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. 

NIJMEGEN

Nijmegen,

Notulen ledenvergadering Sektie Badminton gehouden op 11 april 1984.

Aanvang: 20.00 uur.

-A.anwezige leden: Kees van Rie1, irïichel lollongr qlita Ilubers van Assenraad,
Jopy Akihary, Danië1 Akihary, Ilans Kersten en R.ob Notenboom.
Voorts: Sirnon en Ria Kersten.(toehoord.ers)

Aanwezige bestuursleden: 
ï#rr:;liili.t"" 

van Iloudt, Marco tsoogert, Feter Peters,

) 1. opening.
Voorzitster heet a11en welkom.

2. Post en mededelingen.
i'iededelingens - Amedé komt later; na 22.OO uur behoeft niet meer op zijn komst

gerekend te worden.
- compo vergadering is op 16 rnei om 20.10 uur.

- Ilans Kersten is gemachtigd namens 12 niet aanwezíge leden te stemmenr
t.w, líaxce1 Grote hmt, Gerd-i Àchterkamp, Roland van Maasakker,

Jan Jong, Rob Jong:, John Frinsel, Lianne lrinsel, Rob Lubbers,
Rob Ho1ts1ag, r,^/iIma Notenboom en ïrma Kersten, Lea van Gendt.

- Ton van Eoudt is gemacltigd nanens Amedé Cobussen te stemmen.
Post : - brief ontvangen van N.B.B. rD.b.t. door N.B.B. te organiseren

zomerkampen.

- brief ontvangen van touringcarbedrijf Den Dunnen, Beuningen.

J. lÍotulen S.T.,.V. 26 okt.tBJ.
punt 4: secretaris lost belofte bij d.eze in.
" 7: Jopy Akihary: boete team 1? Bedoeld wordt : I'oude'r team J van Hans Kersten

) crso
I B: Michel Follong: hoe situatie rond ]tr.3.B. afgelo'oen? Ton schetst de afloop.

l'Iotulen aangenomen.
{. Accomodaties en leiding komend seizoen.
l,tar akt door Elshof (slechte zazl) en
f 2.000r- ninder subsidie, heeft het bestuur de volgende beslissingen getroffen:
1. In 31shof geen recreatie-avond meer;2E1shof eventueel als trainingsavond.
Competitie kost club veel: f 6.000r- al1es exclusief. Alterrnatief: grote sporthal:
van B-11 of 9-12 uur: eomp.training + recreatie. Overleg met glm.sektie omtrent
uren Rob. Deze sektie uiI Rob extra uren geven, concessie van onze sektie:
Rob op rrijda6 vanaf 21.00 rrur. Robs uren worden bij badminton minder, in totaliteit
bij de vereniging niet. IÍa overleg met de Sportstichting vandaag: weinig kans op
2e sporthal, daarom waarschijnlijk comp.trai.ning op donderdag van 20.00-22.00 uur.
Alternatief voor Elshofsle1ers: spelen op rrrijdag in Hengstdal.

5. .
at.

i{ans K.: is prognose mogelijk van het eindresulta:.t?
b. Balans ter 11-12-BJ.

Iians K.: deze tussentijdse balans zegt weinig, evenals het bedlag aan contributies.
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Ivlarco: bedragen naar rato toegerekend.. l'larco zegl, op verzoek van Hans K' I

begroting vanaf 1 jan. toe om meer inzicht te krijgen in het eindresultaat'
rlans K.: is het t"à""à van f '1600t- op ri'e balans debet! act'cie toegenomen?

llarco: ietvat.

6. lliiziging huishoudeliiE.,reglegrent. . - ! r .L ^_ .r^ -^^r--.r-ar i i.L 'ranr r
Geen wijzígíng huishoud,elijk regËnt art. 2, Iid 1b en 1c noodzakelijk, want in
d.eze artikefen iiordt niet gerept over contributie-betaling.
Bovend.ien bliift de leeftijd.sgrens voor senioren: 16 ia.at. Junioren hebben evenwel

d.e mogelijkheid. tot 1B jaar d.ee1 te nemen aan de jeugdtraining.

7. tsegroting seizoe4 r84-f85.
Tnrd.y: voorstel Ame-'6'ffi8'oging contributie comp'sp' met f 25r tot f 2-4O'-

gekoppeld. aan verkoop max. J0 loten, bij verkoop van meer Ioten, opbrengst naar

c1ub. Hans: lotenverkoop is niet moiiverend', er kuruten veel meer loten verkocht

worden, op zijn minst 900. IIans: reserve f lrOOt- garantie, dan contributie
hetzelfd.e? llarco: financië1e tegenslagen niet op recreanten verhalen' i{ans3

bed-rag leiderslasten kan verlaagd worden: Ro! 1 uur minder op v-rijdag'
Ria: voorstef aan co6prsprs conÍributie blijft gelijk + verplichte verkoop loten'
T1'r(y: geen contributle-verhoging, mits hetielfd-e bàd'rag aan verhoging = opbrengpt

verkoop loten= tenminste f 90Or-: Dit voorstel wordt met algemene stemmen door

d.e vergad.ering aangenomen. Kees: laatste voorstel rninst slechtste; beter dan

contribut ie -verhoging.
Diverse contributie-bedragen:
Recreanten: f lBOr- aangenomen d'oor vergad'ering, uitgezonderd-Kees v' RieI: i'Y'm'

contr.verhoging cotnP. sPr

Recreanten: f 1!0r- nieuwe avondl aangenomen'

Jeugd.uur : f 95t- t 2e kind: f 75t-i àar$eoom€Íro

Junioren : f 120r- spelend. van B-12 uur tót t 6 ia-at, gebonden aan max' '103 aangen'

) Bestuur : f dOr- aangeÍloÍtëru
Michel: porto: f Joor- l'larco: dit ,,uord.t mlnder d.oor uitd'eIen inschrijfformulieren
op speelavond. iians: geen and.ere sporthal , d'an f 6,000,- minder' llarco: dan ook

minder zaalhuur en leiderslasten.
Begroting aangenomen.

B. Jeugd.
Henk: or€eveer {! Ieden, het gaat goed., volgend seizoen: 50-55 leden, nog J uit-
wisselinlen d.it seizoen, ;eugí nam ook met succes deel aan de Nijm' Kamp'

volgend seizoen: 3eugd.com;isàie bestaande uj-t: Henk, Ie1ix, I{azenkamper en 2 ouderst

tevens 1 comp. teàm. Íenk vraagt meer mensen ,'an 6-8 uur om hem te assisteren'

fr wordt veel reclame gemaakt voor het nieuwe seizoen. Cp rEijdag 29 juni: Open

Dag; waarschijnlijk 1 ! jeugdleden gaan op karnp'

9. Aktiviteiten.
iZ ffizberg op bezoek bij de liazenka,'npi

Viering JO-jarig bestaan van de sektie:
2 juni: Reilnie van oud.-led.en uit d'e vijftiger en zestiger jaren en oud-leden

,rr-"ora 1g77/1g7e, toen de sektie aan ha-ar tweede leven begon.

Jjrrni:Pr:zzleritvoorjuniorenenseniorenvanclitmoment.
rn d.e maand mei wordt eei "nquète 

gehoud.en ond.er d-e 1eden orn inzicht te laijgen
in d.e ríensen en verlangens van de leden'

lL=ait.g",,aaprrntoverges1agen.Rob:tijd'iguitvisse]-in.
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gen aanmeld.en.

11..L@.
Peter: Nijn. Badm. Kamp. hebben een batig saldo opgeleverd. van f 1200r- tot

f 2.000r-; dit bedraE wordt onder de verenlgingen verdeeld. naar rato van
het aantal leden; het boekje was gratis; organisatie beter dan vorig jaar.

Peter: Oudere, betere spelers met jeugd. trainen? Rob: risico, mensen niet altijd
deskr.rndig; senioren inschakelen in overleg met tr'eIix.

Kees : Rob ook trainen na 11 uur op rrijdagavond?
Trtdy: wan 8-12 uur training. Rob: baan Eij, dan baan voor recreanten.

. Ilichel: llshof na 21.J0 uur geen compospo rtre€Ti Rob: recreanten moesten uren
) inleveren en comp.sp. dulden. Tnrdy kan reactie recr. goed voorstellen;

recr. zien compospo €rIs indringers. T:rrdy: na 21.10 uur geen comp.sp.
Eans: -vanaf 22.40 uur comp.training? rleso

-N.B,B.-àffaire: brief naar N.B.B.? brief nooit verzonden. Tmdy: nalatigheid.
-bestuursnutaties; volgens statuten bestuurslerlen na J jaat aftredendt
eventueel herkiesbaar.

-trainingskosten? na 1 feb.: f 2Or-.
{lubactle: Anedé verkeerd opgezet; wie gaat Clubactie organiseren?
-12 mei organisatie: Marco en Rob; 2 juni: reiiniecomrnissiei , juni: puzzle-
rit: Trtdy met MicheL en Eans.

- nieuwe labelbord? Jopy zou regelen; wordt spoed achtergezet.
Ton : - huurrackets op 2 juni? B rackets van Rob en 9 van Ilenk.

: :;iïrï3::*:i:ï ï::: ;:Hïï3J0,:llï',;""" nieuwe shuttles; in het alsemeen:
men brengt te weinig zijn eigen shuttles mee en profiteert teveel van
anderen, die we1 shuttles meebrengen.

12. Sluitingt 23,45 urr.

l
Ton van Houdtrsecr.


