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Nijmegen,

Nohrlen r76,n d-e ledenvergadering van d.e Sectle 3adÍninton van de S.Y. De I{azeriG.nP.

TiJd en plaats : maandag
Àanvang t 20.25 :uvt.
Aanwezig van de zijde van

14 C.acenber 1981 in het clubhuis.

het bestuur : Ton rran Eoudt, secretaris

ÀantaL aanwezig€ leden: 10
?eter Peters, conPetitieleider

t.w. Karien van der Peet, Bandy Deekman, Anedd Cobussenl
Ianlë1 Àkihary, Michel ïollong, fnma Stevens,
Adri v.d. ',.later, Hans Kersten, Kees van Riel en
Marco 3oogert.

1. .9EgB!Es.

2.@.
ffis verhind.erd vanwege een andere vergadering.
- Secretaris heeft uitnod.i.ging ontvangen tot het bezoeken van een receptle

op zaterdag 16 jan. r82 ter gelegenheid van de officlële lngebnrikstelljng
van het Nationaal Bad.lainton Cent:r:m te Nieulvegein.' Bestrrur noch l-eden geven aan de uitnodiging gehoor.

- k word-en 2 prrr:.ten aan de agenda toegevoegC t.w.
frunt 2 À I SPortraad/kiesnan
p-,urt 5 À : ïerslag kasconiroleconrmÍssie van de seetie Badminton.

2À.@.
ffi.isereeninfo::natie-avondgehoudenoverdeopterichten
Sportraad. in Nijmegen. De bedoeling is dat 66n vertegenwoordiger uit iedere
tak van sport, d.ie in l,ïijnegen beoefend wordt en lngeschreven is bij de lI.S.F.r
daarin zitting za! hebben.
0p 2! nov. j.1. 'rond een bijeenkomst plaats van aIle Nijneegse bondsverenigin-
gen. noor stenrning is ter plaatse bepaal-d. dat HareS lilaessen van Stuban ziitj-ng
zal- nemen in d"e Nijneegse Sportraad.
3en Te::neulen !s momenteel kiesman voor de regio }TiJmegen naar de Bondsleden-
vergad.eringen van d.e N.8.3. (len Ve:meulen is-voorzitter van B.C. Mariken).
ne bed.oeling ís d.at er een rouleersysteem plaatsvindt. In het voorjaar Yan
1982 word.t ve::wacht dat een andere persoon deze fuactie za1 overrrelllerrr
De verenigingen worden daarom verzocht naar een kaad.idaat te zoeken.
Uit de ]-edenvergaderlng bied'i; zich geen kandidaat hierroor aan.

3. Ilotr:len A.L.trr. 20 nei ,Jrl-.
eree:1doorge1ezen.Erwordtdoori{ansKerstenopgemerkt,

d.at Fentje Huwaë gemrteerd. rnoet worden, dat er nog niets is gedaan aan ladder-
corapetitie en ,Le Grote Clubactie. Iians za! zJ.eln vo3-gend jaar voor de Clu.bactie
gaan inzetten.
Mlchel Fellong: is er d.oor ied.ereen voor 1

gedaan? Ton: jariedereen heeft betaald net
dere redenen. Yolgend Jaar moet een datura
aIs uite=ste betaeld.atun voor contributi-et

{. Jaa:rrerslag secreta=ls seizoen 1?80-1981t
ag. Yerandering: Ientje weg; veer !

seniorenteaJils, contributieverhoging.
Michel .nraagbi worden er nog uitrvisselingen georganiseerd? Ton: ja, naar.\'eenen-
a*i-(="àr.). ,,traarom niet vàor competitléspet-ers? antw.: Deze kuanen reerls az'n

okt. betaald. en wordt da.zr '*at aan
uitzondering vatr 1C l-eden met bijzon-

in het huishoudelijk =eglement komen
anders ve:r.lijderi ng.
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6. Verklezins nieuwe oenninsteester.
@oói net bestuur benaderd voor de

Na inza6e van d.e financiëLe str:ld<en, bedankte deze
functie vallllege eigen dlÍu-klce werkzaa^mheden.
l{ieuue kandidaat: Marco 3oogert. }eze vertelt het een
en wordt aet aLgene:rtffi-Ïfoor d'e ledenvergadering
penningneester.
Kee": ÈascontroLecomnissie heeft nieurse leden nodig. Eans Salening za1 vía,ai-

schijntijk niet meer meedoèDr €n ven Marcel van Lent is niets meer verno]tr€Ïlo

Eans i(ersten en Randy Ieelman stetlen zich beschikbaar en vrorden benoemd.

d. d.ie voorzitter wj.l zi.jn? irïienand. antvroordt.

7..
Er worden de nodige vrijzigi-ngen in dit voorontwerp aangebra,cht, zoals te ver-
wachten viel. Voor rvijzigingen zie bijgestelde huishoudel-ijk reglement.
Eet reglenent wordt artike1 voor artikel doorgenomen, hetgeen veel vergadertijd

vergt. IIet regl-ement zal bir:nenkori door het besà:'ar worden uitgebreid met een
zaalreglement en een competitiereglenent. neze vorden in een tussentijdoeleden-
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d.e cornpetitie 4eelnemen en aan toerzrooien. Hans I is het niet nrogelijk on rrcien-
sctrappéIijke toer:rooien te organiseren? Ton: er noet iets voor d.e ieugl gpdaan wor-
d.en.-Kariàn: er moet meer nrchtbaaiheid komen over vergad.eringen en 'boernooien.

Btj het pr:at: accomod.aties r,rord.t slilgestaaa. Ton vzaagl ap.n Karien hoe het op de

woànsaagavond. gaat. Arrrw.: ln het begin r*ordt tralning gegevenr wanneer nen eroEl

rrraagtr maar als je dit doet, word. Je r€a,r aa;ngekeken d.oor d.e andere leden.
m tiSa',rrorrlt we3- goed. benut. Kees: we hebben we1 kleine clubJes zot 2 avonden
Elshof en 1 avond. Éengstd.al. ïs d.aar rriets aarl te doen. i{iche13 waarom niet onder-
l-ing uitr/isselen, dan ken je eLkaar tenm:inste. Tons De Conderdagavond 1s niet
voLàoende bezet, wat is hi.eraaa te d.oen? ïIans: inisschi.en willen mensen in ELshof
spelen tegen vergoeding. Iriarco: en reclame maken. I{lertoe r+ord.t besLoten.

5. FinancÍë"l v"r"1"s P .
. Àdri v.d. Water constateert

(evenal-s ied.eieen) een verlieà. li; boetes wordt gepraai over f 50r-, maar-in
de notr:l-en staa,t i lOOr-. IIet bedrag rran f 100r- is geschat en dus niet julst
(feter peters). Marco: recla^me naken en actlviteiten op touw zetten om verlies
reg te werken; hierrroor iemand aanstellen.
Er wordt een @ sa.nengesteld':
x""" on,n R1"l-@.o Boofl"=t ", nemen hierin 

-eí activiteiten ontp3'ooien zoals:
bingo, l-ottc, lotenverkoop en recla.me jr: kranten.
tqicÈei lottong gaat zLch inzetten voor toernooien met andere veren:igingen
en omeil-inge wedstrijden 1n clubverband.
Àmedé steLt voor ied.er zijn eigen shuttle te Laten meebrengen. nit wo=dt afge-
ketst, rnaar zuiniger rnet shuttLes kan wel, zegt Hans. Marcos kunnen we geen

nj.euwó shuttle gaan gebrrriken? Bandy: geen goedkopere shuttles te lceijgen?

! A. VersLag kascontrolecoornissie sectie ladmi+ton.
gedaan heeft, líanneer en rnet wj'e.

Gaat accoord. met het financieel verslag van de penningneester.
Hans Kersten wordt door de Ledenvergadering gedechargeerd.

functie van peatlngmeester.
echter voor de aangeboden

en ander van zichzelf
benoemd tot nieuwe

vergadering (naff febmari) aan d.e Leden ter goedker:ring voorgelegd.
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8. Àg1jviteiten t.b.v. rc .
Laddercompetltie ga.at van staxt in jan. of feb. voor de recreanten.
UitvrisseLingen met andere verenigíngee word.en op tour.r gpzet d.oor l{ichel
tr,c1Long.

9. Aanschaf clubshÍrts.
ne leden moeten iàïekenen voor de clubshirts, suggereert ilans.

voor de aktirriteitencoinmissie.Dit organisexen is wellicht iets
10. RondwaaA.

Ton: de redactle van de EazenkanBer naagt een
vaa §pewerk. Hle stelt zlch beschÍkbaar?

redactiel-id. voor het verzorgen
Kg4ien rran der peet wil dit

doorgegeven aan de redactie.
in Eengstdal. l/e z.::llen alies

doen. Haar naam, adres en tel.nr. lvorden
Peter: zaa,Lbeheerder gaat waarschijn-lijk weg

zeLf noeten doen.
Kees: Waarom tussentljds geen tussenstand.en competitie? E\rentueel een prik-

borrl hiernoo=? Dj.t is noeilljk, want 3e rràbt geen sta^nd van de tàgen-stander.
Clubbladr waarom staan er a1leen naar verslagen in; hebben we een bepaald,
aa^nta1 bladziJden per sektie? I:ma: a1les 'rrt 5" *ilt p.,rlficeren ist*elkom en Ton antw. dat je niei aan a.anta! blzl geboaden ber:.t.Marco: Eazenka^ulper gaa,n gebnri.ken voor d.e aktiviteiten]
Hle organiseert c1-ubka"npÍoenschappen, waJrneer Rob d.Ít niet d.oet.Ton: georganÍseerd door J man, waarbtJ Rob volgens clausule arbeiCs-coatract.
De trainer op rEijdagavond nlet nodig, hier zou ook ienand. lcruanenstaan, d.ie ruiet of zeer zeker nind.er word.t betaald..
Toa: vandaar aamnrage hoofdbestuur voor rrc.Rrl,{o-ilr&rifr,
Irua: ma.a;r er moet iernand zijn met E.iI.B.0._eursus, iema;:d. met ver_antrvoordeliJkheidsgevoel, vooral als er geen beheerder Eeer is,
Jpmmer dat er niemand van de llshof in d,e activ:.teitencorrrissie zit.MÍcheL: Hoe zit het rnet materiaal voor c.e ultwi.sselingen?
Ton: ik heb adressen van verschillende verenilingen.Adri: In het vezvolg pauze inLassen.

Ext=a vergadering i:: feb. organÍseren om te kijken of alLes wat beslistook loopt.
L:aed6; fs er wel- eens een feestavond. of zoiets?

ron: autorally, bingors, maar er zijn geen d.eelnemërs.
Karien: Conpetitiespelen is nlet geregeld.. Is b.-?. invall_en of meed.oen nogelijk?Peter Ii.cht toe.

Ton: voor 1 maart opgeven voor competitie.
Randy: voorstel: nieuwe led.en ve::vrelkoraen.

ï[ans: a1s je n-ieu.we leden werft, raoet je het ook afnaken.
\

11. @i!!gg on 24.00 uur.


