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Versl ag Algemene l.rerlenvergaderi nq d. d . L5 december
1992 ín het klubhujs aan de Winkelsteegseweg.

Àanwezig:17 }eden
Ilerictrt. van verhindering Ton van Hout.

Qperi-!g_.-
simon Kersten opent de vergadering en heet iedereen wel kom.

Verslaq ALV d.d. 25-05-1992.
Geen opmerkingen.

.laarverslaqen 91-92.
Geen verslag ontvangen van Honkbal. simon heeft een kort verslag
gemaakt en leest djt voor. Geen opmer:kingen.

Fin . .Iaarversl aqen.
Hoofdbestuur: Geen aanmerkingen
Gymnastiek/ï\rnen: Geen aanmerkingen, een bijzonder hoog result.aat,
zeker in vergelijking met. het voorgaande seizoen.
Badminton: Positief resultaat.
Ilonk-/softbar: Bijgevoegd verslag betreft een tussenversrag per
l5 november 1992. De penningen zijn op deze rlatum overgedragàn.
I(orfbal: vermogen is afgenomen omdat het in rle sektie gespaàrae
bouwtonds i s gebnrikt.
Klubhui s uinkelsteeg: Nog geen verslag, r+ordt af gesl.oten 31,-12-1992.
Klubhuis I-,indenholt: Nog geen verslag ontvangen.

Door de verschiIlende systemer is er rnoellijk een totaal inzicht tekrijgen. Een uniforme administratie en verslaglegging zou veel beter
werkelr .

4b. [a§fetsla-gg!-i Geen kaskontrole HB en Badminton wegens tijdgebrek. Ger
Fiddelers stelt de vraaq of 1992 positief of negaiief beteien moet
worden. Geantwoord wordt dat de vermogenspositie er ongeveer als volgtuitziet, Hoofdbestuur, Gymnastiek en Turnen, Korfbal, Turnhal en de
klubhuizen positieÍ, Badminton en Honk- en softbal negatief.
Aan liquide middelen zou de hele verenigíns í 50.000 à / 60.000 in kas
moeten hebben, exclusief hezittingen in de vorm van gebouwen.

5. Bestuurssanrenstellinqen.
Hoofdbest.urrr: Han Casteteijn (Honkbal) is afgetretlen.
Gymnastiek: Krijgen nieuwe voorzitt.er, zoeken nog secretaris
Honkbal: Bestuur tot-aal weg. Het nieuwe hestuur is in opbouw,
momenteel bestaarr<le ui t tlri e I eden .

Korfbal : Konstant besturrr
Badminton: Bestuurlijk weer in orde.

ol --tg-r-ig-itl},r 1 etrq-
Er is een jeugddaq gepl anrl op 3 apri I in de .Ian Massinkhal . IÍens is
dat er ook een rerinie wordt georganiseerd. Dit hoeft niet getijk met
de jerrgddaq, kan gesplit.st worderr. rn verband met het Jan van àe vegte
memorial op 3 en 4 april wor«lt gevraagd of de jeugddag niet in
september gehourlen kan worden. Bij het maken van dit verslag is
bekend, dal. de jeuqddag t.och op 3 april gehouden wordt omdai er geen
goede uitvijkmogeljjkheid bleek re zijn.



1. Honk-Softbal akkommodatie.
De gemeente wil op korte termijn een tweede veld (softbal) realiseren,echter niet op Í{inkelsteeg rraar in het sportpark Staddijk. De Gemeentevergoedt onze eigendommen als nieuw voor oud, we mogen óok zelf
houwen.
Alles is geinventariseerd. I{ij hebben de volqende wensen:- 6 kleedkamers
- 75 m2 berging
- klubhuis groter en in eigen beheer
- dug-outs op honk- en softbalveld
- trjbunes op honk- en softbajveld
De Gemeente heeft hiervan twee kleedkamers
realisatie door de vereniging vergoedt «le
voorwaarde van geprivatiseerde exploitatie
gereal i seerde opstallen.

niet gehonoreerd. Voor
gemeente / 550.000,- onder
van de «loor de vereniging

I{anneer wij ktrnrren bouwen zoal.s op «le Lindenholt is gebeurd kunnen wij
met dit bedrag uitkomen en een klubhuis bouven dat l* maal zo groot isals het huÍdige. April 1994 moet rlit. alles gerealiseerd zíjn. ói*o,vraagt de vergaderinq akkoord te gaan met het voorstel van de
Gemeente. De Heer van de sloot vraagt of de zeltwerkzaamheid in devereniging voldoende aanwezig is. I'Íartin van [,eth geeft uitleg. De
ruwbouw zal door.de aannemer gedaan worrlen, de rest door eigen
werkzaamheid. Hij heeft goede hoop rlat. het lukt. De vergatleiing gaat
akkoord met het voorst.el tot verplaatsing en uitbreidinó binnei aegestelde randvoorvaarden.

De Heer van de sloot vraagt of dit besluit zo, onaangekondigd, genomen
mag worden of dat een tweede vergadering moet worden belegd. ii*o,geeft hierop aan dat een tveede verga<lering zeker nodig is omdat tlantevens over de juridische struktuur, waarin de eigendommen moeten
vorden ondergebraeht, moet worden besloten. Ten aanzien van hetbesluit voor het aangaan van de overeenkomst met de gemeente ziet hetbestuur deze tweerle vergadering als een formele treveàtiqing. Opgemerkt
moet worden dat ook de Gemeente Raatl nog moet besluit.en trónruàii
1 e93) .

Achtergrond van herbezinni ng op de jrrridisr:he strrrktuur horrdt verband
met rle BTW hui strottd ing . onrlerzor:ht rnoet wor«len wa t de voor- en nadel enzijn van splitsing van de vereniginq in een BTW plieht.ig rleel(stichting en/of een BV) en een BTW vr:i j «leel (de vereniqinq) .
Hiervoor moeten triteraard de statuten veranderd worden. Ur is een
kommissie in tret leven qeroepelr, dje zic:h hierover buigt. Hierin
wensen zitt.ing te nemer;
- Fr j ts Beynon en Noud Dirks (Gynrrrast iek/Trrrnen)
- Ton van Horrdt (Badmint.orr)
- Ton Hilkes (Korfbal )
- Henk l{ennekes (H«rnk-/Sof tbal )
- Simon Kersten en Frans v.cl. Heyden (hoofdhestuur)

op dit moment rrrst er op het klubhuis lrinkelsteeg een lening van
Í 10.000,- renteloos en ï 45.000,- bank. Het zou prettiq zíjn als deze
leningen in deze transaktie vrjj kunnen vallen.



Turnakkommodati e.
Augustus 1995 loopt het huurkontrakt voor de ploegstraat af. Er is al
geruime tijd overleg hierover met rle eigenaar van het pan«l. Deze wil
zelf daar wel weg. Er is overl.eg met de Gemeente. I{anneer A11pa
verhuist, zou de hele ha1 mogeli jk <loor de Hazenkamp moet.en wor«len
geëxploiteerd. Er vordt over gedacht welke sporten er nog meer in de
totale hal bedreven krrnnen worden. voor balsporten is er weinig
mogeli-ikheid. De hal moet wel lief st 40 uur in rle week gebruikt. gaan
worden. wanneer Allpa njet verhuist wil djt bedrjjf ons gedeelt.e weer
zelf giaan gebruiken en zul1en wij naar een andere lokat.ie moetenrtitzien. Er is een kommissie in het leven qeroepen voor de
Turnakkommodati e.
Se&ics..
Gymnastiek: Loopt uitstekend op de basisgroepen
gest.art met Rit.mi sehe Sport Gymnastiek.
Elvira is helaas gestopt. KNGB subsidieert voortaan talenten volgens
een "Persoonlijk sponsor Plan". volgens l{im Zegers zijn er momenteel
een paar fantastisehe t.alenten, nraar de basis is erg smal. Hans Koster(trainer) is naar Amerjka en gaat daar misschien werken. Er zal tlan
een nieuwe trainer gezocht moeten worden.

Badminton: Loopt goed, 150 leden. Gepromoveerde ploegen handhaven
zich.

Honk-/Softbal: Komt bestuurlijk weer op gang. Sponsoring loopt. ook
weer goed. Iiim Zegers wil graag overleg met sponsorkommissie van
Honkbal, opdat geen dubbele hezoeken aan toekomstige sponsors worden
gebracht .

In Lindenholt is

Rosal i en WaIg (Notul isl.e)

Korfbal: Niemand aanweziq

10. Lo15!ffO_ag-.
Geen vraqen.
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