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Verslag van de Iedenvergadering van de sectie
honk- en softbal d.d. 30 november 1992
klubhuis liinkelsteegseweg 208

1. Ooeninq
De vergadering wordt geopend met de het voorstellen van de bestuursleden
achter de bestuurstafel, t.w.;
E. Iieijenberg: penningmeester
S. Kersten: voorzitter (ad interim)
I{. v. Ha1: nieuw te kiezen lid
F. v.d. Heyden: hoofdbestuur

2. BeIeid
Over het beleid kunnen ve kort zijn:
a: Financieel staan t+e er nog slecht voor, schuldeisers kunnen al dan

niet gedeeltelijk betaald worden.
b: "Bloedarmoede" bij de leden. Zowel in aantal als in motivatie. Het

kader is smal vertegenwoordigd t.o.v. het aantal 1eden. De huidige
accommodatie wordt te krap.

c: Doelstelling is dat het honk- en softbal hogerop komt.

Àan deze 3 punten zal in de toekomst gewerkt worden:
a: zie bijlage "begroting 1993"
b: zie plannen voor de nieuwe accommodatie op het sportpark Staddijk.

.Ieugd aantrekken uit het Íorse aantal leden dat de basis (gymnastiek) -
groepen verlaat.
(Nieuv) kader motiveren.

Inqelast punt: Notulen van de ledenverqaderinq van L september l-992.
ad. punt 2: F. Verhagen vraagt de / 6.000,- als nog te innen contributie

hetzelfde is a}s bij het vorige versLag. E. I{eyenberg zegt dat
nog niet te weten , zí) heeft nog onvoldoende inzicht.

ad. punt 5: Zie punt 6 van de huidige agenda.

3. Bestuurssamenstellinq en verkiezinq
Het streven is nog steeds naar een bestuur van 5 tot 7 leden. Binnen de
club zijn een aantal namen genoemd. Daar is niets uitgekomen.
Wendie van HaI wordt gekozen tot bestuurslid, voorlopig za1 haar taak
bestaan uit de belangenbehartiging voor softbalzaken. Daarbij zal zí)
diverse zaken kunnen overnemen. Er is gekozen voor 4 commissies die
essentieel blijken te zijn. Dit zijn sponsorcommissie, jeugdcommissie,
beheerscommissie, en de evenementen-commissie.

F. Verhagen: Er bestaat zoiets als een vrijwilligers-vacaturebank op de
kabelkrant. Is dat misschien iets voor het bestuur?
S.Kersten:l{e hebben daar niet zulke goede ervaringen mee, maar we zullen
het meenemen.
F. Verhagen: Hoe zit het met de HB- en SB-commissarissen? Vroeger vielen
zij buiten het bestuur.
s. Kersten: Nu is het tle bedoeling dat. er een SB en ÍIB techneut in het
besttrur komen om daarmee de communicatiestructuur te verbeteren. Dit wiI
niet zeggen dat zij niet tevens voor het wedstrijdsecretariaat in
aanmerking zouden kunnen komen.

Opmerking vanuit het bestuur naar Ted de Laat: Heel fijn dat je, als niet
bestuurslid, zoveel a1 aan het oeÍenprogramma hebt gedaan.



4. competitiezaken/ zaaltraininqen
I{at betreft de zalen: kwaliteit van de sportverzorging staat voorop,
aecommodaties moeten er zijn als de leden dat wensen. De B uren zaal per
week blijven gehandhaafd. De indeling moet nog bepaald worden. Er moet
rekening gehouden vor«len met coaches/trainers die vooraf zelf trainen.

liat betreft de competitie: SB I heeÍt besloten (vrijwilliq) te degraderen
naar de regio Zuid/Oost, SB II blijft in de reserve overgangsklasse. Er is
ook een coachprobleem voor de senioren SB. Joyce Bor, Carin de Bock en
Petra van Ha1 hebben zich aangeboden als coach. kunnen of willen echter
geen senioren-team leiden. HB I is gepromoveerd, dubbels zullen de energie
en de ruinrte op het veld gaan opslokken.

Coaching:
Honkbal 1: F. Verhagen Pupillen I: M. Kamoen
Honkbal 2: H. L,amers Pupillen II: H. Puts
Regio: R. t{Í}Iems Peanuts: T. Vos
Junioren: Vaeant Recreanten heren SB:,J. Hackethorn
Àspiranten I: Vacant Recreanten Mix SB: H. Casteleijn
Àspiranten II: I. Iiinklaar ??

5. Beqrotinq
Zie bijlage begroting 1993
Contributies: voorstel wordt aangenomen. Gevraagd wordt naar een
vergelijking van contributies van andere clubs, zal actie op worden
ondernomen.
E. Verhagen ziet de Í 20,- meer voor spelers van HB l- a1s een straf voor de
promotie. Idem T. Bosman en G. Francissen. HB 1 krijgt ook veel meer waar
hun ge1d, zeker in vergelijkinq met het kleine contributie onderscheid.
Bg_l§Iqqlgn: er wordt gewerkt aan een budget per team.
T. Bosman gaat niet akkoord met L8 ct per km. Afspraak is dat volgend jaar
dit bedrag wordt geëvalueerd.
E. Verhagen: het kan problemen opleveren voor ourlers die dan niet meer
wjllen rijden voor hun kinderen.
E. Diersman: weet het bestuur <lat er suhsidieregelingen bestaan voor de
jeugd? De vereniging maakt van de sportsubsidieregeling gebruik zolang als
deze bestaan.
Afspraak: volgencl jaar gaat E. Weyenberg per team een staatje uitgeven van
de kosten die door een team kunnen worden beïnvloed. Dan pas is er
bekendheid over de financië1e situatie van de teams afzonderlijk.
S. Kersten: Via deelmarkten willen we een overzicht krijgen van wat er in
de club omgaat. Wanneer de variabele kosten per team bekend zijn kunnen we
er ook invloed op uitoefenen.
Recreanten SB hebben collectief besloten tot vrijwillige contributie-
verhoging over te gaan.
Voor niet spelende leden komt er een verschillend lidmaatschap:
- geen bondslid (donateur)
- wel bondslid (nodig om b.v. te scheidsrechteren)

Betalingsafspraken, zíe overzicht EIsa.
Er moet een uitzondering zijn voor gespreide betaling, vooral als er voor
meerdere gezinsleden betaald moet worden. Dan kan het totale bedrag n.1.
enorm oplopen. Echter; dit soort regelingen moet eerder uitzondering dan
regel blijvenl Hoe het zit met <le korting op de contributie als er meerdere
jeugdleden binnen het gezin spelen, wordt uitgezocht.

Na nog wat heen en weer gepraat over contributjes en accommodatie r+ordt de
vergaclering af gesloten.

I{endie van Hal


