
Verslag ALV dd. 19-02-1990 in het klubhuis aan de Winkelsteegseh,eg

l. opening door de voorzitter. Aan\,/ezig 17 stemgerechtigde 1eden.

2. Binnengekomen post: Brief N. Verschuren (niet behandeld)

3. Voorlezen notulen vorige vergadering. Simon vraagt excuus voor aangepaste
begroting.

4. Voorlezen fin. verslag.

5. Kasverslag ledenadministratie: goedgekeurd. Totaal nog niet gekontroleerd.
Nico V. inschakelen.

6. Klubhuis Lindenholt.
Gevraagd wordE om toestemming F1. 20.000,-- t€ lenen bij de Gemeente
voor de bouw. Kostenberaming F1. 100.000,-- Gemeente-inbreng f1. 10.000,--
Eigen geld: El. 10.000,-- . De sektie heeft zelf een btjz. ALV gehouden
en gaat uiteraard akkoord. Volgend seizoen te realiseren (eigen bouw)
De vergadering geeft toestemming voor de bouw en een lening tot max.
F1.20.000,--.

7. De administratie wordt bijna een halve baan en komt eigenlijk op I persoon
neer. De maandelijkse inning van de kontributies brengt ook veel werk mee.
Zonder automatisering is de ledenstand (vee1 mutaties) ook moeilijk te
kontroleren. Met het wegvallen van de STK kracht is het nu zinvol om

de Breserve poËs hiervoor te gebruiken. Gedacht wordt aan een bedrijfs-
adminisÈraËie en geen veïenigingsadmin. De vergadering geeft toestemming
F1. 10.000,-- uit de STK pot hiervoor te gebruiken.

B. Top-sport Turnen + akkomodatie.
Ploegstraat is vo1. Wim Z. vindt dat de Gemeente een turnhal als een
voetbalveld moet zíen. De sektie wi1 graag 2 akkomodaties, 1 voor topsport
en 1 voor rekreatie. Topsportbeleid niet voor deze vergadering, moet
in sektie zeTf behandeld worden.

9. Sekties

Badminton:
Nog steeds geen besLuur. 5 Mensen maken afspraken en regelen de zaken.
LB-02-1990 werd een internationaal toernooi gehouden, wat een groot succes
was.

Honkbal:
I^ieinig te melden, seizoen ligÈ sti1. Overgang van rayon oost naar zuid,
!íat o.a. kostenbesparend is. Het kader is redelijk opgevuld. De bouw van
de dug-outs is tot op de helft gevorderd.

Gymnastiek:
Door vertrek STK kracht is er een ledenverloop. Fin. staat de sektie er
níe1c zo florisant voor. Verlies ruim boven F1. 15.000,--
Korfbal:
Gaat dus verhuizen. Fin. gaat het goed. Ledenbestand blijft op hetzelfde
pei1. Er is een nieuwe voorzitter die veel werk verzet. A11e teams kunnen
zich handhaven in hun afdeling.

10. Rondvraag;
Geen vragen
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