
SPOFTVEBENIGING
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NIJMEGEN

Nijmegen,

Notulen ledenvergaderlng Sektle Badminton Sehouden op 1J okt. t82.

Aanvangr 20.40 uur.
Aanwezige leden: Mlchel Follong, Aned.é Cobuesen, Jolanda v.d. Zanden, Eans Kersten,

I{enk SchÍpperr Rob Notenboon.
Aanwezi-ge bestuursleden: Jeroen ter l{uur:ne, Ton van Eoudt, Ivlarco Boogert, Peter Petere.

Lc--@.
2. Post et mededelingen.
@nvoorz1tterkascontro1econmissleva.rrdevereniging.
Hans Kersten en Kees van R:[e1 handclen e.e.a. verdsr af,
Mededellnse"' 

- ïlït"qft:"iï*ï-d;rt,*::"ài:*ï"Ëïilïil"nourna:nent shuttrcs.

r. Notulen vori8e vergadering (14 april J.1.).
ecnTnrdyPetershebbenzichbesch1kbaargeste1d'

naar hebben geen zitting 1n act. commlssle.

A. e- Financiëe1 overzicht seizoen rB1-t82.
Marco@vorig§eizoerr.0orzaken:E].shofbezettingopdonderdag-
avond tot Kerstmis 60 %, soensd.agavond. nog nlnder (vooral Jeugd), lclderslasten
(naken à uitgaven uit), zaa,lhuur, bondscontributle, shuttles.
Elgen vermogen reer verslechterd Ln ) ja.ar. Ea,rts K.: effeot woensdag:avond: negatieve
bijdragc ; donderdagavond verlles; rrrijdagavond winst.
-Yeryach-tt-@:E1shofenEengstda1nind"erJr:n1oren,aanta1.begrote

redenTs reóas tereikt. Door te weinlg jeugdleden weinig onderbouw.
Uitgangspunt: alle lngeschrevenen betalen, daarorn nog maa-r I leden tekort.
Àct. colnmissie: reclanc Ln Weekend-Koerier voor leden Elshof.
Àa^ntaL vaste kerr:leden groelt; 55 nleuwe leden ingeschreven. Irleevallers: leidere-
lasten, zaalhuur, act. óommissie financiert clubtoernooÍ (nlsschien zaalhuur).

Begroting kan gehaald worden dit seizoen, naa! negatief vetmogen daa:mee nog nlet
weggewerkt. Wi1 Je pos. veroogen, dan verlag:lng lelderslasten in de toekonst.
Suggestle Hans K,: open badnlntontoe::nool of gczelligheldstoernooi om lnkomsten
te vergroten; Peter P. onderzoekt de laatste nogeliJkheid.
b. Verslan kascontroleconmissie.
gaI@dózgvergadering,we1oPÀ.L.V.;kanttekeningenb1Jfin.
overzicht doorgegeven €t.ern de kascontrolecorrmlssle van de vereniglng.
Declaraties: 2 x geen onschrijving uÍtgavepost op decla=atie. Al-Ie schulden aan
hoofd.bestulrr EiÉunenvoegen, dit ziJn langl-opende schuldeni verrangen door kortlopende
schulden.
Voorstel Michel F.: goedkopere vergaderlngmÍnte en goedkopere corxltr:mpties; goed

aanbod.
c. Komst S T.K.-functionarLs.
Jeroen ter II.: geeft algemene
specifieke taken die hiJ voor
PAUZE

5. Verslag act. commissle.
Marco: Pog. saldo oP ,1 juli: fl.
Eans: De commissJ-e begormen net 5
Eans Kersten: voorzfsect., Marco

uitleg over hoedanigheid van deze functlonarle en
de sektie Badminton kan vemichten.

654,51.
Ieden, tegennoordlg 4 man.

Boogert: penn.meester, Amedé
Bestuur aIs volgt:
Cobussen: 1id.
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art. 7 Iid
art. B Iid
art. I lid
art. 10 l1d

Nijmegen,

vervolg verslag act. coÍmLssie.
Activiteiten vorig seizoen: advertenties geplaatst, klaverJastoemooÍ nÍshÈt
(opnieuv proberen), lotto-spe1 (goed. gedra^ald), clubshLrts slechts B verkocht,
Herzberg (ttompen), _el-ubtoerrnool, Sterrenslag, recrea.nten-ultwisselingen,
attenties aa.n leden(nu ntet meer).
Dit seizoen: lotto-speI (nog plaats voor 6 teaen), Grote Clubactie (voIgend. Jaar

1000 loten bestellen) er lraren te weinig led.en die loten verkochten;
clubtoernooi, Ste:renslag, Herzberg.

Recr.uitwlaselingen lopen goed, shuttles worden verkocht net grote winst.

6. Voorstel bestuur:basiscontrLbutle voor leden act.conmissle.
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen, dua voor Hans, Anedé en Kees
geldt een contributie van fI 15r- excl. kosten trainlng.
Rob N. gtelt voor ziJn contributie met tL 15t- te verminderen, daar hlJ niet ln
de gelegenheid Ís aan de training deel te nemen. VergaderiDg gaat hie::mee accoord.
Eet aangenomen voorstel tot betaling van baslscontributie door leden v;rn de act.
comlssler maa,H wiJzigingen in het hul-ehoudelljk reglement noodzakellJk.
lJi j zigingen huishoudef i.'ik regleroent.
att. 2 1ld 1a ! aanvulling na niet-spelende leden: en leden dle ztttlng hebben in

een commigsle.
art. 7 1ld 4 : toevoeging na begunstiger: conmlssielid.

(aeze niJziging maakt het mogelijk d.e contributle nan het oornnlssie-
1id geliJk te stellen aan die van het bestuurslld: basiscontributic)

5 s voord: contant vervalt.
2 : de zj-n: om gespreide betaling...o.. verralt.
J : lnvoegen na 2r gÈllg

la^atgte zina het ríoord bestuur verraJrgan door peunlngmeester.
5 r aarrnrlring na naJaarsvergaderingr in de maand oktober, in ieder

geval voor de A.L.V.

7. Toekonstigc clubactLviteiten.
Volgend Jaa.r Sterrenslag op 18 Junl ,81.
Àndere actlviteiten : zle onder punt 5.

B. Rondrrraag.
Peter P.: oproep aan comp. spelers3 uees zululgmet het kleine aantal invallers;

eoumige teams moeten het volgend seizoen beslist met ucer dan 4 spelers
uitkonen; 2e doorglag nedstriJdfo:mulier naar mij toe.

Rob N. I dnrk op dlnsdagavond-training, daarom tea.ms biJ toerbeurt op vrljdag.
douches fJsbeerstr. koud, voor probleem voorloplg geen oplossing, da.ar
na de avondlessen de vema:ming ult gaatl wellicht kan een sóhrijven a^n
de Sportstichting hieria verandering brengen.

Eans K. s conpllmenten voor vldeo Anedé; videobanden norden vergoed door oomp.spelers.
Anedd C.: nie mag nee naar Eerzberg.

Eerste recht aan fryaste Herzberggangersrt, and.eren kunnen ook mee a1s 6Cn
of meerdere vaste bezoekerg hun plaats beschikbaa^r stellen of verhinderd
ziJn.

Ton va^n Eoudt, geor.


