze te zullen maken, er

gel,\ionnell OP t;OUr-
zal opni euw

cont;zct met hem worclen opgenomen.

- Maríette pasteels bied-t z:rc]h amt om werkzaamhed.en over te nemen om het sekretariaat
te verlichtern wat uiteraa::d- in clank aanvaard- isordt.

- paul-a Janssen merlrt nog op dat er nog tn kascontrofe commisie benoemt moe-b word-en.

Trseke Rozend-al- en Jaap gofster bli;ven zitten, Theo van d-e Rijk treedt af, er moet

Cu-s nog u-itgekeken word.en naar een kand-iclaat d-aar er zi.ch. ni-emand uit de vergad-ering
meldt.
Verd.er d-oet zij nog In be::oep cp ied-ereen om uit te kijken naalr coaches voor di-verse

tearns ", 
.rrrr"g{ of d.egene die j-n het bezit zijn .ran een auto ztcLt aa"n willen melden

Om af en tOe taee te zorgen rrOor het velvoer tran C.e junioren.
11 . De secretaresse nemmt met een kort dankwoord- en een cad-o afschei"d. van rle scheirlencl"e

bestuursfeden en sl-uit, met d-ankzegging voor de komst aan de leden, d-e vergadering'

Beek 15-10-198t Pauta Janssen.


