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Nottrlen ledenvergaderlng sektle Badmlnton gehouden op 24 oktober 1984.

Aanvang : 20.00 uur.

Aanwezlge Ieden: Dorle Albers, Hans Kersten, Rlet van
Fo11ong, Rob Notenboon.

Aanwezl-ge bestuursleden: Trldy peters, Ton van Houdt,
Peters, Iïenk Schlpperr Anedé

Toehoorders: Ton Teunissen, Slmon en RÍa Kersten.

der Glessen, Mlchel

Marco Soogert, Peter
Cobussen.

1' 9!gg&&.
Voorzltster heet allen welkom en wenst het vanavond kort te maken, med.e L.Í.n. het feitr dat 2 l-eden respo on 21.J0 uur en 22.00 uur de vergad.ering wensente verlaten.

2. Post en mededelinsen.
Secretaris heeft schrÍJven voor Eenk Schipper. Ilans Kersten en Eenk S, hebbenbrlef ontvangen over een Evenementen Tentoonsterling.

]. NotuLen S.L.V. 11 april rB4.
Ptrnt 7: Hans Kr3 roserve f 1J0Or- garantle? Secr.l heeft weinlgnet verkoop

loten te maken, maar staat ve:meId op de begroting voor het seizoen
84/85.

Punt 11: Hans Kersten deelt nee dat Kees van RleL d.e puzzlerit rned.e georgani-
seerd heeft.

4. Jaarnerslag seizoen BJ/84.
SecretarLs ltcht het verslag toer fn het afgelopen seizoen is een Jeugdafdelln,,van de grond gekomen. Dit kon rnede tot stand komen d.oor het aantrekken van een
Jeu8dtrainer en het vele werk van de Jeu8dbegureider llenk sohlpp€r.
FlnancÍëel gezlen kan gesproken worden van een slecht selzoen.-be grote oorzaal
hÍervan was: de 1-an61zane ofrln het genat van Elshofrde geringe bezàtting van
de 2 acconodatl-es. Iloogtepunten van het voorbiJe seÍzoen *aràn: het trad.itione-'t
klubtoerrrooÍ en de viering van het JO-Jarig bestaan van de sektle op 2 en l
Jlt i,
Het verslag wordt door de vergaderÍng z,onder op- of aa,runerklngeh ppoedgekeurd.

5. Flnanclëe1 verslag seizoen BJ/84.
Staat van baten en lasten. -Verlles verooÍza.akt door ve::minderde contrl-butie-ontvangsten (att nouat verband
met sl-echte bezettlngsgaad zalen) en verhoging van d.e zaalhuur met 7 à B %.
MeevaLl-ers: minder lelderslasten en ninder bond.scontributie (aoor mlnder leden
op te geven).
Balans.
Algenene opmerkÍngens - slecht Jaar, oorzaak aangegeven, - Iopend. Jaar goed.e
voomltzichten, - ltrlshof afgestoten, zonder werkgelegenheld Rob N. aan te taste
- jeugd niet teveel aanloopkosten, - ontvangsten bllJven belangriJk, - contri-
butie niet verho{F,en na een slecht selzoenr - op langere te::miJn: zalen 6.b.v.
S.T.K.-kracht blnnen een maand vol, - Íl.b.v. propaganda, zaLen zo snel mogelijk
voI.
De penningmeester wordt gedechargeerd en gezien zlJn afscheld als penningmees-
ter bedankt voor ziJn werk voor de sektie gedurende de afgelopen , Jaren,
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6. Vers1a€ kascontrolekommissie en benoemlng nieulre koÍffnisslg.
fians kiisten: Resultaat en balans Seven een Juist beeld van de flnan-
cÍë1e sltuatie. Belangrtjkste opmerkingenl - V/aarom het afgelopen seí.zoen
2 pennlngmeesters? Er is veel langs elkaar heen gewerkt. - Het negatlef
vermogen !s te hoog. Simon Kersten: balans naast begrotlng voor dit seizoen
leg6en: gesneden Ln de kosten: rninder Leiderelasten en veel l-eden.
Marco B,: Reserve f J.000r- ln biJgestelde begroting kan eventuele wLnst van
f ,.O0Or- opleveren, door het nlet doorgaan van de geplande grote acconodatie.
IIans Kersten: Salaris FelÍx wordt wit; het flnanclëIe beheer van de aktivitel-
tenkorurissie Ls wanordellJk te noemen, er lraren 1 ! mutaties waarovet de nodige
comnotie Ís ontstaan. Resumerendc deze adml-nlstratle is aan verbetering toe.
Voorzitster bedankt de kascontrolekorunissie (ttans Kersten en Kees van Rlel)
voor haar werkzaamheden gedurende de afgelopen ) Jaar en vraagt de vergaderlng
wLe zich beschlkbaar wÍl stellen om zittlng te nemen 1n deze konnlssle.
Er melden zich geen Ieden. Daarom een op?oep ln De Hazenka^nper. Van het kom-
mlsslelld nag enig adnlnistratlef lnzicht verwacht worclen. Voorts ls het
wensel-lJk aai ae konnissle in de loop van het boekJaar (aug.-€togo) de boeken
van de pennÍ.ngureester regeLnatig controleert. Simon K.: ln de toekonst l-s het
streven te korren tot 6én centrale kascontrolekornmissie van de hele verenigin8t
dle a1le kassen controleert.

7.@.
Volgens het rooster van aftreden ziJn aftredend:
Ton van Houdt, sBCIo, niet herkiesbaar, weI bereid seizoen af te maken;
Marco Boogert, penn.meesterr nlet herklesbaar;
Peter Peters, cornp.leider, niet herkiesbaar, weI bereld seizoen af te maken.
Kandldaat voor pennlngueesterschap: Riet van der Giessen. Er hebben zlch geen
tegenkandÍdaten gemeld. Riet wordt met algenene stemmen door de vergadering
gekozen. Michel tr'o1Iong stelt zich kandldaat voor de functle van competitie-
lelder. Er heerst Ín de vergaderlng enlge ve::narrÍng over het felt of Mlchel
deze vergaderlng gekozen kan worden: er Ls n.1. geen tlJd of gelegenheid ge-
weest om tegenkandldaten te melden. Slmon K.: er kan nu gestemd worden.
Uit de vergadering komen geen tegenkandidaten en Mlchel wordt met algemene
stemrnen gekozen. Dorle Albers vraagt bedenktlJd voor haar eventuele kandldatuur
voor de firnctie van secretarls.
Marco Soogert doet een oproep voor nleuwe leden van de akt.komnissLe.

8. .
Ar elingen: J thuÍs op 24 nov. r 9 feb. en 2) naart.
De zaal11lmte Ín Sporthal Neerbosch-Oost wordt 6edeeld met onze Jeugd voor haar
uÍtwissellngen. De ultwlssellngen met Orlon ziJn eventueel op deze data of
mLsschien weer ln het voorJaar (rnet). Andere aktlvltelten: - oliebolLen-eten
georganlseerd door Eenk, --mlsschien bingo (bleet uit enquet"), - puzzlerit
op het elnd. van het seizoen. Peter, Ton, Hans en Kees nemen de organlsatle
hierqan voor hqn rekeningr-er werden 200 C1ubloten verkocht, - voorts het lotto-
spe1, - nieuwe lnltiatieven worden ontplooldr die geId. opleveren..
Marco Boogert en Amedé Cobussen verlaten de vergadering.

P A U Z E. eindel 22.00 uur.
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Tnpelast asendapunt : Bestuurskadercursug.
curgug toe.

- lntroud gewiJzipste - vrlJe curous, lnhoud door deelnnmers bepaaId", - lnven-
tarisatle problenen en maken draaiboek, - praktlsch werk: Ln groepen met
proJecten gewerkt: notuleren, vergadertechnieken, stukJe beleld.
Begeleiders: Xees Stleding, consulent L'0.p Ton Teunlssen r S.T.K.r TanJa van
der Schoor, stagiaÍre C.I.0.S.
Andere aandachtspunten: - constante evaluatle, - dagen en tlJden cursuE kunnen

6ewiJzigd worden, - einddatun onbekend: dec. of rnei, - cursus gratí.sr door
verení.gJ.ng geflnancÍeëerd. Er wordt van de deelnemers 100% inzet verwacht.
Voorzltsterl Ínventarlsatie blnnen bestuur, welke leden kunnen en wLllen deel-
nenen, eventueel ook leden (ouders) Jeugdkomnlssle vragen.

9. Jeued.'é
- Momenteel 60 à 6) leden.
- LedenstoB voor beÍde g?oepen, 6 nachtltJstledenS J2 kinderen ln oudste SoePr

,'l /r2 1n Jongste g?oep. Rob lÍ. 3 Ïraarom geen {O leden per Sloepr maar weI een
deslnrndlge erblJ? Henk dit seizoen nlet Ln de gelegenheid trainerscursus te
voLgen. Trudy, FeLlx en Henk gaan over het voorstel van Rob overlegg€n.

- fwee teams ln competitie; Jongste tean te hoog lngedeeldr fout IÏenk.
- JeugdkommissLe: nu welnig vergaderingen, na competitie meer vergaderlngen,

meer taken.
- Rob vraagt Henk of er geen ouder btJ de thulswedstrlJden aanwezig kan zlJn

voor begeleidlng.
- Verslagen van de vergaderingen van de Jeugd.komnissie naar de sektie.
- Àkttvlteiten dlt seizoen: deelname aan NlJn. Bad. Kam. r Distrlktskamp. e Jeugd.-

slotdag, eigen clubtoernooi, voorts uitwlsselingen, eerste op 24 nov. met
MelJhorst; het is moelliJk om aIle klnderen aan de uitwisselingen te laten
meedoen.

- 0pbrengst Grote Clubaktiez f 175*
- Op het eind van het seÍzoen: eventueel elgen ka"mp; dit komt ln de vergaderlng

van de jeugdkommlssie nog aan de orde.

10.@.
Ton: waar gaat de opbrengst van de Grote Clubalctle naar toe? Henk: naar pot

akt. cie.
Tnrd.y vleagt ilans naar zijn lntereàse voor de functie van aecretarLs. Harts:
welnig geschlkt voor deze functie.

11, Sluitlng: 22.J5 uur.


