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Hierbj.i nodigen wij alle leden en de ouders van onze jeugdleden uit tot het
bÍjwonen qan onze
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welke zaI wor-(i.Éj1l gelrouden op
naanrlag i24 art.obei- our 2(). {ii) uur

in het *-irrbhuis,

Aas{p

1. Cpeni og voorz i.tter
2 . I n6ekclmen stukken en 'r-restuursmedede i I n6en.
3. Notulen van de voorjaarsledenvergadering,
4, Bestuursverklezin6 (zie onder).
5. Voorlopige be6rotin6 L989.
6. Rondvraa.g.
'7. Sluitin6,

Betrett : BestuursverkiezÍng,

Aftredend zíin: Trudy van Ha1 (niet herkieebaar)
Ton Hol lernan (herkiesbaar i

C-oos Sennef (herki.esbaar r

Het bestuur stelt voor in de vacature van Trudy te benoemen Gerbrand l,[aaskant,
die dan de wedstrijdzaken zal behartigen. Voor de overige taken van Trudy zaL
binnen het bestuur een oplossing worden gevonden.

In de voorjaars ledenvergarLering ls rLoor i{ans Leenen te kennen EeEeven zich te
wiLlen inzetten voor het technisch gebeuren in de verenigin6. Hier ls in de
afgelopen perlode reeds een aanzet aangegeven.

Het bestuur stelt de leden dan ook voor Ha.ns te benoemerr in de tot nu toe
openstaande vacature voor het 7e bestuurslid.

Iegenkandidaten kunnen tot ?x 24 uur vörir' <je rrer$adering schriftelijk worden
in6ediend bij het secretariaat.

He t best uur- ,

9 oktober 1988.



I.IOTULEN VAN DE I.IAJAÀRSIEDENVERGADERI}G
SEIffIE I.IONK_ El.I SOFTBÀL

d.d. 24-10-BB

Aanwezigr :35 leden.
Afwezig n.k.:frene Maaskant, Àns Holleman. Rina B:r, Petra van Hal, F?ank
Zwakhoven.

1. Openiru.
De voorzitter Martin van Lr=th heette alle leden en ouders van harte

welkom en in het bijzorder de erelederr Karel Dingelhoff en Jan v.d. Vegte.

2. Bestuursmededelirrqen en i.ngekomen stukken.
AIs irEekomen stuk '.ías er een brief van ft-ed Puts aarEaande de

kandidaatstellirE van Gerbrand Maaskant voor het bestuur. Deze brief Ís..zoor
de verqaderirE met betrokkenen doorgesproken en het bestuur beschouwt deze
dan hier ook als afgewerkt.

fu waren de volgende nutaties in de commissies:
In r1e evenementen comrnissie vertrekken Albert Jan Stolk en Ingrid Meeuwsen.
Hierrroor hebben zich kardidaat gesteld Rob en Marie Jose Hrbelirr}< en zi_i zijn
hierbij dan autonatisch benoemd.
In de beheer-*commissie stopt per 1 januari Gerda Fbancissen met het
orEaniseren van het barpersoneel. Hiervoor Ís nog: geen opvolglrE qevonden.
Mart j.n van Leth trekt zich terugr uit de PR commissj.e.
In i.e wedstri.jdcommissie houden Monica Dingelhoff en Riria Bor er mee op.

AIs coaches a:llen het komerrd seÍzoen niet neer functioneren:
Ër-,ain Àscencion, FY'ancois van Hal, Gerbrand Maaskant, Pelra van HaI, Irene
Maaskant, Martin van Leth en Han CasteLeijn. Laats+-gencemd.e g;.at mogeli_iker-
wi js r1e adspiranten 58 doen.

De voorzitter bedankte Íedereen voor hun bewezen diensten en sprak de
wens ui.t, dat aIIe opengevallen plaatsen weer zouden kurnen worden bezet.
Als waarderingr werd ieder van hen een fles wijn aangieboden.

Juist voor de verg:aderirq is bekend g"eworden, dat Geranl Ilancissen ilr
prirrcipe bereid is het komend seizoen de coachirE van sen-1 Fts op zÍch te
willen nemen. Hierover zullen in de komende daqpen nadere afspraken met hem
worclen genaakt.

Voor de jubilet-uncomrnissie hebben zich beschi.kbaar gesteld de heren
I(arel Dingelhoff en Jan Hend-t rksen, alsmede de evenementencommissie.
Samen met een noq'nader te benoemen bestuurslid zal deze commissie gestalte
geven aan de viering'het 40- jarig jubileum van de sel<tie in 199Ct.

Met betrekking tol het scheidsrechterprobleen neemt het bestuur zich
voor het scheidsrechteren verplÍcht te gaan stellen voor iedereen boven de 16
jaar met er-'zaring. Bij de huidige ledenstarrd betekent dat dan, dat men 3 à 4
inaal per seizoen aan de beurt komt. Sarrl<tie zou kunnen zijn een wedstr^ijd
niet spelen; men kan zelf voor vervanging zorg'en.

Het bestuur wil nogmaals zijn erl<entelijkheid uitspreken aan RoIf
Vri jalderrhroverr van Cafe HOLI DOE voor de sterue aan het recreanten toernooÍ.

De voor"zitter blikte nog even ter-ug naar de pupiilerdcampioenschappen en
,i.e =elektie wedstrijden voor het softbal-tean van Jong 0-anje. Deze
,:lctiviteiten waren goed bezet en we zijn blij met zulke aktiviteiten.

3. Notulen .ran cle voorjaarsledenvergadering.
Deze is aan de toen aanwezÍgen toegezonden en exempiaren !"Iaren op deze

verg:aderÍng voor iedereen beschÍkbaar.
Deze werden zorder op_ of aarrmerkirEen groedqlekeur"d.
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4. Bestuursvet-kÍezinq.
Af1-redend zijn Coos Sennef, Ton Holleman en Trudy van HaI.

Ton en Coos hebkren zich voor een volg:ende periode herkiesbaar gesteid.. Niet
hei kiesbaar Ís Trr.dy van HaI.

In zijn dar.l<woord memoreerde de voorzitter de lange staat. van d.ienst, d.ie
Trr:dy bi-i de vereniging l-reeft. tlet bestur.rr heeft dan oo]< gemeenrl Trr-rdy in
deze ledenvergadering: voor te moeten dragen als erelid van de sektie Hork- en
Softbal. Dit voorstel werd orrder applaus aangenomen.

In de vacattre voor Tr-udy had het bestuur Gerbrand Maaskant bereid.
gevr>pi{-len rLe taal< over te }tenen. Deze heeft echter zijn l<arrdidatuur ingetrok-
j.len.

F!^ed Puts vond, ciat de kandidatuur niet ver genoeq van te voren was
bekend gemaakt. '*aa:rCoot'de leden min of meèr voor een voldongen feit werden
geplaatst en een mog:eIÍjke tegenl<andidaat als motie van wantrouvíen naar het
bestuur zou kurrrren worden opgevat. Een oproep aan iedereen voor kand.id.aten in
iret weekbericht zou beLer zijn geweest.

De voorzitter verklaarde, dat dit irrlerdaad beter zou zijn qeweest,
maan- vond niet dat eï'een situatie van wantrouwen zou ontstaan bÍj een
teger:J<andidatln-u .

Hierop bood Ted de la.at zich aan om eventueel de plaats van Trudy in
te nernen. Als voorbehoud meende hij te rooeten malcen, rLat hij graè eerst
1r:zicht kreeg wat e.e.a. in hield met name de t.ijd die het zou verg,en.
Het bestttur en Tr-urdy zullen in de komende periole hierover met hem van
ge,iechten wisseLen. waarbij aàn een op,lelinq van Trudy's taken wordt gled.acht,
zcdat ultsluiter:d de wedstrijdzal<en cver- blijverr.

Hatrs Leenen die sedet"t de voorjaarsverg:adering is begorrrren te
functioneren als TC en 7e bestuurslid zor_r in deze verg:aderirE reglenentair
gekozen dienen te worden. Dit was voor Bert Schuurbiers aanleÍdirrq om te
kennen te geven, dat hij het met de persoon van Hans niet eens is a1s TC. Ook
Totr Eosnan vorrd, dat er de afgelopen tijd uitsluitend negatÍef kan worden
gresproken over de TC.
l'Iet, name de ganrgl van zaken rond het terugrtrekken van het Interregioteam
:og'sfte van vele }<anten kritiek, zowel wat de beslissingr zeLf tnLteft als d.e
nan1er haarop deze is r-rÍtqevoerd. en aan de betrokkenen is kerÈaar gemaal,lt.
Ton Bosnan vord, dat van een TC verwacht wordt, dat deze bij de wedstrijden
komt ki jl<en en dat hij de merrsen kent.

Hierop gaf Harrs te kennen, dat !íanneer er g,een med"ewerkirE van 5et
technÍsch kader i.s hij er niet voor voelt als TC te functioneren.

Afgesproken werd dat dit probleem op de z.s.m. te orqaniseren
kader^verg:adering zou',,rorden uitgepraat.

5. Voorlopiqe becrrotinq 1989.
De post contributies werd door de perrnirgmeester Han Casteleijn

toeg:elÍcht. Deze was gebaseerd op het aantal ied.en aan het eind.e van d.it
sej.zoen; dit blijkt qoed overeen te konnen net het te verwachten gerniddelde
over het kouerrde seizoen. fu Ís gerekend met een contributieverhoging voor
spe).ende leden en peanuts vèn .f5.-.

Ted de Laat rnroeg wat de post coachkosten inhield.
Antw.: Coaching van het Le team hon]<bal en technisch werk voor het softbal.

Torr Bosnan vorrd de post voor wedstrijden en toernooien van.f500.- wel
wat krap.
Antw. : Het 2-.Jaags toernooÍ is een winrstgeverrde aktiviteit gebleken te zi jn
g:eweest.
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ïrec*lor Abels r,roeg wat de post diverse lasten Ínhoudt.
Antw.: Hier is geld gereserveerd voor het schoonhouden van de kleedl<amers.
Het bestur.:r overweegÈ dit te laten doen door een betaalde kracht.

fuiI var: Dijk miste de sporrsorloop in de begroting.
Antw.: Naar aanleidlng van de ervaring de afgelopen 2 jaar is besloten deze
niet meer te b,=g:oten.
Het besturu blÍjfl: evenwel het belang van een sporrsorloop als extra
inkonstenbron zien en neent zich dan ooi< voor dit samen net de coaches en de
evenementerrcommissie weer op te starten.

Hi.erna werd de begroting door de vergaderirE goedgekeurd.

6. Rordvraaq.
Rien v.d.WaI:
RÍen deelt mee dat de selektíewedstrijden voor JorE Granje softbal en

de pupillenl<ampioenschappen zeer enthousiast zijn ontvarEen en hij vraagt
zich af of er het komend jaar weer zoiets grebeurt.
Antw.: Wij g'even ons elk jaar c,p, maar de bond verdeelt.

Wor.den er volg:end seizoen voor eÍgen teans toernooÍen qeorganiseerd en
gèan we naar niilber-rzen? Dit, is het afgrelopen seizoen niet helemaal gioed
ver).open.
Antw.: Ja. We weten nu wanneer de competÍtie start en afloopt. Het maken van
plaruren Zal nu dan ook beter g:aan en zal snel grebeuren.

Zoals reeds op de kadervergaderirE naar voren gebracht, maakt Rien ook
van deze geiegenheÍd gebruil<, om het komende jubileun ter sprake te brengen.
'rtlaarbij hij een warn pleidooi houdt om er alles aan te dcen oio de taLenten
birrnen d.e ciulo te l-rouden en de zal<en groed te laten lopen, zodat het
jubileumjaar ook sportief gezien een feestjaar kan zíjn.
Àntw.: Het bestuur is voornemens om freguenter dan tot nu toe gebeurde met de
coaches te vergaderen on voortdurend de vinger aan de pols te houden en tijdig
te kunnen reag'eï'en op zaken, die mis d.r'eigen te gaan of v'er'teterd moeten
worden.

I(areI Dirgelhof f :

i(arel l<ondigÈ aan dat het einde in zicht lijkt te komen van het huÍdige
veteranenteam, Lerrmínste voor wat het deelr:emen aan wedstrijden betreft. Dit
zaL definitief worden uitgenaakt op een binnenJ<ort te houden feestelijke
bÍ jeenl<omst.
I-li-i doet een beroep op het bestur:r om zich vast te buiqen over een nieuwe
}:ezettirE, zodat het Ír:stituut van een veteranenteam kan biijven
voor^tbestaan.

FÏ^ed P:ts:
ilij deelt mee, dat El1is Reichelt glraag toe treedt tot de PR-commÍssie.

Zij l:eeft een professionele opleidirg in deze materie en hierwoor vele
bedrijven doorqelicht. Zij kan dan ook een waardevolle bijdrage aan onze PR
leveren.
HÍj pleit oc,k voor het doorzetten van de pitcher- catchertraininqen van Ton
Schouten voor de softbalroeisjes.

Ted de l,aat:
De softbal junioren hebben geen berÍcht ontvargren dat Gerbrard stopt

roet hen te coachen.
Hierop deelde Gerbrand uee, dat hij dit persoonlijk zal doen.



Bob F?ancissen:
Volqer:s hem l<an het verplichtsteilen van het arbitreren voor Íedereen

boven de 16 jaar niet. Hij is het er niet nee eerrs.
Van verschillende kanten kwamen bezwaren met name de sanktie van een wedstrijd
niet spelen was voor velen onaanvaardbaar.
Wei ce intentje on ieclereen een beur"t te geven en niet altÍjd dezelfde mensen
te belasten wert gewaardeerd, mits dttidelijk van te vor'en het schema bekend is
en er een qoede controle is op cte nalevirE.
Antw.: De uitvoerirE zal zorw:k-1ig worden uitgevoerd en het schema zal ruin
van te voren bekend worden gemaal<t.

Ton Bosman:
Wat is er gebeu.d met de grote ciubaktie?

Antw.: Op de recreanten dag hebben de pupillen loten ver]<ocht. Ophrengst
f250. -
Ton wroeg'zich af of hier niet een grot.er bedrag uit te halen zou zÍjn
greweest.
Antw.: Door het uÍtstellen van en kadervergaderÍng: , waarop de plannen gemaakt
zouden worrl.en. is toen van de nood een deugd gremaakt en de ]:ovenveruelde
oplossinq g:evonden.

Voor^g:esteld werd r3.Ít volgend jaar beter op te zetten, door op tijd te beginnen
en.1e coaches en PR commissie erbij te betrekken.

Bert Schur-u biers:
I(ar: er een aktiviteiterr]<alender komen?

Arrtw.: ïs een goede suggestie en zal uitqtevoerd worden.
Komt er voor dat de teams worden sameng:esteid nog een kaderverEadering?

Antw.: Ja.
Is er ÍeLs bekerrl over de rayon wintertraining?

Hi.erop wist Rien v.d.Wal te antwoorden, dat het nu te kort dag is om dit op te
starten. Voor het }<omend jaar za1 er h'eer een TC horrl<bal op poten dienen te
worden gezeL, zodat dit weer opgrestart kan worden.

Hans Leenen:
Hij was a1s vader bij het peanutgebeuren geweest en sprak zijn

waarder ing uÍt aan de domes Hetty Puts en Irene Maaskant zoals zi-i dÍt ctoen.
Meeg'edeeld werd, <lat de kinderen een exanen hebben giedaan , waarvan op een
nader te bepaJ.en uiddag rLe feesteli jke uitreiking za1 plaats vinden.

7.Sluitinq.
De voorzitter besloot de vergaderirq met iedereen te bedar:]<en. Hij

r aadde iedereen aan in de wir-rterperiode een poosje afstand van de horrJ<- en
softbal perikelen te nemen, zodat met een nieuw elan aan een nieuw seizoen

kc1'n wolrfen begonnen. .

Ab Wijshake. secr.
20-11-BB


