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Aanwezig volgens presentie{iist:
Peter van Gemert, Christíne Straten, F. Diersmann, H. Leenen, A. Holleman, Thea Dingelhoff-Eksteen,
Trudy van Hal, F. van Hal, F. Puts, C. Sennef, F. Gleben, Gerda Francissen, W. van Éecht, H. puts,
F. van de Vorst, Sandra DingelhofÍ, T.'Bosman, R. Willemsen, Desirée Schuiling, A. Holleman-
Kersten,
H. Casteleljn, Ton de Baaij, M. lGmoen, Ted de Laat,
M. Nijenhof.
Tevens was Frans van de Heijden (HB) aanwezig.

Afrnddingen ontvangen nan:
Bert Schuurblers, lne Stolk, Corrie Sennef en llse Holleman.

1. Opening
Í990: r iubileumjaar met als hoogtepunt de feestweeh toumooien, de receptie/reunie en feest-

avond.
. oP sportief gebied een goed jaar voor HB2 en SB1, die beide kampioen werdèn. De overige

teams speelden met wlsselend succes.
r ook weer een iaar waarin een aantral kaderleden stopte met coachen.r het laar waarin de stichtlng stopte lpv. een grote rot te speten. De reden hlervan ls bekend

(overliiden Gees Bogaards en vervolgens het stoppen van een aankl leden)r wasrin opnleuw grote druk op de gemeente ls uitgeoefend mbt. de akkomodatle.t een jaar met een lorakkelend honkbalwedstrijdsecretariaat. Gelukkig heeft de wedstrijdse-
cretarls van softbal de ldappen op kunnen vangen.

r een aantal goede krachten verloren gingen voor enkete commissiesr lijkt een financieel tegenvallend laar, door het niet betaten van de contributte van een aantal
leden en de dalende tendens van het clubhuis.

r ook een laar waarin enkele leden hun lidmaatschap opzegden, sommige door ergenls.

De toekomst r een goed beleldsptan, waar nog verder ln detail aan gewerkt wordt. tn dÍt be-
leidsplan wordt aangegeven, dat technisch gezien de doórstromlng naar de eerste
team! mogelilk moet zljn. De struktuur, die dit mogelljk moet maken, gaat er
vanuÍt dat allerlei commissies (afzonderlijk en gezamelijk) elgen beleid maken en
ter toetsing aan het bestuur voorleggen. Hlervoor moeten zij gedurende het jaar
verantwoording afleggen aan het bestuur. Tevens zal de vereniging evenveel àan-
dacht geven aan rekreaktie-, lering- en prestatie-teams.
Een uitgewerkt plan, waarin de benodigde commissies zijn bemand, worden voor. de komende vooriaarsvergadering aan elk ild uftgereikt.

2. Mededdingen en ingekomen stuld<en
. 16/12 is er een indoor softbal-toemooi in de euickhal voor de adspiranten.r 6/1 vanaf 14.00 uur is de nietrwJaarsreceptie. Laterdan gewoonlijk Ívm. tralningen.. Thea Dingelhoff heeft een brief geschreven, waarin zÍj te kónnen geeft ie stoppen met de

beheerscommissie en dat haar vergunnlng voor het clubhuls stopt.
' Karel Dingelhoff heeft ook een brief geschreven, waarin hil te kennen geeft zijn lidmaatschap en

ere-lidmaatschap te beëindigen. De brlef is in zljn geheel voorgelezen. net Ueituur betreurt deze
stap van lGrel en aangezien de brlef nogal negatief-kritisch was ten aanzien van de vereniging, zal
het bestuur Karel gepast antwoord geven.

3- Verslag rran de vooriaardedenvergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen gemaakt, waarmee de notulen zijn aangenomen.
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4- Verkiezingen (Bestuur en Commissies)
.BESTUUR

Ton de Baaij was gevmagd om de vacature van voozitter op te vullen. Hij wil echter eerst de
vereniging beter leren kennen, waardooi de vraag blj Han Casteleijn kwam te liggen. Hij heeft
hierover nagedacht en uiteindeliik besloten dit te willen aanvaarden. Er zijn geen tegenkandidaten
aangemeld en de vergadering heeft geen bezwaren gemaakt, waardoor vanaf heden Han Casteleljn
voorzitter is.

De vergadering had ook geen bezwaar tegen toetreding van Ton de Baa'tj ln het bestuur. Het ligt in

de bedoeling om de funkties van het dagelijks bestuur als volgt te verdelen:
Voozitter Han Casteleijn
Secretaris Ton de Baaij
Penningmeester Martien lGmoen

.COMMISSIES

Voor de evenementencommlssie wordt voorgesteld:
Astrid van Doorn
lne Stolk

Voor de beheerscommissie wordt voorgesteld:
Ton Holleman
Coos Sennef
Hans Puts
Gerda Francissen
Ans Holleman (agenda)
lne Stolk (agenda)

Voor de leugdcommlssle wordt voorgesteld:
Hettie Puts
Bert Schuurbiers
Ton Bosman

Voor de lGskontrole (al benoemd in de vooriaarsledenvergadering)
Ab Wijshake
Martien van Leth
Coos Sennef

Alle voorstellen z'rjn door de vergadering aangenomen.

5- Financiëe ciifers t/m heden en begrm"ng
Voor iedere aanwezige was er een exemplaar beschikbaar.

Het bestuur stelt voor om de contributie maandelijks te gaan doen. Reden: service voor de
betalende leden, niet-betalende leden zijn eerder zichtbaar (maart), gelijkmatige geldstroom. Betalen
per jaar blijft natuurlijk mogelilk en is ook goedkoper voor de leden.
Coos Sennef: Hoe hou je iemand aan zijn iaar lidmaatschap?
Na discussie wordt het volgende voorstel verder uitgewerkt:
Er bestaan 3 betalingsmogelijkheden:
. Maandelijks, geheel betaald voor 1 juli (dus in 6 keer).
. ln één keer voor 1 juli.
r Aparte afspraak met de penningmeester.

Naar aanleiding van de uitgereit<te cijfers worden een aantal vragen gesteld/opmerkingen gemaakt
door Fred Puts en Trudy van Hal, waarop Han Casteleíjn antwoord gaf:
- de zaalhuur is hoger, omdat er ook meer uren gehuurd zijn.
- er is /1.000,00 overige coachkosten begroot om'iets'te doen voor alle coaches. ln de voorjaars-
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ledenvergadering zal hier meer over bekend worden gemaakt.
- Voor de reiskosten ls uitgegaan van 15 teams à Í1.000,00- Misschien zijn de diverse lasten van / 500,00 te laag begroot.
- de 500 gulden begrotlng onder fublleum 90 moet zljn lublleum 2OOO. Dtt ls een reservering voor

het S0-jarig bestaan, zodat de leden iets aangeboden l<an worden lpv. zelf betalen
- er is geen geld over, als dit mocht blijken uÍt de balans, want er moeten nog betalingen gedaan
- worden aan de grote Hazenkamp en de Bond en de energiekosten moeten nog betaald worden
- de opbrengst van het clubhuis ls laag, omdat het mlnder druk is, er wordt gewerkt met een lage

winstmarge en er is nog pech geweest met de diepvries (kosten Íí.000,00).

Met de voorlopige begroting wordt verder gewerkt.

6- Rondrrraag
Fred Puts: Hoe reageert het bestuur op de voorgelezen brief van lGrel Dingelhoff?
- Jammer dat hij opstapt, hij liet in september al weten, dat hij dÍt van plan was. Als reaktie op de

brief, het volgende:
H'tj schrijft over fouten van het bestuur. Natuurlijk maakt het bestuur ook fouten, maar geef dan
gezonde krÍtiek. Er was geen beleid, dat klopt ook. Daardoor ontstonden ook veel controverses,
waar we vele uren mee bezig zijn geweest om deze op te lossen. Het kost ook veel tijd om
mensen ergens voor te krijgen.
lGret schrijft ook over ondeskundigheid van coaches. Daar is het bestuur het helemaal niet mee
eens. De meeste zijn gediplomeerd of zijn er mee bezlg. En ook kan het bestuur zlch niet vlnden
in de'laat-maar-waaien-mentalÍteit'. ln de tijd van lGrelwas de vereniging kleiner en waren er nog
volop veteranen beschlkbaar.
lGrel haalt ook nog de conffoverse tussen een coach van Robur en een coach van de Hazen-
kamp aan en het gelijk geven aan de coach van de Hazenkamp, waardoor Robur niet speelde op
het Jubileum-toemooi. Het bestuur kan hler alleen conigerend op reageren: het ging niet om een
coach bij Robur en Robur heeft niet op ons verzoek, maar zelf gekozen om nlet te komen.
Hii schrijft over de vergoeding, die de coach/tralner van het Interreglo-team krijgrt, dat deze
afspraak niet had mogen gaan, toen duidelijk werd dat de stichting die dit geld zou ophoesten ter
ziele ging. Het bestuur ls echter van mening, dat er afspraken met de betrokkenen zijn gemaakt
en dat het risico voor het bestuur was. Tevens heeft het bestuur nooit de opmerking 'anders
coach ik niet'gehoord van de bewuste persoon.
Als hij schrijft over het verenigingsleven, dan haalt hij alleen het eerste team HB onderuit. Deze
hebben veel gedaan. En de beschlkbaarheld van het veld op dinsdagavond was nlet meer nodig
in tegenstelling met de afspraak, omdat de stand op de ranglijst in tijde van de afspraak hier wel
om vroeg en. op de bewuste avond niet meer.

Hans Lehnen: Heeft hlj geen gel'rjk, Jullie zijn al zolang bezig met controverses optossen?
- Jawel, we zijn ook bezig met beleid en zijn ervaring is zeer welkom hierbij. Veel mensen met

"kennis' zijn weg. We staan natuurlijk open voor kritíek, maar dan graag gezonde kritiek en niet
alleen kritiek om mensen onderuit te halen.

Om snel duideliikheid te geven over het toekomstige beleid zal er dit jaar nog een uitgewerkt
beleidsplan naar de leden worden toegestuurd.

Ton Bosman: ls het niet mogeliJk om elk Jaar voor elk team een toernool te organiseren, zoals we
dat dit jaar met het jubileum hebben gehad?
- Gezien de competitie is dit bijzonder moeilijk. Door het jublleum hebben we competitie-wedstrijden

in de toernooien op kunnen nemen. We hebben veel medewerking gehad.

Hans Lehnen: ls de indeling van de zaaltraining al bekend?
- Ja, deze wordt in het laatste weekbericht (10/12l,bekend gemaaK.
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Coos Sennef: Wordt er aandacht besteed aan donateursaktie en de loting tijdens de wedstrijden van
het eerste.
- Uit het beleidsplan zal blijken, dat er meer plannen gemaakt moeten worden, die kontroleeóaar

ziin. Dat geldt hier ook voor. Zoals blj de Grote CNub Aktie zullen we vroeg moeten beginnen
(intekenlijsten) om hler een succes van te kunnen maken.

Sluiting
De volgende ledenvergadering zal vroeg in het laar worden gehouden.
Alle aanwezigen bedankt.
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