
Verslag van de ALV, gehouden in het klubhuis aan de l,rlinkelsteegseweg
op 15-6-1987.

Aanwezig : 26 personen.

1. Openingswoord door de voorzitter
2. Er is geen post binnengekomen voor deze vergadering.
3. voorlezen verslag vorige vergadering dd. 10-11-86. Geen opmerkingen.
4. Huldiging jubilerende leden :

50 jaar lid
25 jaar 1id
10 jaar 1id

Heer Bemer
Heer v.d. Berg (niet aanwezig)
Monique Thoonen
Colette Orth
Brigitte Tang (nÍet aanwezig)
Sjoerd Kemperman (niet aanwezig)

5. 60-J-.rig jubileum op 2 februari 1988.
Voor het 60-jarig jubileum zijn de volgende kommissies in het leven
gerooPen :

Feestkommissie
Publiciteitskommissie
Reiiniekommissie (en tentoonstelling)
Jeugdakt ivit ei tenkommi- ssie
Senioren(sport) aktiviteiten
Het hoofdbestuur za1 een bijzondere ALV verzorgen.
De verschillende sekties verzorgen eigen sportaktiviteiten.
Er zaL voor het jubileumjaar speciaal briefpapier + speciale omslagen
komen. Er wordt verder gedacht aan een feestavond, evt. met sportakti-
viteiten in de Gofferthal. 0p de najaarsvergadering zal e.e.a. verder
behandeld worden. Max. kosten van de festivitei-ten mogen F1. 10.000 bedra-
gen. Er za1 getracht worden sponsors te vinden. Simon geeft uitleg over
de retinie. Gedacht wordt de reiinie te kombineren met een slot-feestavond.
0p een'vraag van Mevr. Jaspers hoe de leden en oudleden worden benaderd,
wordt geanthloord dat er geprobeerd wordt de reiinie zo goedkoop mogelijk
te houden. A11e leden zullen via de Hazenkamper benaderd woréen. Oud
leden per Post, het is de bedoeling in september de eerste berichtgeving
te verzenden. Reiinie mei/juni.
Jubileumboek.
In handen van Ton van Houdt en Paul Merten, eventueel moeten nog mensen
benaderd worden. Proberen kosten dekkend te zijn.

6. De begroting wordt doorgesproken en goedgekeurd. In het kader van het
jubileum wordt een verhoging van de verenigingsbijdrage van F1. 10,--
naar Fl. 11,-- goedgekeurd. Dit grijpt uiteraard in op a1le andere
begrotingen, vandaar dat nog geen geconsolideerde begroting is gemaakt.
Enige vragen naar aanleiding van de begrotingen :
Hoof dbestuursbegroting

Ria Kersten vraagt naar de uren en kostenverdeling van Rob Notenboom.
Voor badminton vervalt 2 utr. Gymn., badminton en HB moeten hierover
nog overleg plegen.
Gymnasti-ek

F1. 12.000,-- komt uit akties, Fl. 10.000,-- uit verhuur Ploegstraat aan
scholen. rncidenteel verhuur zet geen zoden aan de dijk. De hoge post
zalen en energie zou beter uitgesplitst kunnen zijn, er mist een aparte
inkomsten- uitgavenoverzicht van de Ploegstraat. hlim Zegers licht e.e.a.
toe, het topturnen kost nu eenmaal ge1d. Meevaller is een lager bedrag
aan rente en aflossing, dit was gebaseerd op een lening van F1. 100.000,--
(wordÈ voorlopi-g F1. 50.000,--).
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Badminton

De posten donati-e en leiding moeten nog worden aangepast aan de
nieuwe situatie.
Honk- en softbal
0p een vraag van Ton van Houdt wordt geantwoord dat de reiskosten de
laatste jaren explosief zijn toegenomen. De sektie moet dan ook diverse
neven inkomsten verwerven. Het ophalen van oudpapier is vanwege de
geringe inkomsten gestopt, er staat nu een container bij het veld.
Klubhuizen

Geen opmerkingen.

Frans zal de sektiebegrotingen wijzigen n.a.v. de afgesproken verhoging
van de verenigingsbijdrage.
Uitbreiding turnhal.
De vergadering wordt voorgelegd een lening aan te gaan bij de gemeente.
Er kon Fl. 100.000,-- worden geleend, toestemming wordt gevraagd voor
F1. 50.000,--. Jan Kwinten vraagt waarom niet F1. 100.000,-- wordt
geleend, waarvan F1. 50.000,-- te gebruiken. Dit is niet mogelijk, in
de subsidie aanvraag zijn aparte onderdelen aangegeven met deelbegrotingen.
De kleedkamers worden nu gemaakt, de rest nog niet.
De vergadering gaat zonder tegenstemmers akkoord met een eerste deellening,
groot Fl. 50.000,--, onder de door de gemeente gestelde voorwaarden.
irlim Zegers vraagt of nogmaals de gemeente er op geattendeerd kan worden
dat eigenlijk de gemeente zelf een turnhal had moeten verwezenlijken.
Dit is nu echter niet aan de orde, eventueel separaat iets aan doen.

7. Bestuursmutaties.
Piet van SLaveren (1id) en BenDuin (sektie gymn.) hebben inmiddels het
bestuur verlaten. Voor de sektie gymnastiek wordt Theo Becks (sekretaris
van de sektie) afgevaardigd. Als 1id en vooral a1s hulp van het sekre-
tariaat wordt Rosalien h/alg in het best.uur opgenomen.
Gymnastiek-Turnen

Ben Duin en Paul van Zandveld hebben het bestuur verlaten. Theo Becks
neemL het sekretariaat op zich. De plaats van voorzitter is vakant.
Badminton

Trudy Peters en Hans Kersten zijn aftredend.
Honk- en softbal
Geen mutaties.
Korfbal
Aftredend is J. Bunthof (lid). Sekretariaat J. Ophoff-Lamboo, penning-
meester Bert Tobé, leden : h/im van Grimbergen, J. v.d. Logt-Niessink,
Y. Meeuwsen en John Po1. De plaats van voorzitter is nog vakant.

B. Ton van Houdt wi1 graag de sportieve resultaten horen van de verschillende
sekties.
Korfbal: (Wim van Grimbergen)
Eerste team is gedegradeerd. Met de nieuwe trainer zijn de resultaten
volgend jaar hopelijk beter. Groei van de jeugd is geweldig op de
Lindenholt. Max L/alg vraagt naar eigen ve1d, dit veld blijft definitief
en hij wijst daarom op de mogelijkheid van reklameborden op het ve1d.
Badminton

0p dit moment 4 teams, 1 team gedegradeerd. Volgend jaar nog 2 teams, vanr{rege
overlopen. Probleem is dames die niet kompetitie spelen.
Gvmnastiek

Loopt goed. Blijven werken aan topsport en werken aan kader.
Honkbal

1 Team zonder begeleiding. werken aan beleid voor opleiding op de lange
duur. Leefti5dsopbouw scheef.
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Konklusie : Kadervorming één van de belangrijkste punLen in de klub.

9. Rondvraag.
Ria Kersten vraagtof gymnastiek-turnen meedoet aan Grote Club Aktie.
Antwoord: Doen niet mee.
Max hlalg maakt de opmerking dat de verschillende sekties elkaar niet
in de wielen moeten gaan rijden i.v.m. sponsoring en vraagt of het
hoofdbestuur hierin kan koördineren. Ab Ïíijshake wijst op de moeilijk-
heden, omdat zij de leden een vrijbrief hebben gegeven om sponsors te
zoeken. Jan Schö1s meent dat grote akties in ieder geval gekoördineerd
moeten worden. Simon Kersten wi1 graag een persmap zien, waarin de hele
Hazenkamp zich kan presenteren. Max antwoordt dat koördinatie eerst
gerealiseerd moet worden. El1is Reighelt werkt aan iets dergelijks als
een persmap. Simon is haar stagebegeleider maar heeft nog geen inzicht.
De vergadering gaat akkoord met terugkoppeling naar het hoofdbestuur
om onderlinge konkurrentie tussen de sekties te vermijden.
Simon deelt mee dat er een aktie 'rNijmegen Veiligil is gegaan naar het
sekretariaat gymnastÍek, hij zou hier gaarne antwoord op hebben. Tevens
gaarne antwoord op brief over etnische minderheden. Graag terugkoppelen
naar Frans v.d. Heijden.
Er is een koppeling tussen Rijnland-trIestfalen en Gelderland. tíillen wij
hier aan mee doen?

10. Sluiting meL dankwoord van Jan Schöls.

Simon Kersten
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