
Verslag ALV dd. 8-11-1988 in het klubhuis aan de t'linkelsteegsel^7e8.

Van heË bestuur aanwezLg: F. v.d. Heijden, J. Schöls, T. v.d. Houdt, W. v. Grimbergen,
B. Tobe, R. IrJalg

1. De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en doeE een terugblik op het
afgelopen jaar.

2. Bericht van verhindering ontvangen van: A. Ophoff, T. van Hal, Simon en Ria Kersten
en E. NieuwenhuLzen.

3. Post: Geen post
4. Verslag bijz. ALY komL bij de fin. en Ëechn. verslagen, die ook nog niet binnen zijn.
5. Voorlezen verslag ALV dd. 16.11.87 l,íordt goedgekeurd.
6. Uitloting renteloze lening: Be trekking (van de 10).

33. Heer J. v.d. Vegte
55. Heer v. Donselaar
9. Mevr. Schouten, Arnhem

23. Heex J. v. Neerbos
88. Heer Sutmuller
90. Mevr. Snijders-Hoose
73. Mevr. Wil1e-Pabon
56. Mevr. I,íindhorst
72. Heer J. Ilendriksen

7. Begroting 1988-1989
Hoofdbestuur
EertT;o6e r,rerkt op, dat F1. 1,-- per 1id principieel naar de jubileumpoË moet. Er
komt dus een verschuiving in de begroting van El. 1.110,-- naar afname STK.
Heer Aartsen vraagt naar aantal leden (1229), orndat afgelopen zoneÍ het 1500ste
lid was aangemeld. Antw. z 1229 is voorzichtig ingeschat i.v.m. aanvang seizoen.

Gymn. /Turnen

Frans v.d. H. vraagt naar uitsplitsing salarissen Fl. 85.000,--.
Start seizoen: ledenaantal beter dan vorig jaax.

Badminton

Verschuiving ten opzichte van vorig jaar. Splitsing van uitgaven interne- en externe
toernooien.

Honk- / Softbal

Geen noemenswaardige verschuivingen

Klubhuis l,JinkeI steeg

Jan v.d. V. wil de omzet gaan verhogen. Bert T. vraagt of er een vast bedrag van
de omzet naar honkbal gaat. Klubhuis draagt inderdaad fin. bij aan de sektie.

Korfbal

Heer Aartsen vraagt of er gereserveerd wordt voor de bouw van een nieuw klubhuis.
Dit is inderdaad het geva1.

Klubhuis Lindenholt

Stijging van de omzet is reöe1. Samengestelde begroting wordt nog gemaakt.



B. Fin. + jaarverslagen 1987 - 1988

Hoofdbestuur
ïArslagf,d omsËandigheden nog niet klaar. Veel verschuivingen worden niet
verwacht.

Gymn. /Turnen
Geen opmdfingen over verslag. Ploestraat: \^Tegens gebrek aan mankrachË evt.
aannemer in de arm nemen. I.{ordt nog besproken.

Badminton
geen opmerkingen

Honk- / Softbal
geeí opmertingen

Korfbal
§een opmerkingen

Klubhuis !Jin&]-" t"eg.
ffideba1anssÈaaEF1.10.000,--voorstichuingLevensmorgen.
Heer Aartsen zet de stichting uiteen. Er is nog geen inzichL in het voortbestaan
en wat de konsekwenties voor ons zul1en zíjn.

KL"UIui" t i"ae"nolt
Leuke winst. Korfbal wi1 een aparte girorekening voor rservering en onderhoud
van het nieuwe klubhuis. Verder geen opmerkingen.

9. Jubileum
Dit is een voorlopige afrekening. Er kunnen nog inkomsten komen uit de verkoop
van de fi1ms.

10. Kaskontrole
Geen verslagen binnengekomen. De administraties zijn we1 gekontroleerd. Jan S.
wijsE er op, dat de kaskontrolekomm. niet goed funktioneren. Ab I,Jijshake
vermeldt, dat in de ALV van de sektie honkbal hun penningmeester is gedechargeerd.
Het hoofdbestuur blijft echter fin. veranLwoordelijk. Gymn. en HB zijn nog niet
gekontroleerd. Gymn. onderneemt aktie.

11. Korfbal
ffi-t vri3 redelijk. Senioren loopt niet zo. Jeugd tot 15 jaar loopt goed. Kader is
probleem. De geest is er een beeEje uit. Hier ligt ook het probleem voor de
bouw van een nieuw klubhuis.

11. BadminEon
Fi". e" sportief gaat het voor de wind. Kader: er is geen bestuuÍ, maar iedereen
helpt wel mee. !íat we1 een grooË probleem wordt, is dat Rob N. in 1990 als STK

kracht wegvalt.

12. Honk-/Softbal
lste team heeft zich gehandhaafd. Volgend seizoen komt'er een nieuwe coach. Softbal
doet het goed. 2 Meisjes in jong oranje. Bestuur: Trudy sÈopt er mee. Men zoekt
dus nieuwe bestuursleden. Men kampt eveneens met een kaderprobleem. Er wordt
geprobeerd velduitbreiding Ëe krijgen.

13. Gymn./Turnen
Draait beter dan ooit. Nederland wil in 1996 meedoen aan de Olympische spelen, met in
ieder geval één van onze meisjes. Er zijn minder strubbelingen bij de AC-selektie.
Het TPT loopE goed. De Ploegstraat zit bijna vol..



12. Rondvraag
Ab l,lijshake vraa9t hoe de mutaties in heÈ hoofdbesEuuï tot stand komen. Jan S.
antwoord, dat hij heeft vermeld, daË Trudy P. en Trudy v. H heE hoofdbestuur
hebben verlaten. Martin v. Leth neemt de neemL de plaats van Trudy v. H in.
Jan v,d, V vïaagt of het niet mogelijk is, i.v.m. de slechte opkomst, de
vergadering eerder na het verschijnen van het klubblad te houden.
Ton v. H. merkt op, dat de Hazenkamper een probleem is. Hij wi1 een echte
kommissie. Jan S. vraagt aan gymn. hieraan mee te werken.

13. Sluiting
De VoorziÈter bedankt de mensen voor hun komsE.

Rosalien I'lalg
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