
Verslag ALV dd. 5-6-1989 in het klubhuis Lindenholu.

Aanwezig 33 stemgerechtigde 1eden.

1. de voorzitter opent de vergadering en spreekË een woord van welkom.
In een memoriam wordt het overlijden van Jenny v.d. Logt herdacht.

2. Verslag vorige vergadering. Goedgekeurd.
3. Berichten van verhindering van:

Bernhard Tomas, Monika + Sandra Dingelhof, Max !ía1g, Hanneke ter !íenge1.
4. Jubilarissen.

Jo van Neerbos 60 jaax lid. De vergadering wordt ÈoesEemming gevraagd
hem erelid te maken. Dit wordt goedgekeurd.
10 iaar lid:
Frits Beynon, Marc Bodt, Joyce Bor, Monica Dingelhoff, Sandra Dingelhoff
Bob Francissen, Rianne v.d. Heijden, Frans Houthuys, Diana Jansen, Marian
v. Kempen, Eric Meeuwsen, I{enk Schipper, Tine Schö1s, W.A. Schö1s, Tjeerd v.d.
S1uis, Truus Tang, Linda Verschuren, FÍans l'lillems, Ellen !Íijshake,
Carla Zandveld.
/+0 jaar 1id:
Bep Casteleijn, Janna F1ink, !íil v. Ingen, Bernard Tomas

60 jaar 1id:
Jo van Neerbos
Loes Casteleijn
Een extra woordje voor Loes, die door omstandigheden niet aanwezig kan zijn.

5. Sekties:
Korfbal

trainer-coach, geringe aanËa1 senioren en junioren. Er is een groot leden-
verloop. De resultaten zijn toch niet onbevredigend. Ook is er nog voldoende
steun bij de verschillende aktiviteiÈen. Nog een negatief punt is de verhui-
zLng van het ve1d. Er wordt kontakt opgenomen met een andere vereniging over
eventuele samenwerking.
Badminton
nat Ee Uaaminton zonder bestuur zit i-s nieÈ direkt een probleem. Ton v.d. H

en Rob N werken mee. In de kompetiÈie hebben 4 senioren teams deelgenomen.
Er zat nog bijna een kampioenschap in. Volgend jaar weer 4 teams. I,Ii11en
proberen volgend jaar te promoveren. Aantal leden maximaal. Er is nog steeds
een wachtlijst. Er waren verschillende uitwisselingen met Duitsland en wil1en
dit. voor volgend jaar ook. Simon verzoekt toch kader voor besËuursfunkties
te zoeken.
Honkbal
E?ïa-ren enige problemen meÈ de coaching. De sektie heeft Le kampen gehad
meÈ een aanËa1 hardnekkige blessure geva11en, hierdoor moest een ploeg uit
de kompetiËie teruggetrokken worden. Het seizoen is afgesloten zonder
kampioenen. HeE veld is uitgebreid met een professionele sprekerskabine
annex bergruimte, ook staat een verdere verbetering van de dugouts op het
verlanglijstje. Er waren heË afgelopen seizoen enige evenementen, die
echEer niet a11emaa1 even goed bezocht werden.
2 leden hebben meegespeeld in de selektiegroepen van de junioren softbal
van Nederland. De rekreantendag en heÈ veLeranen Èoernooi \^7aren druk bezet.
Gymnas tiek-Turnen
AasiJ gezond, bijna 1000 leden. Er zijn vooral bestuurlijke zoxgeni
1. Rob N. (STK),2. betalingen aan leiding (BVG), 3. AC-selektie. I{ier moet
meer geld in, om aan meisjes t/m \2 jaax meer aandacht te besteden. Men wil
meer kiezen voor topsport. Er is een gebrek aan kaderleden en akkomodatie.
OngezouËen kritiek van hoofdbestuur valt niet goed. Men denkË, dat meer
kommunikatie wenselijk zou zLjn. Er wordË gelegenheid gesteld om hierover
vragen te ste11en. Geen vragen.



B.

9.

6. BesEuursmutaties
Samenstel ling besEuur :

VoorzitÈer: Jan Schöls, sekretaris: Simon Kersten, penningmeester: Frans
v.d. Heijden, 2de sekreEaris: Rosalien !ía1g, badminton: Ton v.d. Houdt,
gymnastiek: Els Nieuwenhuis, honkbal: Martin v. LeÈh, korfbal: Bert Tobé.
Jan Schö1s is aftredend en niet herkiesbaar. Simon wordt \^raarnemend voor-
zLtEex. Frans spreekË een woord van dank aan Jan, hij stelt voor Jan
1id van verdienst te maken. Voorstel aangenomen.

7. Beleid
ffió]ffiindt, dat er de laatste 2 jaax wat minder beleid is gevoerd. DiË
moeË ï^reer veranderen. Paar akËiviteiËen o.a. akkomodaÈie honkbal (2de veld).
Inspelen op meerjarenbeleid van gemeente. Verder korfbal: door wegvallen
Grootstal en SchoonhorsË a11es naar Lindenholt. DefiniÈive situaEie voor
korfbal minder prettig, ook door kunsËgras en gebruik van veld samen meL

Quick. Klubhuis + afstand probleem.
Ploegstraat puilt uit. Hoe nu verder? Beleid gemeenEe en nationaal verandert
van rekreatie naar topsport. Ook in de gemeente zijn er subsidiepotjes voor
topsport. Verder zal de aandacht besËeed worden aan het vervallen van de
STK kraeht en het beter reglemenËeren van de werkgever- I werknemerverhoudingen.
Pau,l Zandveld heeft vïagen over beleid gymnasËiek. Met name op het punt van
de akkomodatie. IIij is bang dat er 150 turnsters op straaE komen te staan
voor L2 top-turnsters. lJanneer dit plan konkreter is, moeE er een extra
vergadering uitgeschreven worden. Jan Schö1s is het, hier volkomen mee eens.
Nu niet verder op ingaan, is a11een van belang voor sektie gymnastiek.
!ilim Zeegers deelt mee, dat komend seizoen de eerste stap gedaan wordt. Hiervoor
moeË eersÈ vergaderd worden. Paul Zandveld eist absoluuÈ een ledenvergadering

"oor er iets gedaan wordt. I,Jim zegt toe voor de vakantie een vergadering
uiÈ te schrijven.
Finan. verslag hoofdbestuur periode 1-8-87 - 31-7-88.
goedgekeurd.
BegroEingen
Hoofdbestuur
liim Z. mAm-op, dat donatie STK naar 0 konsekwenties meebrengt voor de sektie.
Frans deelt mee, dat honkbal en korfbal niet meeprofiËeren van STK. Wim Z.
vindÈ deze handeling niet korrekt. Plotselinge ommezwaai. Hadden zelf Fl. 1800,--
begroot voor te ontvangen subsidie. Simon geeft uiEleg. In een hierop
volgende diskussie wordË besloteà om de'STK donatie voor de sekties badminton
en gymnastiek voor komend seizoen te handhaven, overeenkomsËig de begroting
88/89, achLergrond was de STK poL zo goed mogelijk in stand te houden evt.
voor een stuk automatisering. Verenigingdbijdrage gaat van Fl. 10,-- + F1. 1,--
naar 81. 11,-- + F1. 1,-- (Fl. 1,-- reserveren voor jubileum). Bert T stemt
tegen.
Badminton
goedgekeura
Gymnastiek
Donatie STK reserve blijft staan" Paul Zandveld stelt voor een penningmeester
overleg voor de ALV te houden. DiE wordÈ besloÈen. Simon: een aangepaste
begroting moet overlegd worden op de extra ledenvergadering.
Honkbal
fontriUutie is berekend op 232 1eden, verenigingsbijdrage op 180. Martin vraagt
dit na.
Korfbal
paG--uegroting aan op verenigingsbijdrage.
Klubhuis Víinkelsteeg
@
Klubhuis Lindenholt
@erweinigopgebouwdwordLvoorreserve.Ge1ukkigwordt
er quitte gespeeld.
Jan Schöls sËe1t voor de aangepaste begrotingen te presenteren op de leden-
vergadering van de gymnastiek. De vergadering gaat hiermee niet akkoord.
Deze vergadering moeE een beleidsvergadering worden. Pa:u1- Z. sLelt voor een
aparË exploitatieplaatje te maken van de PloegstraaË. Simon is het hier
helemaal mee eens, ook om naar de gemeenËe te stappen. Dit gaat ook gebeuren.



10. Rondvraag
Simon: KaskonÈro1e is probleem. Nico Verschuren is gevraagd de kaskontrole
kommissie aan Ëe vu11en. Is OK. Al1e sekt,ies wordt gevraagd hun kaskontrole-leden
op te geven.

Notuliste Rosalien I,la1g
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