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lÍotulen trerlen',rer€iaderinE gehouden op i0 okt.'85.

Aa:rvang: 20.l0 uur.
Àanwezige leden: Henk Schiplerr i'laarten Suidrnan, i,Iichel Follong, 3ob iTotenboom.
Aan'*ezige bestuursleden: Trudy Peters, Ton van iIou,i.t, Ha,ns Kersten.
Àanuezig namens het hoofdbestuur: Simon Kersten, penningmeester.

1. Ijg9sÈg}jgg.
Ilans Kersten en 3ob r\otenboo::o kornen Iate:.

2, )trotlr1en S.L.V.22 nei r85.
Henk: Rràrvo lu:rt 5: Seen're:meidingz 2e kind uit aen gezint f 75t-.
Ton: bedrag dit seizoen onveranderd; had ve::rneld moeten worden, ook op het

inschri jff oz:muLier,

l.
Simon Kersten licht het fina.nciëeI verslag en cie balans ioe.
Financiëe1 verslaq.
0ndanks negatief advies van de Sj:ortraad, l:wan toch de vol1e subsiiiie binnen:
f 2144t50. Afna.me vernogen akt.cie met f 611 ,69. Salarissen ninrler dan beryoot;
oorzaa.k: ziekte Rob ií. Zzlen meer dan be,goot; oorza.ak: geen goede begroting.
l,epleseniatiekosten onyerinijCelijk, moeten dus begroot worden, Kosien karap zeer
1a.ag: de ieiding is op kosten van de .g;7,-rna.siiek-sekti-e i:reeger.reesi, Het -oai:-g

saldo is grotendeels verooraaaki Coor minder salarissen en rninder zaalhur:-::.
3a1ans,
fu:.a"-f i3te verbetering van de veruogenspositie : 11 .O7 . 184 z -/ - f 7181 ,88

11.O7.18' t -/- f 2621165,
Slotconclusie: een gezonde financië1e situatie.
le kascontrole blijft drt keer door een sanenloop van omstandigheden achte:rrege.
Sirnon wordt door Trudy bedankt voor zijn diensten de afgelooen naanden
(voorzi-tterschap + beheer penn-i.ngen). Simon d.raagt ve::volgens zijn financiële
bescheiden over a.an z:-jn opvolger: Hans Kersten.

4. Jaarverslag selzoen r84-r85.
Ton neemi in het kort de Í/oornaemste punten door.
Geen op- of aanreerkingen. Yerslag goedqekerrrd..

l. VerkiezinE nieur,re sekretaris.
Il neldt zich geen kandidaat. Iians Kersten wordt daaron rr.i.v. 1 nov. sekreta:'is a.i.
en tevens tot 1 jan.'86 voorzitter a.i. Ton vordt door Trrdy middels een boekenbon
bedankt voor de vele verdiensten voor de klub in de J jaal van zijn sekretariaat.

6. Kornrnissíes.
Jeugdcj.e. Ir inoeten neer leden en meer ouders in de jeugdcie zitting nemen.
I{enk zet daarom een stukje in de i{azenkamper en laat een stencil uitgaan naar
de ouders. Eans i{ersten is ccntactpersoon,roor de jeugd. ilans: kom maar met een
D1an. iÍans belooft alle inforrnatie betreffenda de jaugd schriftelijk a.an llenk
rioor te gev€rtr Henk gaat presentatielijst voor jeugC bijhouden.
Tmd.y: volgend jaar betere voorbereid,ing jeugdcomp. (taak jeugdcie).
!{enk: betere samenwerkinq inet Felix noodzakelijk. iR,ob i{. heeft van I'elix jaar-
planning ontvangen. Vera en nirl< nog niat actief. tlob gaat hierachter aa.n.
I:ma en Rob H. zi-jn regehaatig aanrvezig. De 2e jeu.gdgroep (rB) met 5 hulptrainers
goed te begeleiden. Iienk zal rae'rr. Ponten rragen zitting te nenen in jeugdcie.
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Technische Kommissie
Doel technische cie moeilijk te cmschrijven. In d.e neeste techn. cies is de
communicatie tussen l:rainer en komrqissieleden vaak moeizaaÍ).. I{et coniact tussen
Hob en de comp.sp. is niet optirnaal. Rob is voox sancties tegen somrnige spelers.
Hans: Rob ga.zt contact zoeken met Dirk en Lia. Rob en ilans gaan rnet d.e kommissÍe-
leden rond de tafel zitten voor een eerste gesnrek.
Kompetitie.
Ilichel r'reet vaak geen antr.loorden op vraqen van conp.sp.;
geen gebruik iTazenk,ampcro -Eeacties van spelers niet naar
l4iche1.
Zaalbeheerkornni s s i e .
t/oorstel deze op te heffenl voorster aangenomen. Rob I,l.
met ïlans aIs plaatsveuvanger. Rob gaat bij d.e Gerneente
voor Henk of lelix.
Henk wil functioneren kom"rnissies regelma.tig evalueren.

7. Uitr,risselingen.

te weinig voorlichtrng;
bestuur, ma?-T na.at

heeft n.1, het za.albeheer
vragen on een 2e sleutel

Àmedd C. is hie:màe gestopt. Ton nil zijn taak overnemen, e'renals d.e
aciressen. Rob: zijn uitwisselrngen wel zo leuk? voor beginners zeker
',íi1 graag extra toernooi. Ton worCt onzettrecreantenman'r. Henk en Ton
een plan betreffeade aktiviteiten op zond.a4 ZJ feb"a,s. Herzberg? Robniet laten ver-,vateren; nieuwe rïensen uitnod.igen; eerst belangstàlling
A1Ie uitwisselingen in overleg met recreantenman.

Ton:

contact-
niet.
komen naet
on l{nqc.

oeilen.

B. Rondrmaaq.
Rob: - verzoek aan i{ans en i'lichel geen uitleg over corrprzaken tijd.ens training.

- graeg lijst resellvespelers.
- verslag tearus in de Gelderlander. I"'lichel belt Louis Hoofd op.
- begeleiding jeugdteams tijdens werlstrijd.en.

Rob of ilenk tijrtens thuisweristrijden; ind.ien geen oud.ers, d.an moet d.ejeu.gdcie zich over dit probleen buigen; in i.eder geval een oproepin de Hazenkanper. Rij elke uit'nred.strijd. word.t ouder aangewezen.
- opstelling reglement voor comp.teams, waarin zaken als: sanenstelling

teams en saneties. R,ob met techn. cie rond tafel voor het opstellen
hiervan; cok Xenk neemt hieraan dee1.

- organiseren extra toernooi op een daE van 1O.OO-20.00 uur; r,,aarschijnlijk
niet meer dit seizoen i.v.n. reeds vastgestelde begoting en reen
zaalruimte (Hengstd,al) beschikbaar. Het toernooi krijgt in ieàergeval een plaats in het inhuurprog?a,ïma (maart '86).Henk: - shuttles en consr:nptiebonnen voor jeugd.comp.sp.?
ilans: geld van Grote clubaktie hie:-roor aanrvend.en.

- bestuur en kommissieleden: basiscontributie? Hans: volgend seizoen
aan de orde.

- kinderbadminton t-l jaar Tiel. Ians: in jeugdolan. ?

- regelinatig overleg met bestuur.
- toezendlng noiulen? geen sprake van.

l'Íiche1: - niets gehoord van Grote Clubaktie; I{ans: niets georganiseerd.
- uitbetaling declaraties? a11een iians tekent. Dit worCt snel geregeld.
- ',^/ie gaat naar de D.L.V. op ! nov.a.s.? i{ans.
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Sluiting: 2J.J0 :uut.


