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1. Openintr
On 20.15 uur opent de vlce-voorzltter de vergadering en
heet ledereen van harte welkom.
De ver6adering werd meegedeeld dat het bestuur op het
laatst de voorkeur heeft gegeven aan een andere volgorde van
de agendapunten.
Dlt betekende een naar voren halen van de bestuursverkiezing
met de algemene dlscussle. Dit om de nieuwe vcorzitter ln de
gelegenheld te stellen zo snel moEellik een begln te raaken
met hetgeen hij op ziJ hart heeft.

2. Blnnen8ekomen stukken.
Een brlef van de oud voorzLt1'er Chris Claesen aan de leden-
vergaderlng. Deze werd voor6elezen.

3. Notulen nai aarsLedenverRaderlnE.
Deze waren vooraf te verkrlJgen b1j de secretaris, waarvan
door niemand gebruik is gemaakt.Bij blnnenkomst kon men over
exemplaren beschikken. ZIJ werden zonder opmerklngen goed-
gekeurd.

4. BestuursverklezlnE
Voordat hlertoe werd overgetaan, bedankte de vlce-voorzitter
het ruedebestuurslid,/wedstrijdsecretaris ltarcel Limburg
voor zíjr, verdiensten na een jaar functioneren. Hem werd als
bliJk van waardering een Beschenkenbon overhandi6d.
Vaarna l[arce] bedankte voor de prettige samenwerking en hij
ziJn voldoenlng uitsprak over het feit, dat het wedstrijd-
secretariaat toch weer 6ere6eId is zij het dan op een arrdere
rnan i er .

Daar er Eeen tegenkandidaten waren ingediend werd Ton Vrli-
aldenhoven gekozen tot vr:oyzitter. Applaus!

In zljn lntroductle woorden zegt hij ln een functie te komen
die nlet eenvoudig ln te vullen is. Maar hii kent de vereni-
EÍng, heeft veel rnet de jongens meegelopen en heeft ais
rnanager bi j het eerste a1 mlddenln de club gestaan.
Hli was het ook dle nog wel eens vol- krltlek zat over het
bestuur. Na echter de afgelopen roaanden met het begtuur mee-
gelopen te hebben 1s hem het schaarnrood naar de konen
gestegen zoals hlj het formuleerde. Achter de schermen wordt
gigantisch gewerkt om de zaken te laten Iopen.

Hierna deed hii een beroep op iedereen om steun en deelname
aan de verschillende taken, dle er te doen zijn. Vooral de
Jeugd dient nog, meer betrokken te worden.
Er komt nu een commissiestructuur oP Ean8, waarvan de wed-
strijd commissie nu 6qestalte heeft gekregen. Een publiciteit
commlssie moet nog van de grond komen. At deze commissies
dlenen bernand te worden met een bestuurslid, zodat ook het
begtuur nog ultgebreld moet wordetr met twee merrsen.
Een Clproep om reaktie van de aar:wezigen leverde Seen nieuwe
Íunctlonarissen op.



5. BeleidsPlan'
U"t .r":jàg van d.e technlsch coördlnator werd voorgelezen'
Naar aanleidln8 van het nlet d.oorSaan van de verkorte lnter-
ne coachcursus vond. Frits verbagen dat er mensen ult de club
aan een externe coachcursus moeten deeJ. gaan nemen om zo
te lnvesteren 1n de toekomst'
Ook een frequente bijeenkomst van
volen om zo een goede afstemming
ervarlngen te l-eren.

aIle coaches wordt aanbe-
te houden en van elkaars

6. Financlë1e versla8.
De penningmeester lichtte toe, dat een
van t1200 gulden ls orngebogen naar een

negatlef resultaat
posltief resultaat

van 795 gulden.
De bestemmlngsreserve van f1880 uit de vorige sPonsorloop
za) worden gÉbruikt om een nleuw team aan te kleden'
De reserve van f50o is inmlddels reed.s uitSe8even aan de

pitcher trainlng van de softbalsters'
Jan v.d.. vegte í.o"g zíc:n af of d.e bondslasten nlet te laag
ziin begroot.
Dit was gebaseerd oP
geworden. Maar hler
tegenover, zodat Per

De ka.scornmissle heeft de bescheiden betreffende de

flnancien van het clubhuis en van de sektie 50ed bevonderr
envragendevergaderingbeidefunctionarlsserrdechargete
ver lenen.

Aftredend lid' van de kascontrole commissie is Gerard
Franclssen. AIs nieuwe kandidaat voor de komende twee Jaar
heeft Fifi Al1ee zi-cir besctrikbaar gesteld'

6. Commissies.
H.t.,..st.gvand.ebeheerscommissj-ewerdvoorSel-ezen.

Trud.y v. Hal maakte bekend d.e reaLisering van een wedstriid-
cornrnissie bestaande uit vi thelmien vorstenbosch, corrie
Sennef , Ton Hol leman, lílarian v' Kempen en zíizelÍ a]s
verte6enwoordiglng naar het bestuur ' Er zíjrt 6oede afspraken

8emaakt, dj.e aíiaélijk op papiet ,\l-len worden gezet. zo met

zijnvijvenishethandzamer6ewordendanwanneerallesop
één manlvrouw neerkomt'

7. Rorrdvraag.
,l .r, .r. a. V"gte: Voor het komende Jaar verwacht hii een ver-
mlnderingindeopbrengstvanhetclul--,huis.Hijvraagtvan
het bestuur er alies aàn te doen, oil aktivlteiten bi-nnen te

halen om d-it zoveel mogelljk tegen te Saan'
Vercler zal er dit iaar apparatuir moeten word'err vervangen of
aangeschaf t.
AIs derde punt werd rraar voren gebracht' dat de beheers-
cornmissieaÍwi]Varrhetk]aarmakenenbrengenvantheenaar
het vef d. Nu de ve lden zo intensief worden g;ebrulkt, is dit

eenonacCePt,alrelebe}astlngvoorhetbarpersoneel6eworden.

één team meer en dit zïin er nu twee
staat aan de lnkomstenkant een verhoglng
saldo het nlet veel ult zal maken'



Arr,twoordl Het bestuur' heef t 1rr leder Heval de lntent 1e om

een veteranen-, en een recreantentOurnooi te Organiseren
ondanks de volIe bezettlng van de akkommodatle en met een
derde lustrum van liISC. BIJ de aanvraEen van deze
evenementen zal dan ook Eezamenlljk opgetreden worden.
Ook het tcrurnool van het eerste wordt Eeor6aniseerd, hier
).1g6en de zaker,. echter eenvoudl6er daar dit 1ande11ik wordt
toegekend.

De thee wordt als een welkome en 6astvrije onderbreking 8e-
zien. Het bestuur zal- een oplossin6 zoeken om dit te kontl-
nueren met respectering vaD de 6enoemde bezwaren.

Fifi Altee:Hoe is de betaling BereEeld van
extra trainingen van de afgelopen winter?
Verder stelt h1j voor om aan het einde van
coach in het zonnetje te zetten.

de zaal voor de

het seizoen een

Antwoord: De extra zaai- caPacitel.t is door de softbalsters
zei-f betaald. Het eerste heeft hier nlet aan bjgedragen.
Frits Verhagen gaat er achter aan dat het 3e1d er komt.
l[aar hij is het prlncipieel oneens met het zeTf beta]en van
dlt soort moEellikheden.

Gerard Franclssenl Vaarom is de sPonsorloop toch 1n de zaal
gehouden en niet op het veld oP een later tijdstip in het
seizoen, zc,als afgesproken was?

Antwoord:Er is 1an6 geplust om dit Eerealiseerd te krijgen,
waarbij alLerlei belemmerende factoren optraden, zoals
groepen die weg zi j n, of velci bezet. Ook bleken er veel-
avondwedstrljden te ziln vast6esteld. Zelfs trainingen moet-
en wiJken voor wedstrlJden.
Volgend jaar zal opnieuw bekeken worden of het oP een vroeg
ti- j dstlp op het veld SeorSaniseerd kan worden.

Frits Verha6en: Hoeveel ruimte 1s er voor een verwachte
toeloop van nleuwe leden? Er wordt Eewaarschuwd dat door de
VK 1n juli en augustus eerr Eolf te verwachten 1s.

Antwoord:Het beleid 1s Sericht am zo min mo6eliik aan de
weg te tirnmeren waar het leden aanwas betekent, zonder
leàenstop maatregel. Er wordt druk uitgeoefend op de Gemeen-
te ook van de zijde van de bond om ontlasting van de
akkommodatie. Als hler Eeen schot in komt komen we in
de problernen b1j een plotselinge aanwas.

Frits Diersmarr: Is een van de ouders die aangehaakt heeft
om te helpen. Hii vraagt het bestuur het weekbericht direct
aan de ouders te adresseren, daar de kj.nderen nlet altijd
de gegevens doorspelen.
Verder maakt hij zích zorger\ over junioren 2, waar weer nlet
duideliik is wie gaat coachen.

Antwoord; Er zij n duldelii ke toezeggingen gedaan aarr her-

bestuur en atsPraken gemaakt. FiÍi zou de iuniorel) doerr en
Rurii Lacle de adspiranten' want hj.erover waren ook twi j f els'
Het bestuur zaI inlormeren wat er van de toeze6gingen uit-
komt. lAktie Han)



Rlen v. d. val: ook hlj waarschuwt voor de oPvan8 van de
ad.spiranten anders raak Je ze kwlJt. Goede afspraken met
Rudi ztin zeker nodi5.
vorden voor de coaches pakken beschÍkbaar gesteld?

Antwoord: Dit is tot nu toe wel de Sewoonte'

Jan v.d. vegte: HiJ vraagt het bestuur rekenlng te houden
met een  O-Jarlg bestaan van d.e sektle ln L7AT en te werken
aan een vergroti-ng van de trof eénkast.

Koos Sennef : Vord.t er een voorj aarsschoonrnaak 8ehouclen in
het clubhuis?
vordt na de traini-ngen het veld aan kant 6ernaakt-i
Er word.t altijd een eindfeest 8ehouden, kan er ook Eeen
openingsfeest gehouden worden?

Antwoord: Francois en Frits zullen samen regelen dat e' e' a'
v vrlidag gebeurt.

T. a. v. -Uàt schoon achter laten van het ve1d, wordt een
beroep op de coaches gedaan.Hi-erover zal in het weekberj-cht
een oProeP worden 6edaan'

Hlerna sloot d.e vocrzitter de vergadering en wenste iedereen
wel thui.s.

Ab Vijshake' secr.


