
rr)e llazcnl:ur:tprl

." Íjel<tie IIonk-/Sof tber1.

ito'1'trLrll

v.-rrr Cc voorjrr:,rs-1.erienver1,;adering, dC. 28 februari 1)Bit.

Aanr,,rezit,: : 2O sternl;ercchb.i11de ledetr.

1. '1.'e ;1(\.1O urlr, nír het bcl:-erLclt, "'tlirnr.rec,i_js liwlrbie-t'L jer' olrcnC.c dc voorzitt.er de vergi-rderinÍ;

en heette eenieder hartelijk ,"vell:orn.

:lij hoopte er een korte, doch z,alcelijl:e'vcr';;atl.oling van te irunnen malten.

lir r,laren enJ<eIe zcer be]-an1';.r-i.jite prob'1.cneri Le hesprrel:en.

a'a

\,rr':t.l5n t4ail^rel Ni jenhof : ':/a;rr is c1c fol-o van i"ret pupi- l.l-enteiim ?

irntvroord vled,str'.secr. z Deze rrloet er zíjn. Ik heb de foto zelf op6ehan5en.

L'r zal- nenr [e,ioc]-Lt worCen.

V::aer6 Peter 1,'r'ederilrs : IIoe zj-t het met de startcontnbui.ie vm jeugdleclen ?

,\rrt';ioord. \tz. z Dezc l.;wcsLie is in he b bestur.rr i:etprolten. lir. is besl-oten vatl

di L j clec af te stappen, p;er;ieu rJc f inancië1e s j-tuatie val de

sel: Lie.
''/er. hccft het Leslurrr besloten íren plentie van r lOr-- toe te
l<entrcn aan jeui,'dleden, dj,e c.-'rt rricuvl lid aan}rrent.r;ell.

I{ienri, vJoi'(-tctj de notuleÍr i):r-rfvirlrrcl. Dc !oot'zi.t-i.er bedankl.c c1e secrettuir voo.r'de uit-

3ebreicle notul-en.

). a. Ïu;;elio.;iert stul<ken

llr vtrr,r'er'i geen ingeltorrrctr stu.!:llerr.

Drie lterichten van verhinderin;1 ontvall;en1 t.w. van 
"/. 'lrune'b de lioche'r)rune,

Jan l{endrihsen en Jan varl de Vegte.

Jiur van de Vegte deed dib per brief, rvelke door de secreLaris werd voorqe.'r-ezen.

b. Ilestuursmededelin$en

1. Gemeentelijlce verhogirrgen :

'I'rudy van HaI : Iiet ligt in de bedoeling va:T de ,.3;erneente ltrijmegen de lLuren van

de velclen jaarlijlis met 20 ?1, te ver':ro,;en.

Ilierover is een haering geweest, íjeori:.lniseerd door de Itli jmeeilse

Sportraad.

0p deze avond vrercl er uitgebreiC over gediscuseerd.

l:lr bl.oken veeJ- on1;e!.:r-jl<heden in de bcdoe-r-ingen vërn de gerneenLe

vootllarncien.

De rlen:; val de ;iei'tet)ttl-e is, dat cie clttl.rl; ?5 7(, vaa tle l-asl-en fioe ter,

ijilirn Le taICn'

Ilel ei.iit' -L defini L j cf is ]rc1- vore nst rrtit.l c ucli L:l' noi; niet.

voorz i_ . , e-t. : lle L r:ults lcliebc,l c j cl r;aÍr l, orrll itÉ-I!! c. cl. eI' he-r enr..t:,.1 af .
1
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l{e zu11en dus meer vo()r ons ze}f moeten 8a.an zorGen.

2. Coaching .

Voorzitt-er : ltra tret afschej.rl van Francois van IIal-, gingen de 6eciachten uit
Ill.ir een Àmeril:r, ltse coach.

.liii; uarrr het voor'l;eeld van RUN.

; :.ï":"ïï, ::". ::";:,, 
" ;;::,1, ::,';; ;' ::ï,:ï,,::":,'1, : "ï.,"

a1le tearns, zo',vc.l honk- als softl-,al ,

De probleinen 1-a1';erl cchter in het butl6;otaire v1ak.

De sclltie h;rci a-l- extra uitgaven, tcnilevolge van de verleg;5';ing

rr;rn iret boelcjirrrr.

L,lr vlerden dus 1;ediichten ontr.riklte,'l-ci, Iottdsen te verliriiSenr ter

4el,,liing van die eztpa iiosten, rrerbonilcn ::ln d-e l.lOrrtst van die
lrlrtC f .i,I'.;t;r.n;e coi: clt.

l,l:" l:i jn divercc coi-ri;aeten gc1e5C in Anlerilla.

IIct uiLcincler-i,llrr,r resu-l-tai.,t hi.erviin i:;, dat er not] ó6n kandidaat

over is.
Deze r\meril:i',n hcelb de lceftijd van .)ll iaitr. Is ongehu,rrd., en kal:

l<or.ren herlf alrrj l e:tt '-:rai- vreg ha1 f ,:e,-,t.etr,'l;er.

Iilr :rj jn diverse i';o.:rre referenties. llij vrL'l 8ríi1g n,:lar Nederland

li6sl€.:11 1 tegen lr..:r:rl:i-nÍ': van de over'tocht en een zal<ge1d.

De kosten lvcrcLen -lera rrncl op : overtochtticllet : .r' 12OOr-- à 14OCr--"

zakgeld ongeveer J 50r-- Per w';eli.

Dir., r'voor za.l- irij vrijuel ied.ere avoncl op het vel-d i,u:nvrezig ziin
bij d.e trainingen var de cli.verse teams en ook in de weekenden.

Itur,v geschat zijn cle k,osten'botaal .f 25OOf- -i- noi.l de huisvesting"

ilet besbuur heef L over d.eze zaak 1an.; lleriradsl',r:.3ci.. ÀIl-e bestuul'í;*

lcclen waren het er over eens, dat het voor de selltie cen goede

zarl< l,rrs. Voora-l- o,: li orrdat we nooit dik in de coaches hebben geze*

ten en dit in clil seizoen wed.erorn nie'; het geval is. Elk jaar

weer lvordt dit prob)-eont met hanger en wurgen opgelost.

Deze vergaderi,nl; rnoe b nu beslissen.
I{et advies van }iet bcsi;ur-rr luidt : goedl<euren.

ïn d.e begrotin6; is degc zaak no7, nieL verwerl<t.

Ook de eventuele e:<Lra inkomsbcn ui-1, erll.erlei activiteiten zijn

hierin niet vcrtu,'-'rl'LL.

E:<tra activiteiten zijn o.a. sponsorloop en donatcursactie.

Voor virt betreft. cle h'.:isvesting'no1i dit : liefst í6n gezin voor

c!.r: 1;clreIc' periocle, Coclt tnaxirnai-.1- I 1;ezinnen.

z
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Ilierna vr',ag;L de voorzitter, wie hierover het woord vJil voeren.

Frank de Valh: De spelers v;rn het 1e seniorenteam-honkbal , durven het niet aem,

een Ameril<aitnse coach aan te treltl<en.

Vooral niet orndat de he.l.e z;l:r1< nog niel- finarcieel rond is.
Zij vinden ook de lcosten-schaLtj-nti vern J'25OOr-- ar.,,u de lage kant.

Ook zou de huis,restin6 rond moeten zijn.

Voorzitter : De bestj-ssing zou zijn voor ó6n seizoen.

Volgend ja;rr zou deze zailli dan opnieuvl bekeken ntoeten tuorden.

lJe moeten nu wel de zaali. goecl bespreken.

Schulden moe Len voorl'.omen \^Iorrlen.

I'/el moet er vrorclen afgevlogen of all-een de fin;rncieöl-e aspecteri de

doors-1-ag zouden Irloeten Lr;even.

Peter irr'ederil:st fs he.l- zo, cii,.i iils cie I i!,AOr-- nicl, L-j c.l-'r, .r'' I':mt uit aJ-Lerl-ei

extra activiteiten,. het bedrag dan druht op de begroting ?

ïs er garantie, dat het een vakman is ?

Voorzitter : De Ilondscoach l<ent degenen die betrolchene hebben aarnbevolen.

IIij zegt, dat die personen betrouvd;aar zrjn en staat er dan ook

voor de volle lOO ')'" achter.
fndien het vofle bedrag niet bij elkaar komt uit de genoemde

extra activiteiten, dan drukt het restant-bedragi inderCaad op de

begroting van de sektie.

Ilr is nu reeds een rer.;erve van / IOOOI--.

Dit bedrag is door spelers van heL'le team bij eJ.}':aar gebracht.

De spelers verdienen hiervoor ecn pluim.

Er kan dus van een goecle start gesprohen t{orden.

I{ierna volgt er een peiling omtrent de gevoelens van de aanwezige

Ieden.

Ilieruit blijl'.t, clat de grote meerderheid voor de kornst van een

Ameril<ar.nse coirch i-s.

4. Ja:rrversl-ag secretaris

Na voorl-ezin;,; door de sL-creta.rj s vtortl L het j;r,lirvers l ai1 1loedg;ekeurd.

Dc vot.,rzi t . er becianil l- rlc iiL) cre L.rri s voor di l. s t.ttli.

Jairrver: ;l al I irertrtirtl,]4,:es§r

lía cerL s;'1- g1,;gitreicle rliscr-t.;: i e o,rer d.it versl r,ll, vr;rirrbi j op e()n drieta.l punten op en/ot'



aanmerkingen werden geuit door di.verse leden, zegde de voorzitter, in samenspraak met

de pentri-ngmeester toe, dart de be6lroting voor het lope.nde jaitr za1 llordcn iàangepast.

Hierna vlordt het jaarverslag van de penni.nl;nteester g,oerlgekeurd.

Financieelverslafi clubhrÉs

LJit verslag wordt door de voorzitt.er toegelicht.

Gerard l,'rancissen: De inkornsten uit de flilrperllast zijn lager dan vorig ja;rr.
Voli5ens mij vinclen de lcincieren dit geen leuk appara::t.

fh ste.l voor, dat er 1.Ieer eerr normale l<irst- Itomt.

The;i j)ini5elhoff : De probleuratiek is oncler!;end. ilr lcomt een and.ere kast.

iliorn , \.IorcLt hot firranci ö-l e ver',-; I.',11 clubhuis r..oedr'e,-eurcl .

l). ljte:r.i:ri rI,r bei!roting 1!),91i.

"oe'i.cll:in1 
; van cle voo"llituer : fndien de ber,'rolirU': zoals voorl;e:;telcl rvordt

goedp;ekeurd, ciarr .:Lrinvaa.rclen r,.le de veranbvJoc-rrding,

clat de Lrornst van een iiraeril<aanse coacir, eventueel

een nerl;r.Lief saldo vaÍl .i I.OOO'OO oplevert.

Íio<, ,tt',. r j1.e :temlrinl ' : ui. tllorns l:

!'oor -11 sLemr:renl

Tegen 1 stem eu

Onthoudinr [ïeen.

Hierol, vlerd de begroti-n;,; vooi" 1r,l3lt aanl;enomen.

6. Versla$.Fascontroleconu:iissie.,

De sccretaris leest dit verl;lap, voor.

iir' :i.1n lleen op- of :iallÍneriiinlen. De voorzitter beciankt de commiss;ie.

ilr z-i jn geen nieuwe kandidaten voor deze cornmisl:ie.

Ilet all;ernene stentriren vrord'b de oude sarnenste-1,1in13 herbenoemdr t.w.
Geretrci Fralcir;sen en Jan }lendriksen.

7. .

iJe secretaris l-eest dit jlarverslilil voor.

De voorzitLer bedankt hierna de s;enrenstellers v.rn de beide verslagenl t.w.
Jan Íiendril<sen en Thea DingelhoÍ'f.
Tevens bedankb de voorzi-tter de i['echrrische comrírissie voor haar vlerkzaamheden.

IIij voegt er iran toe, dat tot die,.'er'I'.zaarnhetlen ook za1 gaan beholen het ondersteunel
van tle Arrreril., .'.nse coach.

r:-)-
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8. Bestuursve-rl_<ie irinf .

Voorzi t. [-er : .ir.ir ir; een l::urdidtr;rt, t]. i-i. i-r; i.;.irirrn vein lierrrlren.

-ir irei;ben i:i.ch;;c:en hanclidatell ÍranljÉrrí)É-,!d'^:i;] hct secretariaat.

i{et besl-urir' ltce ft rrie t- s'bi. l y'c.,,t.,tcn.

rir zi jn een r:root; '.i1nba.l. ledc'n lrenaclenr.

i-iij de ou<le.l'e ervéiren leden vterd geen bereid"ril lig;heid voor een

bestulrrr;flur,: bie .. e\rorLilen.

Voorstal varri het besturrr : 0hris Claassen.

1 jaar ,l-id van onze sel(tie.
Coörclinator bij/van l-ret Je senioren team IIB.

2l jaztr.

ileelb honl:iralr: r'vlrrin; :.

ilet voorste-l j-s herir tr.l,s lid v:::n het lrestur"rr te Liezen, met de bedoe.Lin,..t

dat hij nii eni,qe rn:rncleri, de functie van voorzitl-er za.l. gaan vervullen.

Voorstel v.rrr ireb l..,esbuur : I{argriet de l(roon.

De iredoel i rrl'; i-s, 11:r L r:i;j de functie van

secretar is z,a.l. Ílaan vervul-l.en.

Iet llendrj-::scn za')- h:LÉtr daarbij ondersteunen.

Omdab er ,leen te51cn-l<andidaten ztjn, zi jn I''larian van Kernpen, I'largriet

de Kroon en Chris; Claaseen in het bestuur gekozen.

Voorlopille functieverdel.inl,; :

Voorzitter/pennini;rneester : llan Casteleijn
Secretaris : l'{argriet Ce Kroon

h/edstr. secretaris HB : Trudy van Hall
l,iedstr. secretaris Sts : líarian van Kempen

Lid : ChrÍs Claar;sen.

I,lat e riaalcommis :;ari s : Koos Sennef.

Han Casteleijn z Zovtel Cees Sweerman als I'lans Bes bedanl<t voor de diensr-t'r.

en rr'erl{zaam}reden verrÍcht ten behoeve van onze sektie.

Trudy van IIaI1 deelt ,'-L:rn beiden herinnerinl,lskadors uit.

Zor.rel- Cees Srveerrn(irr als ilan.:; iles bedanken de leden voor het in hen Eeste I .1{

'rertrouuert.

9. j!È*f i:_t:i, _'r:,n Je we-tls_l ri:1tl-s*ccrre taris"

- iir...:i.j .r r:rrl.r:1e lrij:,,i1,.i.ir,;t:li in hct oc-fenlrroi-;rarítrtír eIi iu rle s.1ir'lerlsLe1.lirr11 vari d"e Lear,.'-

!iie hi oi"v ooI' ]re I tre ei.bt; r'1. cl r r,.

- iir. ror"í1,:;rr cnil;l in1 iclr t.'i lt. {.irr \/,rrl;tt'e}it ovr: r' hct [rroJ',ramnia van de aspiranten en de

-(r-
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pupi )..1e n.

- :ir zijrr probleríen nlet dr-: saimc:ns;te1 iriÍ'; \r rn een pupi'1.-l,enteam 1113.

'ite probcren er 1e,:lerr bÍ j te }iri jgen.

- [r is een 1;ebrek aiin de jeurld-toev]oed bij al"]-c verenigin5len.

- De korrpetitie val de softb;rl-tecttns is icorl-er 1.;evrorden.

- iir komt een volledig kor,rpetibie-prograrnÍna bij het vreek'bericht.

- I)e e;erste oefenwedstrijd-dag is 1l rnaart 19ïlt.

- rlet school-sofbbaltoernooi zill vrorclen Eehouclen op zaterdag 16 juni 1984.

-.t\an cle gemeente is lgevraag;d, dit Ín den vervol-ge te houclen op een door-de-weekse-dag.

- Er r.+orden scheidsrechters geaocht vool cle 5s[o,-r'l -rofl,bal-dag. \lie rre]-dt zich ?

- .Je proberen vier. de ili jmeeg;se Sportstichting een school-softbal-tearn landel i j1'. te

Lr.t err spelen.

- Vier Ton Teunlslicu !u ii,:)n \','e trachteir een liompetitie be organisererf tussen onze

so.[t].li:.1--1.e.ins e.rr school.tcarrls.

- Vcrnroecleliji,, op 1(i septernltcr 1')[\lt 'zal- er een Veteran.rn-toernooi r,rorCeu georganiseercl"

- trllen l/ijshat<e is door de Bond gesel-ecteerd a1s pikcher.

- l/e hebben ons erenrlemeld voor cle organisatie van het l?aiyon Softbal toernooi om het

liarnpioenschap vali I'lc-,cierl- ,nrl (eind aug.-}.regÍn se;rteinber 1<rSlt).

10. Ronclvr-"r.ar".

I(oos Serrnef : Blijft de reisdecl.;rrat:ie rnl;t het ri jdr-'rr r.rr.:t cle eigen auto cloor cle

spelers of de ouciers van ledcu Belijli of t'rordt deze verhoogd ?

ïl< vind cleze te laag.

i Dcze t,Ii.i.tt hetze-l.fde, clus Í Or2O per 1<m.

liirnon I(ersten : De Cu1.,'-orits zi jn sleclrt. tJat gaet er -eb.:ttrcn ?

'í2./Tertn.m. : Deze ::aa1l is r.:erls besproken met de -nori.stjchti.nil. iiij hebben voorile-

stel-d nieulre clr-rq-oubs te bouwen van str:ett nlet houten daken.

Voorlopiri cchter zr"r-l.l.en cle d.ug;-outs sl.,tclrt s gexepareerd worden.

- i:ílot l.err:tcn : Ili ltc-l vr.,ol: ,:liiar.OVCr eerl brief aa1 .lg ,.1;;1'1.,1y11te te SChri;jVen en da;ir-

bi j bcvcns or:r l.e t:ere voo: z,ienj-n,':er: tc v'r':r.''c'r ( inciien nodig).

fn 11"', toel:orn1j; )'1j jr:6;6 t,re niets r:rr.'er'.

íjcr:,,'cl 'rr'.rni.:j,s:en : Ilr rri.trr'] r rl.ri'; ::e ',cic tr'o,:,Í',rirt dc i'tricr-i.li'" ti,':c coach lconl;, zLjn

]tui.rr.,resti.rl[,,'ere1';c'1,cI rroel. zijn. Zo ni-ei- d;ru ntoet rl.e z:r:'r]í v/or.ieÍr

ai't,'i:et,'.;t.

\.li',.1'! r't,n.a. : rir-. 1,-ri,r.cr l.r'11 ) 1;1:,''rri1r.rt '1111j-r';ir,.::1-nlt. lierl. ir,:dra; ' op rle begrotinn;

th..' rJc .'r rc r''i ' 'rri:(' co;r clt 'i : tti t:' \rt)-l rir-t:rltC .) voor rle huisvesti nil.

'l'Ït(,r., ..i o1,.; g', 'llrttd., vnn 1ia..l. o'eveII hi.r:rrr.r te l',(.]nlien hern een

:;c(l.(i.j-l t(. .,,irn zi;jn verl,;l i;l 1' bij c1c' clul; .Le huj.;vest;en.

- '/ -
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Kar.el- Dirr.;clhof f : Ili ben verh,:uÍlcl over het feit, clat vle een drieltal .nieuwe bestuurs-

lcden bcreid Leb.;crr i'jcvollcLen. fk wens hen veel succes.

Il.: vind. we] clat uen tijdsduur van 2 jaar bestuttrslid zijn, te kort

is. Aarr d.e anclere liant vind. ik een termijn van 6 jirar te l;:ng.

I(a.rel Dingelhoff : Orrer iret sChoof-so.ftbal kunt U contacb opnemen met de school-soft-

ba1-connnissie van d.e 1(.I'tr.8.S.8. (llr. Ilogenkerk te l{eerhugoweerd).

Zij }iunnen ool< scheidsrechters regelen. Ik weet cchtcr niet wat

d.rrirrvan de finarrciö1e consecluenties zíin.
Dit beLreft lrcL nreedoen iian he.b i<arnllir:enschap van llerlerrJ-anci.

fk r.rorclt lid van de propaganda-cornnlissie van de K.ll.il.S.B.
Het oog is ciaa,.rbij vooral.. ger-icht op \íijchen.

Ik wi1 rrrij daar voor inzetten.
Dit l'lan ook in l-ret belanl" zijn va:.i "l)e Hazenkatnprr.

Ik doe een }>eroep olrrrDe liazenl'.antpil riii-j daarbij, zonodig te helpen.

De Tlonl:balsport in rle re1:;io ittoel, trorden uitgebreid.

IhreL Dingelhoff :

l(;ryel Dinlel-hoifl : Ili ,:;a j avonden de eerste begiinsel.en bijbrengen van iret scoren

bij zorrre'1 honl<- als softbal wecLsiri jrl en, aan eeniecler die belangslel--

Iiu: licr-,ft.

',1,t,./Pct;,.nt. : IjcilarLl.. l. lir,r'e-l voor de su,';1;c.st:i es c Lc.

'I'e -l'i.';' ) ui.lr sluii; dc vool'zi1-:er tle \rerl'';adcrinr

inl.:'i,.r Li ' en opliotns l, .
:li.] r'lenst de sirelers i.n lre r: rtier.ttre seizoen vee-L

vr:,.;l.,Lr,r.rlle,.veclstrijden orn nir:^r' l:e !',iji:ctL en rnee

'jloi; ';icns en l/rel thuis.

en lre,.Lirlil',i. de aranvtezii; voor hun

§ucceii en cle niet-spelende leden

Le ltc"Levctr.

l'li;lrie, , 1 tnaart 1)t3!+.

l)e ( r',larlig) se cre tírris,
(Yz-P

ï. .3cs.


