
Verslaq gan de_.,4Loemene Ledenveroaderinc. eehouden op 25 oktober 1982
Ln het klubhu_is trlinkelsteec.

Aanrrlezl.q: 23 stemgerechtigde leden.

1. 0peninq
ldaarnemend voorzitter Simon Kersten opent de vergaderLng om 20.20 uur.

2. Post en mededeU.nqen
B.ericht van vsrhindering voor hedenavond is ontvangen van T.v.Hal1
F.v.Ha1, mG,vr. v.d.Berg, J. ter Heurner N.v.d.Berg.

3. Notulen
Verslag van de A.L.U. van 1? mei 1982i de secretaris lEEst dit verslag
in beknopte. vorm voor.
Hat verslag uordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Jaarverslaq
Van de sektie Honkbal ls het verslag van het jaar 1981 aanulezl.g.
Uan geen dEr overige sekties ia een jaarverslag ontvangen.
GeEteld uordt dat deze sektLes binnen tuee ueken hun verslagen zullen
inleueren met vermelding van:
r. epeave bEstuursleden
- opgave aantal leden
- sportLeve prestaties

5. Financieal Jaarverslao
@ over de periode van 1-8-1981 r/n 31-7-1982i
zie de bijlagen met bijbehorende toellchtLng.
De voorzitter geeft uaar nodig nadere ultleg bij da cijfecs.

- lvlevr. Jaapere: portokosten voor Hazenkamper erg hoog, Ís hier iets
aan te doen?

- Uoorzt P.T.T. berekent rrU cao f. 0.3[J per stuk, door eigen eortering;
buiten Nijmegen zou bij eigen beheer 1OO ll moeten ulordan betaald.
ldaar mogeJ.ijk uordt reeds met hulpkrachten geuerkt tegen lagere kosten.

- F.v.d.Heyden: In hoeverre is er zicht op eBn andere situatLe trorv.
de gemeente Nijmegen?

- Voorz: de gemeentE uil juist bezuinLgen, uellLcht ook op leLdars.Las-
ten. Zaalhuren zullen bliJven stljgen, momenteel ca. ilt í.i veldakkomrno-
datiee dlt jaar ca. 2O É duurder.

l. C.Suemman: hoe staat het met de vorderÍngen op da sekties Uolleybal
en BadmLnton?

- Uoorz: blerkelijke schuld Volleybal bedraagt c8. f. 6000; dlt bedrag
Ls onlnbaar en komt ten laste van Hoofdbestuur.
Sehuld van BadmimÈon aan H.B. bedraagt f. ?A78. Het sektl.ebestuur
is nu toch ueL geschrokksn van dit bedrag; het Lopende seizoen ver-
uacht men quLte te spelen, daarna za1 men de schuld moeten uerkleinen.
TiJdens de laatste A.L.U. Ls de vergaderl.ng akÉord gogaan met de be-
groting, dus met de schuld.

- J.v.d.Uegte: zijn er nog akties gaande voor eBn eventuEle subsr.die van
de N.S.F.?

- Uoorzs T.van Hal is hiermede doende.

Besloten uordt:
- De schuld van de sektie Volleybal uordt overgenomEn door hEt Hoofd-

bestuur.
- In de earstvolgende begrotlng yan de sektLe BadmÍnton zal moeten

blijken dat de achuld t.8.ur het Hoofdbestuur duLdelfk kleLner ulordt.
- Het voorlLggende fl.naneleel Jaarverslag uordt goedgekeurd.
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Verslaq kaskommissie
Verslag d.d. 17-1A-1982, zía bij1age.
J.5chö1s: Betr. Korfbal, punt d; z.g. rrpotJsstt bij de sektie, deze zijn
inmLddels Ín de administratie opgenomsn.
FinancieËIe verslagen en verslagen sektl.e-kaskommissies ontbreken nog
van: Eadminton, Korfbal en Voetbal.
Er zal in het J-opend seLzoen getraeht uorden meer aandacht te beste-
den aan de juiste manier van kontrole.
Besloten ulordt S.Kersten voor het beheer van de Hoofdbestuurs-finan-
cLËn an R.Kersten voor het beheer yan de ledenadministratÍe voor Hoofd-
bestuue, Badminton, Gymnastiek, Korfbal en Volleybal, decharge uan
betall.ng te ver1Enen.

Uerkl.ezino leden kaskommissie
De bestaande reden steLlen zich aIlen herkiesbaar; geen andare kan-
didaten. DE kommissie rrlordt Ln haar totaal herkozEn en bestaat dus
ult de volgende leden: - Rob van Raay

- Frans van Hal
- 0tto Bor

Uitlotino nenteloze voarschotten
Mevr. Jaspers vercl.cht de trekkl.ng en de vorgende nummers L,orden
ultgeloot: 6 - 10 - 12 - 35 - 39 - 45 - 59 - ?9 - 89 .
Deze numners zulLen ulorden gepubrLceard in da, Hazsrkamper en aLre
betrokksnen zuLlen sehrifteliJk urorden bericht.

9. RËunie oudleden
Uolgand jaar bestaat de vereniging 55 jaren. D€ heer Huisman leest
hierop een brief vootr ulalke aan de oudleden zaL uorden toegezonden.
( zte bijJ.age )
Een rËunle zaL uorden georganiseerd op ? mel 1983; uLtgenodl.gd zul-
len uorden alle rëunisten tijdens het S0-Jarig bestaan. Voor het pro-
gramma zie bovenvErmeLde brLef, uelke tevens in da Hazenkamper zal
uorden geplaatst.
DE heer HuLsman memoreert het zijns inzLens heersendE hoofdprobleem
blnnen de. Hazenkampr n.1. het ontbreken uan Ben voorzitter. Deze zou
tevens op moeten treden als bindend element tussen de sEktles. Hij
betreltrÈdeze situatLe zeea, maar is er van overtuigd dat deze zuakke
plek ln de Hazenkamp bij voldoende positieue steun, opgelost moet kun-
nen uofden.

10. STK-f-unktlg
Per í september 1982 ls aan de Hazenkamp door het mLnl.sterLe van CRfll
eEn anbel.dsplaats toegeuezen Ln het kader ven de stlchtlng Techniseh
Kader.
UoorzLtten geeft nadere uitleg hoe een en ander tot etand gekomen is.
De funktl.e zal uorden vervuld door de heer Ton TeunLEsen.
Hoofdpunt is thanE dezE funktia gestalte te gevan.
Bsaloten is hLertoa om op 10 nov. a.s. eerl besprekÍng te houden tussen
alle sektiebesturen en Ton TeunissEn.Tevene moeten vóór genoemde datum
door alle sektl,es lïJsten zijn ingediend, uaarop aangegeven de mogelijk-
heden, hoe elke eektie denkt de funktls van T.T. ln haar sektie te
kunnen benutt rbn.

In tueede Lnstantie daarna geaprekken tussen T.T.1 Hoofdbestuur en
telkens é6n sektie.

Tevens za1 elke sektie een afspraak met T.T. maken om eam6n met hem
en Slmon Kersten de op de sektie gerichte mogeJ.ijkheden te baapreken.

Na afloop uan deze proeedure zou de fr.rnktÍe Lngevuld dLenen te uror-
dgÍt.
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11. Sekties
hl.Zegersl Rob NotEbsom ls geblessed en kan zekEr tot a.s. kerstml.s
geen les g€ven. tloor vervangl.ng ia í,nmlddels gezorgd.

12. Rondvraao
B,.KsrstEn: hoe verloopt de §rote Klubaktie?
BiJ Korfbal Ls ruLm f . 6Í10 binnen; bij Badmlnton ziJn alLe lsteh v€r-
kocht.

Einde van de vergaderíng om [J0.15 uur.

Pl,et van Staveren
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