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§otulea A.L.V. De Eazenkanp-sektie korfba1; wo. 20 mei 1987.

4g@: 1. Opening
2. Notul,ea A.t.V. 2"-10-1986
1. Post-nededeliagen
4. Verslagen commiesies
5. Begrotius 198?-88
6. Verkiezing bestuur en comnieeies
7. EnbLeen shirtjee
8. Sponeoring
9. 1O-Jarig jubil.eun
lO.Rondvraag
11.SLuiting

Ad. 1: Opening
Kort openiugswoord, d,oor tCin van Grinberge[, ttie de vergadering voorzit:
Op het afgelopen jaar kunnen we on eea aaatal redenen iet tevrecleaheid

terugbLikken: a) Verheugend io de aarvaa biJ de Jeugcl. flet aanta].
Jeugdleden bedraagt nomenteeL ruin 2O. Eierd.oor is enerzijds tte opbouv
vao de vereniging eyenrichtiger geworden. AnderziJde: als d,e jeugd aanwas
zo b}ijft doorgaan, dienen ue ervoor te zorgea dat 1n d,e toekomst vold,oende
kad.er aqauezig ia; dit on de jeugd goed op te vangen. b) De opbrengat
van rommelnarkt eu gesponsorde strafworpen overtrof de verwaclitingetr;
daardoor zítten we au fiaancieeL in een iete ruimer jasje. c) Eet clubbuis
voorziet in een behoefte; het vervult binnen onze vereaiging een belaug-
rijke sociale functie. Eea aanrdige bijkomstigheid is dat via het
clubbuis ook het noclige geLd binnenkontij dat is in priacipe bestemd voor
d.e finaaciering van het nieuue clubhuis.

.Eet nieuwe cLubhuis staat gepland voor 1991; in dat jaar hoopt de
gemeente ook de eigen kLeedkamer€, gereed te hebben. Dat betekent dat er
flink gespaard dient te worden. 0B een aantal zaken n.b.t. het nieuwe
cLubhuis óp eeu rijtje te zettea uordt een bouwcie. opgericht (zie onder
punt 6). Bet nieuwe clubhuie komt ongeveer op de plaate van het huidige
cLubhuis. T.Z.t. beschikken we over een geheel eigen acconodatie (velctt
kleedkanere, clubhuis).

Dit alles staat op iets J-aagere termijn te gebeurea. 0p korte termiJn
gaan een tweetal andere dingen pLaatsviaden: a) De kornst van eetr aieuwe
traiaer. Zoals inmictèele bij de meesten ue1 bekend zal zijnr wordt dat
.Tan I[XEXËXtr]t irlie]ink. De komst van Jan hlieLink za\ gevoJ.gea hebben Yoor
het TC-beJ.eid; hopelijk kan aan de vereisten worden voLdaant. De konst vaa
Jan WieLink houdt in dat WiL Eurkens vertrekt. Dat zou eigenJ.ijk aI
verleden jaar aI gebeurd ziJn, maar omdat we nienand hebben kunnen vindent
heeft l.JiL one het afgelopen jaar uit cle branrl geholpen. Eiervoor €n roor
de wijze waarop hiJ de afgelopen clrie jaar heeft gefuactioneerd is eea
blijk van waaràerins op ziin plaate. b) In 1988 ziJn er een tweetal iu!f]9a
te vieren. Ten """"I" iet 6o.jalig bestaan van de ómnivereniging (z-Z-1988)
de voorbereiding van de diverse festiviteiten is aI voJ-op bezig. Daarnaast
bestaat op 1-!-1988 ae sektie korfbal 10 jaaro Er is monenteel alLe redeu
omdat te gaan vieren (zie punt 9).
Ad 2: Notul-en 22-10-1988
Opmerkiugen:
- Erans v.d. Eeydea: ie er een ninimum prijs voor het oud papier?
Antwoord Win de J.: in d.e Gemeente Nijmegen niet.
- Anke Ophoff: is er iets naders bekend over de verzekering?
Antuoord: de vereniging is WA verzekerd. Eet overige moet via de eigen
verzekeriug r*orden gerègeld. Onbekenil ie, of een voorsteL eea collectieve
verzekering via de Boad af te sluitea op d.e laatste VAAV ia aanvaard.
- Win vaa Gr.: cle voetplatea ziJn inmidd.eLs bekleed. Katinka heeft bij
het bestuur nog geeu vóorsteL over de boogte van de reiekostenvergoediag
iugediend.

De notrilen worden net algeuene stennen aang€[oo€tro



Ad. l: Post en mededelingen
-arwe@erhinderflng:Enke,Katinka,Fred,Anja'o1ga'
NeIJ.yr Joke.
- AalntaL aanwezige ledenz 25.
- Het secretariaat vestÍgt de aandacht op twee acties, die in het naJaal
gaan plaatsvind.er: a) Grote CLubactie. totenverkoop start ia septenber.
De loten kosten Or25, de verkoopprijs bed,raagt 1G5;1 gulden kont ten goede

aaa de verenigiug. b) JantJe Betou: de collecte vindt pJ.aats vaa 2 tot
? ïxrx![f,[§X novenber. De helft van de opbrengst komt cte verenigiag tea goede;
die opbrengst is beetend voor de jeugd.

Ad 4: Verslaeea commissies
a) T.C. (Yvonne)
- Iïlïe micro-competitie h,add.en we 4 seaiorenteane ea. 1 juniorenteam.
De juniorea eiadiiaen als 4d,e in de 7de kLasser S€1o 4 eindigde aIE Laatste

.,vanóege het aantaÍ, nieuweliagen ea vanuege eett tekort a}s danee had. nen
het nóeilijk. get Jtte team d.óed het goed en wist zich in de 4d'e klasse
te handh?,v€nr IIet 2d.e tean is naar de 4de klasse gedegrad,eerd. Eet lste
team kwan enkeLe punten tekort voor het kampioenschap.

rdil Hurkens stopt als trainer. Eij uilde vorig jaar aI stoppenl naal
ondat uij geen "nàer" trainer konden vindea heeft hij ons uit d'e brancl
geholpen. De TC spreekt zijn waardering uit voor I'ii1 Hurkens.

Het komead.e seizoen wordi Jan WielÈtk onze nieuwe traiaer. Eet beleid
van de TC za1 wordeo aangepasto Zod,ra het uieuwe beleid gereed isl zal het
in het krantje wordea gepubJ.iceerd. De leden worden verzocht hiervaa
kennis te nemeno

- |it.a.vo het verslag geen opuoerkiagea.
b) &.ji. (Jenny) o . ! -_ _-_-
- rele hebben nomenteel 1] pupi].len: 8 meisjea ea I jongea6; tuee joagens

belben de 1eeftijd van Wei-p' maar zij mogen we1 in de conpetitie net d'e

pupi1.Ieu meespelàao Daarnaast zijn er 12 aspirautetr 5_Jongens e\ ?-meisjee.
Irlln de J. en John G. hebben tràining gegeven op scholen in Lindenbolt;

ttaaruit zijn een aantal aspirantleden vóortgekoo€Do Ele en Aake hebben
korfballe6aerr gegeven op dé CariLlooschool in Neerbosch-ooet; daaruit is
een aantal pupi1.len voortgekomenr

De pupillón'worden getràiud door ELs en Tonny en geLeid, door ELs en Aake.

Oe aspiranten worden getreaiad' en geleid door John.
Voor tret aieuwe seiàoen ie er 1 pupiLLèr- €tr 1 aspiranteatearo opgegefea;

nisschien worden het er we1 meer.
Verder zijn er audere activiteiten geweest.

- Opnerking ELs: ook ik ea Anke hebben bijgedragen aan de aanwas van
jeugclLeclen.
c) ggd-pgp.g (win ae ,.1.)

uffi-Eítevreden over d'e oPkonst
1 keer per 3 maanden oP te balen. De

bíJ eea van de conmissieLedea af te
baarder: ve1-e handen, Licht werk!

De oudpapierPrijs bedroeg in het
De prijs ie sinds aPril tot 2 cent
Het wachten is oP betere tijtlen.

vaa de leden. Elke groep hoeft naar
OPC verzoekt de leden bij verhindering

bel.len; dat naakt het gebeel uerk-

begin van het seizoen 3 cert per kilo'
per kiLo gezakt.

- Verder geen opmerkiugen.
d) neaaktie (Wln de J.)*'NffiËijà"i;"à 

ooàà=groocte verbleven te zijn ia rtDe ondergrond''r aan de

Berg en Da1seweg, heeft men nu (weer ged,eeS.te1iStc onaergrouds) een onderkomea

gevond,en in de Evertsenstr.Tr
De bezorging van de kraatjes Liikt voorLopig geen problemen op te leveren'

iloba P. ea-UiÍ Y.d. t. brengen d'e krantjes naar de bezor$Brgr
- -»à fr"iaige sten"ifrÀ"Uioe is niet neer in opti6aLe staat. l1ie weet

ergers een goede tweede handse (tuseen fL. 5OÓr- orr f1. IOOO,-;2
i,le hebben weer een aantal ad'verteerders; dit levert extra inkonste[ opr

Ron D. was bereict de advertenties te drukkea; daarvoor dank.

- Verder geetr oPmerkingen.
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e) clubhuie (PauL)

AfEtelopeí novenber heeft d,e comm. het beheer var het clubhuis op zich
geaonen. Het clubbuis gaat fiaancieeL geheeL zeLfstandig draaien ale cle

schuLd bij nr het sektiebestuur is afgelost. Er staat een nieuw clubbuis
gepland voor 1991.

Het huidige clubhuis wordt goed, bezocht, ook na de traiaingen tijdeae
het zaalseizoen. FinanciëIe toppers uarer het afgelopen seizoen:
de rommelmarkt (bruto ong. fL. ?QO) eu het monokorfbaltournooi. Ia bet
clubhuie worden regel-matig avoaden georganiseerd.

Er is een ontheffing binaen voor d.e pJ.afondhoogte. tIeI noet er op korte
ternijn een tweede toilet word.en bijgebouwd..

PauI is ia het bezit van het horeca-diploma.
- Joban v.d. L.: r*ie bepaalt het sLuitiagsuur?
Antwoord: degenen die op dat monent bardienst hebben.
f ) Materiaal: (tril v.d. L.)

Geen verslag. WeI heeft Wil, onlangs wensen voor
aaa het bestuur kenbaar genaakt.

aan te schaffen nateriaal

g) ry. (Lea)
DA conrno ie zeer tevreden over het afgelopen jaar. Dat geldt ook

voor de samenwerking met d.e clubhuisconm. Er zijn verschilLende activiteitea
gearganiseerd net behulp van de Ieden.
- Geen opmerkingeo

Ad, 5: Besrotins, 198?-1988
e)itorEïilire-erotins

vffiserveringoud-papier:deverp1ichtiageenvastperceatage
(25%) van d.e opbreogst v.h. oud-papier te reservereu Lateu vervallen.

Uitelag stenming: 24 v66rr 1 tegen.
. De begroting word,t verd.er met algemene stemmen aalrS€trolretlo

s)@
Mét aIgémene stenmen aanvaard,.

6: Bestuur en commissiesAd
A) Bestuur. Aftredend: Anja Bunthof, Jan .Jaap Bos.

Fï3T-aftredend: Bert XX$XX toU6 (penningmeester)1 ,Jenny v.d. Legtt
líin van Grimbergen.
Nieuwe kand.idaten: Anke Ophoff-Ï,ambool Yvonne Meeuwsenr John PoI.
Voordracht van deze kantliclater aan H.B. met algemeue stemmen aanvaard.
B) Conmissies
-T.ffind:tr"redWesse1,BeppieBos;aanbJ.ijvend:YvooneMeeuwsen'
Tffit Tob6; nieuwe kandidaten: Jop van Amelsvoort, Eric Meeuweeno

- J.C. aftred.end.: Emke Jansma. Aanblijvead: tÏenny v.d. Logt, Brígitte Taugt
toilÍse Eofkens, Jeanne Arts. Nieuwe Kandidaat: John Goeesens.
- Oud-papier: Enke Jaasma, I,Iin de Jagerr Harrold Goeesens.
-HffiWindeJager,I,eavanKesse1,JohnPo]'.LisetteEendriks'
Joha Goessens.
- Clubhuis: PauI Merten, Fred WesseJ., Ren6 Zwartjee, Charles v.d. Voetl
Wif enTenny v.d. Logt.
- Evenenenten: Lea v. Kesselr Beppie Bos.
- t,ÍíG;Gfwil v.d. Logt. Kandidaat: John PoI.
- ffite: EIs Harwijne, Harrold Goesseas
- E6u-urc,ojiï6;ïffiauL l'Íerten, Bert Tob6, lilim van Grinbergen

7) UnUteen shirties
Oí het shirt hoort eigenlijk

neer voorradig zijnr noeten ze
afnane worden ze relatief duur.

Daarom het volgende voorsteL: het
zoaLs de sektie honkbaL die heeft.
I à fO gulden per stuk.

N.a.vl dit vóorstel oatspiut zich eea d.iscussie over de huidige shirts

"- Àpàrruoring (zie punt 8). oe huidige ebirts ziJn aiet neer voomad'igt
terwijl verder de grootte te uensen overLaat.

Met-14 stemmen v66r en t1 stemmea tegen wordt aa1genonent dat er eea

een enbleeno Omdat de buidige enbleneh niet
apart worden besteld. Door de geringe

verpLicht steLlen van eea opdrukt
De kostetr vaa d,eze opdruk betlragen
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embleen of opdruk noet komen. De precieze vorn moet nog nader uorden bekekea; \
Boeoirr is afhankelijk van het te nemen besluit over shirtjes ea spoasoring.

8) sponsoriag.
Binnen het bestuur is onlangs gepraat over sponsoring. Voordat de verdere

nogeliJJ<heden uorden bekeaen, zou het bestuur gaarne vernemen of er hijde reden bezwaren zijn tegen enigerrei vorn van sponsoring.
. De vergadering spreekt zich met 22 stemmen v6ór, 2 stenàen tegen en1 neutqàle sten uit v66r oponsoring.

Eet bestuur zal zich binnenkort over de verdere mogelijkheden buigen.Er wordt contact opgenotrea net ElLis Reichelt, clie nómenteel de wenèen van
de diverse sektiee öp een rijtje zet; die urensen naakt ze kenbaar aan
de d.iverse bedrijvea in Nijmegen soooo

De vergadering heeft verder aog de suggestie, voor De flazenkanp a]o
.-geheeL een Epotxsor te zoekenl dit omdat wij a1s omti-verenlgiag voor
mogelijke sponsors meer te bieden hebben.

P) 1O-jaIis jubiLeuÍn
IIei 19öö bestaat de sektie korfbal 1O jaar. De volgende persoaeaa nemen

de organisatie van de viering van dit jubileum op zich: Ron, Lea, Joha P.'
Lisette, Anke. Deze jubileum-cie. buigt zicb binuenkort over de opzet.
Op de volgende ALV kont men met suggesties.

Ad 10: Rondvrgg
Wimae@Ishetmoge1ijkd'athet2deteanook1{uurgaattrainen?
Antwoord: De TC bekijkt d.e mogeLiJkhed.en.
b) kunaen er borsteLs komen voor àe kleedkaners?
Antwoord: de materiaaLcie. bekijkt de mogej.ijkheden voor kleedkamera en
ctrubhuis.
c) Kan niet voor Eazenkanp ars geheer een spoasor word,eu gezoc!,t?
Autwoord: de mogelijkheid wordt in HB besproken. Verder wórd,t coatact
opgenomen met El1is Reichelt.
wim de Jager: a) kuanen er een aantal pionnen worden aangeschaft?
Antwoord: bestuur heeft hiervoor reed.s verzoek oatvangen. Aaaschaf gebeurt

korte termiJn.op l(orte termiJn.
b) Kunnen er wegwijzers naar ons veld komen?

a1 bij de geneente aangekaart. EB zal verzochtAntwoord: bewegwiJzeriag is
worden, bij de gemeente te infornere[ aaar vorderingen.l
c) taatste trainiag sen. op ! juai, iuno op J Juni.
Tonny: a) Kunaea de notulen van de ALV in Let vervolg eerder in het krantje?
Antwoord.: de notulen word,en zo spoeclig nogeliJk gepubliceerd.
b) kan er Ín het Eazenpeper neer informatie konen over bestuursvergad,eringen?
Antwoord: Indiea nogelijk zaL aaa dit verzoek gehoor wordea gegeven.
c ) tot vraruleer kan jeug d.oortrainea?
Antwoord: overl.eggea net J.C. Trainingsveld is verder ged.urend.e d.e gehele
zoner beschikbaar.
&Er") De struktuur Yan de vereniging is onduidelijk. Zijn er statuten?
Aatwoord: statuten zijn aanwezig. Frars copieert d,eze voor belangeteLLeaden.
!'IiJ beschikken niet over een eigea huishoudelijk reglement. tlel is er een
huishoudelijk reglenent voor d.e omniver. Ook die zijn §eschikbaar voor
belangstellend.en.
b) Zijn genaakte kosten voor propagauda te
Antr*oord.: ja. Idel weaselijk vó6raf contact
c) Wenselijkheid propaganda-cíe?
Antwoord: bestuur bespreekt dit.
Jan Jaap: a) wat gaat er met shirtj'es gebeuren? En: op welke ter4ijo?
Antwoord: voor einde seizoen komea nededeLingen in het krantJe.
b) Idem n.b.t. sponsoring en emblemen?
Antwoord: voor einde seizoen wordt duidelijkheid. geschapen.
@]Sg:wil graag op korte termijn weten wat er net shiitjes gebeurt.
Antwoord,: voor einde van het seizoen word,ea leden op hoogte gebracbt.

declareren?
net bestuur op te [emen.
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.IoFan: a) wie betaalt evt. aan spe3.ers opgelegcte boe.tes?
Antwoord: die wordea in principe door de vereuiging betaald.
b) BiJ wie moeten de juaiorea àich meLden voor èen-gezeL3-ige avonit?
Antwoord: biJ de E.C.; die he3.pt met de orgaaisatie.
§on: kunnen we ona voor het. oud-papier niet wentleu tot
tEr betaait?
Antwoord: neen, want d,e IL kans is gering dat we iemand
we beter af zija d.an bij Lorijn. torijn zorgt nI. voor
en autots.

een firna, clie

vinden uaarbiJ
gratis chauffeur

Ad 11: sluiting
Een ieder bedankt voor de aanwezigheid.
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