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Aanvang: 20.00 uur.

Aanwezige leden: Mlchel Fo11ong, f::ma en Ilans Kerstenr Rob Notenboom,
Ton Ter:nissen (S.T.K.-functionaris ).

Aanwezige bestuursleden: llnrdy Peters, Marco Boog:ert, Peter Peters, IIenk
Schipper, Amedé Cobussen en Ton van ïioudt.

Opening.

Mededelingen3 geen.

Nieuwe be stuurs sanenste IIing.
Daa,r de sa.menstelling van het bestuur sedert de vorige S.L.Y. van 1J apr.
gewijzigd is, behoeft deze goed- of afkeuring van deze S.L.V.
Secretaris schetst de gang van zaken rond de bestuurssamenstelling
varr àpr.-oktrr8J. Henk Schipper controleert de rekeningen: rek.-courant,
in het kort: administrateur.
De ledenvergadering ker:rt de nieuwe bestur:rssanenstelling goed.
Tnrdy Peters is daa.::mee genachtigd. om deze en volgende vergaderingen
te leiden a1s voorzitste=. '

4..
Yanuit de vergadering het verzoek aan de secretaris om voortaa^n ook
copieën aan de leden ter hand te steIlerr. No&.v. punt , sub 6: ook
deze vergadering bliJft van mening, dat het streven op 2 selijke
te:mÍjnen gericht moet blijven.
Notrrlen aangenomen.

5..
Secretaris haalt enkele passa6es uit jaarverslag aan. Aanrmlling vanuit
vergaderirg bij puntl activiteiten, b. ook uitwisselingen roet Meijhorst
eÍl co ook oliebollenavond. Het laatste hoofdstukJe va^n het verslag:

ItBeleid t.a.v. de konende jarenrf wordt in zijn geheel voorgelezen.
Jaa:srerslag wordt voor kenni-sgeving a€ungenomen.

6. . 
,

Korte inleiding door penningmeester.
0p- en aanrnerki-ngen t.a.v.:
a, 3 representatie. Wan:neer worden hJ-er gelden

aan gespendeerd? 1, a1s men een kaa,rtje stur.rt? 2. onderscheid tussen
bestuursleden en gelÍone leden? J. ook blessures? 4. Beboorten en huwelijken?
Grens is moeilijk te trekJcen; per persoon beslist het bestuur; sowieso:
kaantje beantwoorden.

b, Elg3 reserne act.cie bestend voor toernooitjes, uitwisselingen e.d.
Jeugdur.rr: verlles niet onoverkoneliJk, a1tÍjd aanloopkosten.

c.@.
Sna11 shirt over, rrog 61 flockprints verkopen. Grote Clubactie: beter
plan opstellen.
Hans Kersten: AIle comp.spelers gaan loten verkopen (comp.vergadering),
ter compensatie hoge trainingskosten. Ook jeugdleden gaan ze verkopen;
wie meeste verkoopt, hijgt prijsje.
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Hans Kersten: voomaad. shuttles had gfoter icr:nnen ziinz 10 kokers gestolen.
Financiëe1 verslag goedgeker:rd.

7- Verslas kascontrolecomnissie.
j penningueester boekl:oudingi en jaarrekening

gecontro1-eerd. post: Itte ontvangen subsid.ies" noet positiever zijn; post:rrte
f,etalen N.B.B.rf 91Br2o groot geschil met N.B.B. statutair heeft sectie gelijk,
peru:ingmeester toch 6etaa1d.. Cie: sculd aan N.B.B. met f 918120 verlag€ÍIl 1I82r-

door ve:mogen met f 918t20 vordt verhoogd.
M.Boogert: toch f 9?,}r2ö als sehuLd opvoeren op balans. Beroepschrift is verzondent
geen leld.tenrgstorting, d.an 2 nogelljkheden: f . irÈouding op komende reken'ing:ent

2. procedr:re aanspannen.
Càmpetiti.eteam I z t 10r- boete betaa.ld. door bestuur, niet door tea^m zoals
afgósproken. Kascontrol,econrmÍssie dechargeert het bestur:r, irco përlrlingmeester.

8- Situatie N.B.B.
Éïe;EET seeff d.e huidige situatie t.a.v. de N.B.B. weer.Standpunt leden
t.a.v. red.dingspLan N.B.Bo3 §€€Íl steun. Consequentie: a1le leden afnelden bij.
de Bond. Marco somt voord.elen op: - geen bond.slasten betaling over seizoen 81f84,

- ook zonder afnelding leden aansprakelijk voor de schulden.
De led.envergad.ering rnàchtigt hierbij het bestuur tot afineld'ing van de leden
biJ d.e N.B.B., *rnneer tot opheffing wordt overgegaan. De brief va.n afnelding
worat dan tussen 26 nov. en 1 dec.rB] verzonden aan de N.B.B.

9. JeuAd.

-

Ei-;ffi;;. nieuwe reclarne-ca,mpagne voor nieuwe leden. Momenteel: 12 ledenr waarran
í|-i"-g"à"p-f (et/n 12 jaat) 

"., t5 in groep 2 (vanaf 1) ia.ar). Reacties ouders:
positièf. óp progra^mra staan: uitwisselingen met Mariken, Deto en Meijhorst;
i"o"rr" Cuj.jÉ en KLeef. Uitwisselingen vinden plaa.ts op rrrljdagavond van '18.00-

2O.OO ur:r. Henk richt zich tot Rob N. i.v.n. lcwestie Felix E.:lesvoorbereidingen.
Rob niet tevreden over leidÍng groep 2.Jeugd ook op clubtoer::ooi.
I:ma K.: stukje in wiJklcant met foto kinderen, kont positief over.

1 O- Recreantenu:itwisselingen.
ffi d. hierover. Yanwege het kostenaspect is het ver-
stand.Íger om de uitwisselingen op recreatie-avonden te doen plaatsvinden.
Bovendien is nogal wat 11irnte rrrij gekonen op de donderdagavond in het Elshof
Co1lege. De uitiisseling net Eerzberg }rord.t gecomblneerd met een andere,veren:lging.

1 1. Lad.d.ercompetitie.
ffi.:enigeverandering:i.p.V.1p1aatsenlp1.aatsenomhoog.
Voór het overige geldt hetgeen op d.e bestuursvergBdering van 24 aug. hierover
genotuleerd is, nl.: alleen gemengd dubbel is nogelijk, labelbordje aan paa'3'

irr" à, uitslai opschrijven, wed.striJdbriefjes bij Rob inleveren. AIJ-e spelers
worden in willekeqrige volgord.e op d.e ladd.er geplaatst. De competitie begint om

22.00 uur.
De inschriJving gaat op rrrijdag 4 noj, van start. De vergadering neemt een

suggestie va" íràad voàr 2 Í"aà""" (recr. - comp. spelers) niet over.
Marco is bereid. prijsjes beschikbaar te steIlen, aIs de conpetitie goed- verloopt.

12. Rondvraag.
An" "t"re uitleg over plaetsing spelers op wedstrijdfo::uu15-er.
T:rrdy : peter geeft aan tea.mscaptains stencil.ovel a1le conp.aangelegenheden.
peter : is hiertoe genegen, rnaar elke tea^mcaptain heeft een rood boekjer waar
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a11es in staat.
I:ma K. : rood boekje is duidelijk.
Rob N. s mag men 2x in een speelweek spelen. Ja.
I{ans K. :-worden raserlrg-spelers gerrraagd?

- gemchten eind vorig seizoen over nijn persoon.
Het bestuur kan hierop geen antwoord g€veÍu
Ton v. E.: - graag ook copy Hazenkarnper van andere leden. Hans K.: andere zaker:

dan comp. zaken.
Rob en Henk schrijve..n stukje over racketreparatie, voorts ovexs
taktiek en wa:ming'*àoor Rob.

- str:kje labelbord door leden goed ontvangen: Peter neemt contact op
net Jopy Akihazy en Rob verandert het bord.

Marco: - invallersprobleem, sommige comp. spelers niet serieus genoeg; Rob stelt
volgend seizoen tea,ms sarnen; het recht op toelating tot de competitie
moet gekoppeld worden aan plichten.
Rob stelt de voo:*raarden voor deelname vast, deze worden op papier gezet.

Peter r2aagt zich af of in de statuten \ran de S.V. De l{azenka&p een artikel voor-
komt, waarin gesteld wordt dat een sectie zich verplicht stelt zich aa,n te
sluiten bij een bond. Indien dit het geval ls, dan is een wijziging van
d.e statuten \ran de vereniging nood.zakelijk, biJ eventrrele afmelding van leden
bij de N.8.3.

Tonv.ï[.: inniddels hoofdbestur:r geraadpleegd: zorn artikel kornt niet in de statuten
voot,

Henk: - shuttles comp.spelers door club te vergoeden? Nee.
- start competitie moet beter georganiseerd worden.

1J. Sl-uiting: 23.45 u*.

Ton van Eoudt, s€cro


