
Notulen ledenvergadering liektie RadmÍnton gehouden op 22 mei_ 1985,

Aanvang: 20.00 uur.

Aanwezige leden: geselecteerde kompospol alsmede Rlet I'luldus, Itr1s van Megen en
I'eter Peters.

Aanwezige bestuursLeden: Simon Kerstenrvoorzitter à.i.1 Trudy Peters en Ton v.Houdt.
Aanwezl-g namens het hoofdbestuur: Jan Schö1s, voorzitter.

1. .Egr1,§,.
liimon Kersten heet al-le leden welkom en stelt zich voor als gesprekslelder.
IIlj schetst in het kort de moellljkheden die zich biruren het badmintonbestuur
de laatste maanden hebben voorgedaan.

2. Notul-en S.L.V. 24 okt. tB4.
Ult deze notulen wordt punt 7: Bestuursmutaties integraal voorgelezen.
Geen op- of aanmerkingen, zodat ze zíjn a.angenomen.

J. Post en medede_lingen.
a,meffid.; brief aan tr'.N.R. ; inhuurprograrnma.

4. Proflrrose flnancii-iel verslag r84-t85,
Door vermlndering lesuren in Elshof, minder leiderslasten; contributiebedrag
wordt gehaald; subsidie: hopellJk wordt f 1.000r- ontvangen; extra inkomsten
o.a. door eponsorloop: f 2144t-. Positief resultaatr t 917r- tegen een verlies
van f 4.000r- vorig seizoen. Conclusie: club fianciëe1 redellJk gezond.
Hans Kersten: donatle ult a1g. reoervel f 89Or- ? S.Kerstenl ult S.T.Ko-raserve.

!. BeKrotlng seizoen '85/r86.
Bestuur heeft gemeend voor de rekreanten wat mee:: kwaliteit te moeten garanderen
door iets minder leden toe te laten: i.p.v. '1211 111. Voorgesteld word.t, gezien
de financiële situatie en de andere bestuurssamenstelllng, de bestuursleden
de volle contributle te laten betalen. Dit wordt aangenomen,
De voorgestelde contributies ziJn:
rekreanten senioren : f 1B0r- ongewijzigd
rekreanten Junioren : - 95r- ongewiJzigd
kompetitie senioren z - ZJOr- was f 215f + 10 loten
kompetitle junloren i - 105r- was f 95r
inschrijfgeld : - 10r-.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributiebedragen.

6. §!9!§g4g!.
Netto-resultaatz f 2144r-. Bruto-opbrengstt f 2J)1r2J verminderd met f 44lrZ5
aan kosten (arufwerk en prijzen). De opbrengst was te weinig om het gestelde
doel: videorecorder te bereiken. Suggestie l{ans Kersteni de netto-opbrengst
voor dit cloel te resel:\reren. De vergadering gaat hie:mee a.kkoord.

7. Restuursmutaties.
Vakature secr. Dorie Albers ging niet door. Ton van Houdt wil er wel- vanaf.
Vakature penningreester (ttiet v.d.GÍessen) is lreer open. Miche1 Follong heeft
inmiddel-s Peter Peters opgevolgd.
Dlt agendapunt valt uiteen ln 2 punten:
1 . Bestuurssamenstelling;
2. Bestuursverkiezing.



Ad1.

De huid.ige sa^menstelling gaf aanleiding tot konfliktsituatlesr mogelijk
veroorzaakt door de bestuurssamenstelllng, maar vooral door persoonlijke
tegenstellingen. Ond.anks dat er een betrekkelijk groot bestuur lsrziJn
toch diverse taken nlet goed verzorgd, te geringe bezetting a€In menskracht.
Om hler mogeliJk een oplossing in te vlnden, stel lk voor dlverse bestuurs-
taken te dàlegeren aan konmlssies en deze constructie nlnstens een Jaar uit
te proberen.
Àd 2.
Hans Kersten etelt zich kandldaat voor het penningreesterschap. Geen tegen-
kandidaten. D€ vergadering ga-at akkoord met zljn benoemlng tot perunin6meester.
Gezocht wordt nog opvulling secretarlaat. Geen kandldaten neldden zích as.n.

Itr worden { konmissies gevormd., n.1. Jeugdcie, technische cie, zaalbeheercie
en rekreanten/aktiviteltencl e.
Rezetting d.iverse konnissles: - jeugdcie: Henk Schipper

Rob lloltslag
Fellx Hoefnagel (toegevoega)

technlsche cie: Michel l'olIong
Lia van Nispen
Dirk van der Zouw
Rob Notenboom (toegevoegd.)

: ïffi1::lïïiffi,iï:,ï:ï:i3?'iï" kandidaten.
Jan Schö1s en Henk Schlpper informeren naar de verhouding tussen komrnissieg
en dageliJks bestuur. Slmon K.: h zijn 2 mogelijkheden: - rechtstreekse
vertegenwoord.iging en - per vergadering 1 kommissie oproepen; het dagelÍJks
bestuur 1s voor cleze laatste mogeliJkheid.

B. l!!9H.
U".r[- Scfripper: tegemoetkoming voor bestuursleden en kommLssieleden? Simon K.:
zoaLs ult de begroting bliJkt, 1s dit financlëel niet mogelijk meer.
Ilans Kersten: Geze1I1ge avond op elnd seizoen? Hier 1s iedereen voor ie vlnden.

9. Sluitingr 21. l0 uur. p A U Z E

2e Gedeelte van de vergadering: comp. vergadering.

4?nxi"Ëét31gt5rtsa" Rob Notenboon zojuist naar huis is geroepen irv.rD. de beval-
ling van ziJn vrouw, beter bekend als !Ji1ma, heb ik de moeilijke
taak om namena hem onvoorbereid het woord te voeren. Zodoende ben
ik niet in staat in te gaan op op- en a-anmerkingen n.a.v. de gehou-
den comp.vergadering op I aprl1 j.1.. Wel kan Ík mededelen welke
samenstel-Ilng van de verschlllende teams Rob voorstelt, maar kan
op verand.erlngen hierop niet verder lngaan, maar wel rnet Rob

deze mutaties verder doornemen.
Trudy ]eest rle teamsamenstellingen op. Hlerop volgen wijzigingen en a.anvullingen.
Afgesproken wordt d.at lndien team Z (Uer* lichipper c.s.) niet tot de 2e klasse
,orat toegelaten, team 1 (lirt< van der Zouw c.s.) in d.e 2e klasse gaat spelen
en team 2 ln de ]e klasse.

Sluiting van dit vergadergedee-l'!e: 2J.00 uur.


