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Verslae van de ledenver,eaderinsen d.d. 31 maart l-992

Aanwezig volgens presentielijst:
B. van Beckhoven, L. Borst, H. Casteleijn, T. de Laat, M. Kamoen, Coos
sennef, F. verhagen, Hans Puts, G. Maaskant, Gerda Francissen, F. Diers-
rnann, G. schoenmaker, H. ceelen, T. Holleman, T. de Baaij, B. Francissen,
R. -Kemperman, Ans Holleman, G. Fiddelers, Hettie puts, H. Lamers, B.
Beuker, R. l{illemsen, D. Schuiling, R. tlilmer (ook namens H. Dolmans), H.
Mesman, I. Stolk en M. Schonenberg.

Afwezig volgens afmeldingen:
F. van Hal, T. van HaI, l'1. van Leth, T. Bosman, r. Holleman, r. Maaskant,
S. Maaskant, C. Sennef en S. Kemperman.

1. Opening.
Van de trainingen in de zalen hebben we, gezien het weer optimaal gebruik
kunnen maken. Er - zijn geen nieuwe nededelingen inzake liet softÉalveld(uitbreiditg). De beheerscormissie is druk bezi[ met allerIei activiteiten.
De verplaatsbare slagkooi is ook in de maak. Dà rouurelmarkt was financieel
een succes en het was ook heel gezell,ig. De_ _coaching van softbal-adspiran-ten en HB-a{.qpiranten L en 2 en de HB-pupillen zijn nog niet voorzièn vaneen coach. Dit baart ons grote-zorgen. -De-honkbÀlcord'issaris heeft zijn
baantje_ er aI w-eer aangegeven. Voor honkbal zoeken we nog steeds naar -3verplichte scheidsrechters en een scoorder/scoorster bij -HBl. Indien er
geeg oPlossing komt voor aI deze problemen moeten we maatregelen treffen,
zoals -he-t- terugtrekken van teams uit de competitie. Behalvé dat spelerórecht h9pb9n op spelen en goed materiaal hebben ze ook de plicht om rtennis
en vaardigheid op de jeugd over te brengen.
Financieel is de 502 regeling per L meart een succes te noemen.

2. l{ededelingen en ingekonen stukken.
R.van de líal Het voorzien van g-oede coaches bij jeugdteams is elk jaar

egl p-robleem. Om het aanwezige potentleel te activeien,
wil ik'voorstellen om de spelende coaches gedeeltelijk of
geheel .zrij te stei.len van contributie. per team eennaal
deze regeling.

Na stetrming verder in de vergadering is het volgende aangenomen:
EIke niet-spelende coach krijgt ,55,00 l«vijtschélding van contributie.
Elke spelende coach krijgt 50 Í korting op de verschutOigae contributie.
Voor deze coaches een overeenkomst opstellen en laten tekenen.

T. de Baaij Door studie en gespreksgroepen wordt er meer beslag
gelegd op mijn vrije tijd. Deze heb ik aI nier door ií
belangrijke mate de werkzaamheden als secretaris. Hier-
door moet ik keuzes maken en dat heeft geresulteerd in
!"! neerleggen van deze functie met dlrecte ingang.
Zolang geen vervanger is gevonden blijf ik Han en ltaitién
helpen. Dit kan echter geen maanden meer duren.

Ted de Laat bedankt Ton in de rondvraag voor zijn inzet en aanpak.

3. Verslag voor jaarsledenvergadering.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Beleidsplan.
In het trree-maand-elijks commissarissen-overleg worden de doelstellingen per
cormis sie aangescherpt .

5. Jaarverslagen.
Van elke cormissie, behalve de Honkbalcormissie wordt het jaarverslag
voorgelezen. Hierin is een terugblik van het afgelopen jaar en de plannen
voor het nieuwe jaar opgenomen.
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6. Financiön-
Op de -presentatie van de aalgepaste begroting blijkt een aanpassing van de
contributies, gebaseerd op de realisatie-cijfers per L januaii 1992 en een
verhoging van de clubhuisafdracht van-f3000,00. Hierop worden enkele vragen
gesteld, rraarvan de antwoorden uit volgende opsoruring blijken:
- verninderen pgrto_-ko-ste-n door ,uitdelen op de training/bezorging door

eigen mensen heeft in het verleden geleid tot te laat ontvàngén van
het weekbericht. Uiteindelijk moest de PTT er toch aan te pas-komen.
Nu wordÈ pakketpost aangeleverd. Dit is goedkoper dan toèn. In de
toekomst bezorging door Hirschman.

- De discussie over het terugdringen van het tekort is al uitvoerig in
het najaar behandeld. In de najaarsledenvergadering de zaalhuuf in
discussie brengen. Dit moet minder kunnen. Voordat nieuwe afspraken
over de zaaL gemaakt worden, eerst alle cijfers bekend hebben. De
zaalhuur voor de recreanten kan opgezegd worden. A1 deze zaken te
behandelen in najaarsledenvergadering.

- voor- goed_ke_uring va-n dgrg begroting zaL de Hazenkamp een begroting
van het clubhuis nodig hebben.

- de afdracht van het clubhuis wordt gerraakÈ op basis van realisatie-
cijfers ultimo L992.

Er is geel- kascouuris-sie bij _e1kaa-r geweest.- Er is een voorlopige decharge
gegeven._ Binnen 14 dagen -z_al de kascormissie haar taak alsnóg-uitvoerei.
Verslag hiervan in het weekbericht.

7. Benoeming kascormissie.
Martin van Leth treedt af. Coos Sennef en Fred Puts worden aangevuld met
reserve-lid Hans Puts.

8. Rondvraag.
Gerbrand Maaskant:

Hans Lamers

Ton Holleman

Coos Sennef

Bestuur

5. S1uiting.
Han bedankt iedereen en sluit de vergadering.

IÍie gaat het wedstrijdsecretariaat SB doen? Ik heb
geen tijd meer.
Iedereen zoekt mee naar een vervanger.
Hoe zit het met de veldindeling?
I{e hebben geprobeerd tegemoet te komen aan de wen-
sen van Ton Bosman om zijn studie niet in gevaar te
br.'engen. Dit is helaas niet gelukt. Het b1i jf t
zoals afgesproken in de kadervergadering. De veLd-
indeling zaL zo gau!Í mogelijk in het weekbericht
worden geplaatst.
Veel negatieve gebeurtenissen. Hoe komt dat? Het
bestuur heeft een negatieve uitstraling naar de
leden. Er is een slechte cotrElunicatie.
Er is een gestructureerder overleg met de cosrnis-
sarissen. Iedereen, die zijn functie er aan geeft,
betekent weer werk voor het bestuur.
{egatieve invloeden komen vanuit de vereniging. Er
is weinig respect voor elkaar en voor de àccósmo-
datie en het materiaal. Het is mentaliteitskwestie.
tÍe moeten eens ophouden met dat negatieve cotrrnen-
taar. Stuur dit bestuur dan rreg en ga er zeJ-f zíiu-
ten.
Voor dat deze vergadering was begonnen, hadden Han
en Martien al besloten om zich niet meer herkies-
baar te stellen in de najaarsledenvergadering.

****
****
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