
'.4""fi('rl*""-.J

Verslag extra-LedenverfErderlng 1?C92.82. j, c p,l3,i.ut'" ' 'y'*^

Àanvang: 20.20 uur.
Aanwezlg van bestuursziJdes Ton van Houdt, Peter Peters.
Aa.nwezlge l-eclenr Rob Notenboom, Ilrrns Kersten, Wll-ma llotenboom, Ka::ien r.,a.ït del

Peet, Àmedé Cobussen, I::na Stevens.

Àgenda ter pl-aatse va.stgesteld:

1, Toevoeglngen huishoudelÍJk reglement zoals vast6gesteld op S.T,.Y. -'i4.1'1.8-1.

?, Zaal- en competJ.tleregl-ement.
J. Verslag actlvlteitenconunissÍe.

J, llo.evoegj-nsen hulsbgudelijk Le8lement.
l-en: 2 1Íd Er art. J 11d 2, rr:'t. 4 l-jd 6.

Yoorts wnrtlen aan het hulshoudeliJk reglement toegevoegdi &rt. B lId 6:
ÍrEen lLd dient zJ-eh schrifte11Jk af te melden blJ de secretaris en indietr nood-
zakellJk, lnforneert hfJ of ztj biJ de perurlngrneester hoeveel contriht:l;ie even-
tueel nog verschuldlgd Ís."
Art, 10 ltd 6: trJaarl,iJks wordt een verenlgingstoernooi georga.nl5eerd."

2. Z?aL- en comnetltiereglement.
Àrt, 1'l HulshoudeliJk regl-ementl Z&alre8lement.
Peter Peters leest regleuent voor, Eremp1aren Ltorden aan de leden trltgereikt,
1,1d 5 a. toevoegen: g!@ naarrbordJe.

co rr ! zonder toestennlng.
d. r' 3 of van leden wler speeltlJd zoJuist verstreken ls.
gr tt ! niet-spelende leden mogen niet over de banen lopen,

Lld ? wordt: a. De zae.l-leiding houcit toezicht op nelevl-ng v1n het zaalregloment.
b. De zaallelding bestaat uit bestuursl-eden of/en een cloor het

bestuur aangewezen persoon.
c. I)e zaal-1eldlng kan biJ overtreding van bovenstaandp artjhelen

waarschuurend en bestraffend optreden.
ï,id I wordtr BIJ overtredingen kunnen de sanctJ-es beetaan ultc

I waarschuwing
Iï schorslng rran mln. 1 speelavond.

Zaa)-reglement door vergadering goedgeker:rd; eventuele wlJzigtngen of toevoegingen
op eerstvoLgende ledenvergadering.

Art. 12 ffuishoudeltJk reglement: @.
I,id 1 c. Elgglgg reglomenten wordt vet:\ra.ngën door bondsreglementen.

d, toevoegens Eg@! goedgekeu:d.
ï,id , b. toevoel", tïI[ffiÏ"ia"ri d'raagt zortr voor de gang va'n zaken ln r'iJn/haar

tean.
d. toevoegen aan einde zlnl ook duplikaat !-nleveren.

Competltiereglement wordt door rle verga.derinS: goedgekeurd.

T{ans Kersten verzoekt namens de actlvLteltencormnÍssl-e om eopieËn r/an het httis-
houdel iJk reglement, waarLn opgenomen het zaa.l-- en eonpetitlereglement.
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-1. ltrers].ag ac t l.,'ite 1 teirconuni- s s J- e.
)lt vordt voorgelezen door ï{ans }iersten.
uitgereikt.
Ir.mt J: tllubshlrts.

De vergadorlng ult haar bezwaren
1levor een eÍgentiJds embleem en
het bekende [drl-e]ioekJerr.

r/erslag goedgekeurd.

.De versLagen worden aan de leden

tegen het a:r,ngeboden shirt. Nen zlet
stj-cker voLgens een ander ontwerp dan

Is4rc,
Ton van Houdt: Yolgens art. 10 1ld 5 van het huishoude).iJk reg).ement dlent de

voorJaars-S.L.V. in de eersto helft van april- plaats te vlnden.
I)e vergaderlng beslult tot de voLgende datuml 1{ aprll. 20.00 uur clubhuis.
Peter Peters: vraagt aan itob Notenboom hoeveeJ. Leden ztch blJ hen hebben

opgpgeven voor de kornende oorupetltle.
Antwoord: ongeveer 1).

Slultlugr 23.00 uur.
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