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IEDENYEBSÀIEB]IE
In de Hazenkamper van augustus is de ledenvergadering aangekondigd voor
dinsdag 1,4 september. Het bestuur is door aller1ei oorzaken niet in de
gelegenheid geweest voldoende aandacht te best.eden aan de voorbereidingen.
Bovendi,en zitten we midden in een overlegronde met aIle coaches over de
voorbereiilingen van het nÍeuwe seizoen. Om deze redenen hebben tvij de
ledenvergadering uitgesteld, u krijgt nog een nieuwe datum door.

Dit uitstel geeft ons de mogelijkheid de gesprekken met. de eoaches eerst af
te rnaken zodat we met u gericht kunnen praten over;
- resultaat. en evaluatie seizoen 1993
- wintertraining
- beleid t.a.v. opbouw en doorgroeimogelijkheden in de diverse teams
- coaching 1994

Een extra handicap was dat l{edie van Hal plotseling naar Utrecht verhuisde.
Zij moest hierdoor haar werk als secretaresse treëintligen. Het secretariaat
is inmiddels overgedragen aan:
Rien van der l{al, Aldenhof 6425,6531 DD Nijmegen, tel,efoon 080-444274.

Ilit.eraard zullen wÍj op de ledenvergadering uw toestemming vragen op deze
bestuurswisseling. Tevens zu11en vle met u moeten overleggen over verdere
uit.breiding van het bestuur. Er zullen zich hiervoor mensen moeten
aanmelden voor functies aIs riedstrijdsecretaris (esse) , vertegenwoordiqers
voor de afdelingen honkbal, soÍtbal dames, soÍtbal heren

Op deze vergadering zullen tevens aan de orde komen de financiële stand van
zaken, de begroting en vaststelling van de contributies.

I{EEKBERICHT
Door het gebrek aan bestuursleden zijn wij
regelmatig het weekbericht uit. te brengen.
m.i.v. december weer een regelmatig bericht
uitgebreide vorm dan het bekende weekbericht.

BAYI,OR .]EUGD HONKBAIJTOERNOOI

ook niet in staat geweest
Het is de bedoeling dat er
komt, mogelijk in een meer

niet missen. Het toernooi vindt plaats
tot ca, 17.00 uur.

Ook a1s bezoeker mag u dit toernooÍ
op zondag 12 september van ca. 10.00

SOFTBÀLMIX TOERNOOI
Zaterdag 2 oktober 1993. Opgave bij Ted de Laat, telefoon 080-7B4452

ROI'11'IEL,MARKT

Zaterdag 9 oktober rond het clubhuis

Simon Kersten
Tolhuis 1309
6537 I'ÍR Nijmegen
tel 080-442628


