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Notulen ledenver Sectie Badminton woeng aoril 182.

Àanvang: 20.15 uur.
Àanwczlge 1e6en: Henk schipperr Rob Notenboom, tr'ii1na Notenboom, Jolanda v.d. zandent

I:ma stevens, Jerocn ter lluurr:e, Hals Kersten, conny zym, Lavt'a
Pold.eruan en Arned.d Cobusscn.

Aarrwczige bestuursleden: Ton van lIoud.t, Marco Boogert, Peter Peters'

1. OpcnLnt.

-

2, Post en mcdedelingen.
- Brief distrikt Centn:m: d.istriktsjeugd.trainÍ.ng voor leden geboren na J1 à1r$r 168.

Te weinlg en geen geschikte kandidaten.
- vcrgadering wi3n."g"" bad.nintonverenigingen: Ln 1981 Nijncegse ka.mpioenschappen.

- l,ct. conrnlÀsle: nieuwe recreatie-ontmoetingi georganiseerd; deze vindt plaats
op 12 jr:ni ln SporthaL Hengstdal van 18.00-20'00 uur'
Lieaé óobussen ópvolger MicheL Follong a1s organisator recro-ortooetingen.

- comp.-vergadering op 12 nei in clubhuls. aanvang: 21.00 uur.
- Bob Notenboon en ÏIenk Schipper schri-jven verslag Herzberg-reis.
- Dnltsers komen in princlpe op { sept., anders op een andere zaterdag in sept'

naar NiJmegen.
- Ingelasi ag.end.apr:nt: ! A: Tussentijdse balans per J1 dec. t81.

3. Notulen S,L.v. vary14.12.81 et fi.02.aiaangenomen.

4- Leidine nieuwe seizoen.
ndseizoen:geenfu11-tirne1eidingmeeropdonderdag-

avond va111ege kostenaspect. Uet secticbestuur neemt op korte te:mijn contact op

net het hooidbestour oà a1le nogelijkheden te onderzoeken om de fu11-tine leiding
op de donderdagavond te behouden.
Ook competitiespeler recht op traini-ng
proef: van 9 - 11 training recr. en van
De recreanten gaan echter voor.

op vrljd.agavond (1 vaste baan). A.s. vriidag
10 - 12 uur training cotrpo-spëIers.

5. Accomodaties komend seizoen.
komt uitbreiding op de rrijdagniddag van 17'00-

1g.OO uqr: jeugd.training iu Sporthal Hengstdal. Sijtijds recla,rne hiervoor maken

in wi_Jkblad-Nijmegen4ost, inàien de sportstichting ons dit uur definitief toewÍjst.

5 A. tussentiidse balans.
hetseizoenwaarschijn1ijkuitopeeaver1iesvanongeveer

f ,.OOO,-, gevoegd. biJ het bestaand.e negatief vermogen van f 2.4OOt- van het
vorig seÍzoen, za1 ait-op 1 augr tB2 tussen de f 5.OOOI- en f 6.000r- bedragen.
De begrotingspost: shuttles is reeds overschreden'
Ret zà1 auiàefi3f zijn 4at een sluitende begroting t 82"41 onvoldoende is on het
grote negatief vermogen te verkleinen of zelfs op te heffen.

6. Semotins seizoen t82-BJ.
Ei en begroting ingediend die uitgaat van fuII-tine
feiains op a1le avonden. Orn d.it financiëeI rnogelijk te maken, wordt geen geld neer
beschiÈbaar gesteld. voor d.e act.-conmissie, gaan de leden in het ve:sro1g zelf de

shuttles betalen en betaalt elke coltrpo-teem zijn eigen boetes.
Wat d.e shuttles betreft: de penningoeester info:meert bij penningmeesters va,n

and.ere verenigiagen inzake centrale -inkoop bij Kerst 1a K]eef.
a. Contributies koncndseizoen3

ffii;ffi,- was f1Jo,-
Com,sp.f210r- was f200r-
Jeugd, f120r- was f11!r-
Bestunrf JJr-*as f 25r-

Voor nieuwe led.en geldt een inschrijfgeld
van f 101-.

b. s!&1§ïg!9g voor nieuwe.leden:
Ied.ere maandïat men speelt, betaalt nen: 1f) deel van de seizoencontributie
ve:meerderd net f 10r- inschrijfgeld.
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7. Activiteitencomnissie.
.Eans-EerÉTen geeft nadere info:matie omtrent
Nieuwe leden act.-comissie: Anedé Cobussen,

1 9 juni:rfSterrensla6".
Jeroen ter Huurne en [mdy Peters.

8. Rondvraag.

-

ffic-o B';frie wil voorzitter worden? Jeroen ter Huurne stelt zich beschikbaar.
Benoeming door vergad.ering goed.geker:rd. Jeroen word.t voorzitter vanaf )N: .\ e 1,ï -
Tot deze d.atun 1s hiJ toehoorder.
@§.: \7-r'aag"t kandj.daten 'tsterrensJ-agn i nanen worden genoteerd.
6fi-v7rm: kunrr"n zich nog deelnemers opgeven voor recr.-ontmoeting oP 12 iud?
Dit is nogeIljk.
Aned.é Cobussen: hoe zit het net de beloofde laddereonpetitie? Rob N.: nieuwe seizoen.
ff,f,fi,;f!ffia!': verschillende Iabels comp.-spelrs e:r recre-sp. Voorstel afgewQZëtlo
peter Peters: met welke shuttLes spelen de comtrrsp.? 0P coltrpo-v€rgaderiag beslissen
;ó;-fffie-rL shuttle. Recr. vrij in keuze merk shuttle.
Jgg: coltrpr spelers shuttles geza.menlijk aanschaffen.
líFa P.3 r,ranneer begint nieuwe seizoen? Eerste week van september.

9. Sluitlng: 24.00 uur.


