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NOTIILHI

van d.e Voorjaarsvcrgad.ering,
d.d. 28 naart 19Ar.

Aanwezig z // stengerechtigd.e leden.
1' Tc 20.r5 uur opent d.e voorzitter de vergad.ering en heet eenied.er hartelijk welkon.

Eij spreekt zija teLeurstelling uit over de toch wel nagere opkonst.
2. Notulen naJaarsvergadering.

Vraag J.v.d.Vegte : Kunnen we vold.oen aan d.e eis tot het 1cveren van scheid.s-
rechter voor d.e teans lraarroor ttat nodig is ?

Antvoord' Yz : Neen. Eiervoor krijgen we een boete yan f 10r- per keer.
Ïntlien we echter voor onze eigen teans een scheitlsrechter zclf
leveren, yanneer de aangewezen scheid.srechter niet opkont

v of intlien er geen Ís aangewezea, ontvang:en wij f 1Or- .
Hierna sorden de notulen goed.gekeurd.

J. Ing:ekomea stukken.

Bcricht van verhindering ontvangen van : lJ. Srunet tte Rochebnrne en K. Dingelhoff.
Verzoek ontvangen tot opheffing van rle taak van Evenementencoumissie.

Er volgt een discussie over d.e oorzaken van d.e sleehte opkonst bij d.e diverse
georganiseerd.e evenenenten.
Er word.t voorgesteld. vaker iets in cle zomermaanden te organiserea.
rn de wintermaand.en zou iets georganiseerd. kunnen yord.en na d.e zaaltraj.aingen.

4. Mcded.elingen.

Aan d'e coaches worclt med.egedee3.d., clat de poetsploeg, ond.er d.e bezielend^e leitting
van Àtlri Sogaards, d.e kreed.kamers rreer zulren schoonmaken.
Aan d.e coaches word't gevraagd., of zij er voor willen zorgdragen, d.at na trainingen
en/of ned.strijd'en, cie kLeedkamers word.en uitgeveegd., intlien noctig ook die van de
tegenparti j.
Eierrra reikt cle voorzitter aan cle vertegenwoord.igers van het 1e team honkbal senio-
ren en het 1e tean softbal, de heren I'.v.EaI en }i[.Nijenhof, r€spo d.e groene en dc
blauwe Easton uit.
Yorig jaar zijn er )0 Eazenkanp-truj.en verkocht.
Na overleg met d.e fam. Sogaard.s is besloten de opbrangst te bested.en aan vaste
honken, werpersplaat en een thuisplaat.
Ect veteranentoertooi gaat ttit voorjaar niet d.oor, ond.at 2 tearns hebben afgezegd..
Eet ligt in de bedoering, het dit najaar nogmaals te proberen.

De voorzitter cleelt neder. d.at het pupillenteam honkbal, in 1982 kanpioen in hun
poule is geword.en.

Vervolgens reikt hij aan d.e coach, G. Francissen, een d.ÍpIoma, uet bijbehorentl.e
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nedaille uit.
Yoorstel tot het benoemen van een technische conmissie.

Eierin zouden zitting nenen : J. Eendriksen, tr'. van Eal en Ir[. van Kenpen.

Eet bestuur voelt zich niet geheel competent tot het uitbrengen van teehaische

adviezen en heeft zocloende behoefte aan een advies-orgaan.
Tevens zal cle T.C. de (nieuwe) eoaches begeleiden.
Eet voorstel word.t door de aanwezige Ieden, met algenene stemmen, aangenotren.

Hct huishouttelijk reglenent van de (grote) Eazenkanp is a1s zodanig voor tle sektit
Eonk-/Softbal niet goed bruikbaar.
Eet bestuur zal zich berad.en over goede statuten en huishoudelijk reglement.

Er werden J nieuwe coaches benoemd., t.\rÍ.

\

1e tean honkbal juniorea
Asplranten honkbal

Senioren softbal

Eerbenoend nerden 3

1e team honkbal senioren
Pupillen honkbal

Junioren softbal

: P. ï'rederiks;
3 F. Gieben;
: !Í. IÍiJenhof.

: F. van EaL;

: G. Francissen;
: M. van Kempen.

Er zijn (rrog) geen coaches voor het 2e tean honkbal-senioren en het 2e tean

honkbal-junioren.
Eet bestuur heeft een kanrlid.aat voor het 2e team honkbal-junioren op het oog.

Met die persooar moet nog het een en ander worden besproken.

Koos Sennef en eventuele andere nedewerkers worden bij deze hartelijk bedankt

voor het aanbrengen van d.iverse verbeteringen van en op het ve1tl, zoals bv het

scorebord.

5. Jaarverslag secretaris.

Na voorlezing wordt tlit goedgekeurd.

6.@.
IIet Iid Rob van Raaij is rlit jaat 2J jaar lid van de sektie Eonk-/Softba1.

De voorzitter Eremo?eert in het kort, net de nodige humor, tle karriëre van Rob van

Raaij, bij de club. Hij was ged.urend.e vele jaren een enthouslast speler en heeft
ook bestuursfuncties vervuld. De voorzitter feliciteert hen hartelijk en overhan-

tligt dc jubÍlaris cle nZilveren Knuppe)-tr.

7.@.
De voorzitter d.eett mede, tlat het huidige bestuurslidr Sjef Nijssenr om persoon-

lijke redenenr is afgetreden.
Eij stelt als nieuv bestuurslid. voor : Ean Casteleijn.
Het voorstel- wordt bij acclamatie aangenonè[r
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De verdeling van de bestuursfuncties is nu a1s volgt :

Voorzitter B C. Sweerman

Secretaris : J.J. 3es

Penningmeester : J, Casteleijn
Wed.strijd.secr. : [. van HaI

rid 3 P' Yoss'

8. .

Het verslag wordt met al6emene stemnen goed.gekeurd.

0pmerking J. v.d.. Vegte : Ind.ien mogelijk, meer toerr:ooien op ons ve1d.

organiseren. Dit kont d.e opbrengst van het clubhuis
ten goecie.

Opmerking J. IIend.rÍksen : Een brief verzenclen aan d.e Gelderse-ï,eergangenr ivm

v. het organiseren van een schoold.ag, op ons ve1d.

Verslag penningmeester sektie Honk-/Softbal.

Ttaag J. Hendriksen : Onder c1e post ilDiverse Lastenrr staat 'rBreken
ruiten zaaT-tt. Deze post kont nu niet voor.
Hoe zit d.at ?

Àntuoord. Vz. : Deze post was in 1982 zo hoog, ondat er ook nog

beC.ragen ín zaten, die op 1981 betrekking hadcien.

Tot nu toe, is er ontrent het breken van ruiten,
tijdens d.e huiclige wj-nter-training, niets bekend.

Opmerking J. v.d. Yegte : Ond.ertrliverse Lastenrr zou opgenomen moeten r,rorden
trTechnisch r,rerkrr.

\., Àntvroora Vz. : Dit wordt eventueel opgenonen bij de post ttYergade-

ringen en/of representatj.e'r.

'draag P. Voss : ilr is nog steed.s achterstallige contributie te
betalen d.oor d.iverse 1eden. Word.t daartegen actie
ondernomen ?

Antrvoord. Vz. : Ja. §r is ook een sanctie, nanelijk |tniet spelen

in d-e conpetitierr.

Ilierna vrordt het verslag goed.gekeurd.

De voorziti;er bedankt J. v.d. Vegte voor het financieel verslag'rbeheer Clubhuisrr

en R. van Raay voor zijn meclelrerking bij het tot stand. komen van het fj.nancieel
verslag sektie Iïonk-/Softbal.
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9.@.
Er zijn geen bemerkingen, naar aanleid.ing van het controleren van d.e boeken.

Hiertra word.t d.e kascommissie d.oor rfe voorzitter bedankt voor hr:n r,rerk.

(tier-) benoeming kascomrnissie : J. Hend-riksen.

G. tr'rancisserr.
R. I(ersten (reserve).

10. .

- het competitie-programma komt binnenkort in het weekbericht.

- try-outs : worden vermeld in het r.reekbericht.

- over d.e belcer-competitie is nog nÍ-ets bekend..

- er zijn J toernooien aangevraagd. bij de bond, t.w.
1. voor het 1e team honkbal-senioren;
2. het 1e team honkbal-junioren en

7. },:.et senioren-team softbal.
- de teams opstelling komt in het weekberi-cht.

- er komt een aspiranten-kamp op ons veId..

11. Eg.Èrc.
3. Sutmuller

B. Sutmuller
P. lfoss

J. Hend.riksen

Antwoord 1Iz.

il. va+ Raay

Antwoord. Vz.

K. Sennef

: Hoe zit het met het 2e team honkbal-senioren ?

Àntwoord. P.Voss : Ik ben er mee bezig. Er zj-jn nog wat problemen met de

opstelling. De ve::wachting is, tot een vaste opstelli-ng te
lnlrrnen komen van ) spelers.

: Dat ziet er dus niet ongrrnstig uit.
I Seaa,mt d.it en steLt voor, d-e spelers van het 2e team honkbal-

senioren op een zond.ag-pidd.ag bij elkaar te laten komen en dan

de zaken door te spreken. Y

: Verzoekt d.e leden van de Teehnische commissie niet op te geven

aan cle Bond..

Neen, dat d-oen we niet.

Met het Rayon aanbinclen, d.at er een vlottere afrekenÍng plaats-
vind. m.b.t. het Aspirantenkanp.
Hij stelt voor het voorschot op te schroeven.

Doen we.

Verzoekt zo snel nogelijk een datum te planuen voor de

Romnelmarkt en hieraan in het weekbericht meerdere malen

aand.acht te besteden.

Ben ik het roee €€rISr Doen we.Antwoord. Yz.



Gaarne het weekbericht overzichtelijker opstellen.

Antwoord Vz.

i{. Sennef

Àntwoord Vz.

K. Sen-nef

.{.ntw. penni.ngm.

J. v.d.. Vegte

De berichten voor e1k team, noeten er beter uitsprÍngen.
Eetzelfd.e geldt voor d.e aankondiging van evenementen.

Hi-eraan zal a]-le aand.acht worden besteed.. De oorzaken hiervan
zijn, de onervarenheid. in d.it werk en tevens tijdgebrek irna

het uitvallen van €én bestuurslid..

Y66r de vrj.ntertraining norden de kleedkamers schoon aan

Traianus opgeleverd. Moeten zij nu ook d.e kleedkaners schoon

opleveren aarl ons ? Nu zijn de kleedkamers in ied.er geval vril.

Jazek'et moet Traianus d.e kleed.kaners schoon opleveren.
Eierover zal contact worclen opgenomen met Traianus.

Kunt U zeggen, welke reclameborden wel en welke niet moeten

blijven ?

Dit probleem, kost mij traar schatting nog ongeveet ] weken.
U krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Spreekt z:.jn vaard,ering uit voor het werk van het bestuur,
vooral ornd.at het slechts tend"ele is ingewerkt.

}e "p*rs" naar buiten uj-t is het afgelopen jaar slecht ge-
weest.
Kunnen er in frDe Gel-derlandertt weer wed.strijdprogranmat s
word.en opgenonen ?

Antuoors Yz. : Dank voor Uw lovend.e lroorden.
lJat betreft ilDe Gelderlanderrr, d.at zal ín het bestuur worden

besproken en zo mogelijk uitgevoerd..

Opner]<ing P. Vosg: In d.e kanpioensgalerij nord.t nog een foto van het pupillen-team
honkbal opgehangen ivm hun kampioenschap 1)82.

\e 2).]0 uur sluit de voorzitter c1e vergadering.
Noemde d-e vergadering ileen gezellig ond.er-onsjerr.
lrukt we1 zijn teleurstelling uit, over de weini.ge belangstelling:.
Dankt a1len d.ie gekornen zijn voor hun opkomst en wenst eenieder|twel thuisrt.

-0-0-0-0-0-0-c-0- 0-0-

ITi jnegen , J1 maart 1981.
De secretaris,

J.J . 3es.
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