
NOTULEN V.A.L.V. 17 mei 1994 sectie korfbal.

Aanwezig 22 personen : zie presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: John en Anja.

1. Opening.
Ben heet een ieder welkom.
Enkele opmerkingen werden gemaakt met betrekking tot de toename van het ledenaantal, het
aantrekken van een trainer en de animo voor de trainingen.

2. Post en mededelingen:
Geen post en geen mededelingen specifiek voor deze vergadering.

3. Notulen V.A.L.V. 1993.
Na voorlezing werden deze aangenomen.

4. Begroting 1994/1995 en financieel verslag 1{-1992 / 31-7-1993.

Sectie korfbal: Wim van Grimbergen geeft toelichting op de overzichten. Het seizoen '1992/1993 werd
afgesloten met een batig saldo van f 865,42.

Clubhuis korfual: het seizoen 1992/1993 werd afgesloten met een nadelig saldo van Í 943,15.

Verslag van de kascommissie. Voorgelezen door Geert.
Enkele punten daaruit:

sectie korfbal:
-de staat van baten en lasten wrjkt weinig af van de begroting;
de afwijkingen die er waren betroffen een hogere opbrengst uit overige acties en hogere
bondslasten;
-met betrekking tot de contributieontvangsten wordt opgemerkt dat er nauwelijks sprake is van een
afwijking met de begroting, doch dat de informatieverstrekking vanuit het hoofdbestuur niet optimaal
is. De kascontrolecommissie is van mening dat er onvoldoende inzicht is in de contributieontvangsten
van het hoofdbestuur om tot een sluitend beeld te komen.

clubhuis korfbal:
-het nadelig saldo werd voor ca. / 600 veroozaakl door een eenmalig extra bedrag aan
verzekeringspremie;
-een prijsverhoging van enkele soorten consumpties wordt aangeraden.

Slotconclusie.
Zowel de administratíe van de seclie als die van het clubhuis hebben de indruk gegeven goed
vezorgd te zijn. Beide boekhoudingen zijn door de kascommissie akkoord bevonden.

Geert Hendriks
Richard Wannet.

De penningmeester Wim van Grimbergen wordt gedechargeerd.

5. Verslagen.

Secretariaatsvers lag :

Voorgelezen door Ton. Het meest opvallende punt was dat de seclie ín de afgelopen 10 maanden is
gegroeid van 64 naar 80 leden.
De ledengroei van juli 1991 tot nu bedroeg 54o/o.

Verslag Jeugdcommissie:
Er werden weer veel (geslaagde) activiteiten voor de jeugd georganiseerd. De animo was steeds
groot.
De commissie is steeds bijzonder actief. Ledengroei en het behouden van leden is yoor een groot
deel daaraan te danken.



Verslag Technische Commissie:
enkele punten hieruit:
-€en start van het seizoen met e€n flinke oefencampagne;
-problemen mst wisseldiensten, onderlinge tegenstellingen, verdwiinen motivatie èn sfeer bi, spelers
en trainer,
{e enquète bracht geen oplossingen;
-twijfels voor de toekomst in de situatie dat er vanuit de.lunioren gewerkt gaat worden aan een nieuw
"eerste" voor over enkele jaren;
-het aantrekken van een trainer van buiten deze sectie is nog niet gelukt.

De volledige verslagen liggen bii de s€cretaris ter inzage.

6. Vaststellen bestuur.
Anke is afgetreden en is niet herkiosbaar. Wim van Grimbergen treedt af volgens rooster en is wel

herkiesbaar.
Tegenkandidatsn zi,n eÍ niet.

Het bestuur woÍdt als volgt samengssteld:
vootzitter
secÍetaris
penningmeester
overige lsden

: Ben lGtuin
: Ton Hilkes
: Wim van Grimbergon
: Wm de Jager
Lisette Baltussen
Tonnie TolÉ

7. Benoeming commissies.
John stopt met zÍn Tc-tunclie.
ÏC:
Tonnie, Jaap, Manuela, Marian B en Els.

Redactie:
Lisette, Marian B, Lea, Els, Tonnie en lne.

Jeugdcommissie:
Els, Marian A, Jacquelina, Yolanda, Annet, Hans en Karen.

Clubhuiscommissie:
Manan A, Miep, lne, Leo, Geert, Fred en Richard.

Onderhcudscommissie:
Ben en Ton.

Kampcommissie:
John, Jacqueline en Els.

Oud papiercommissie:
Wim de J en Tonnie.

Kascontrolecommissie:
Ge€rt en Rióard.

De propagandacommissie is opgeheven. Deze werleaamheden ziin ondsrgebracht bii het bestuur.

8. Rondvraag.
- Geert is helrvellicht bet€r om de ledenvergadeÍing in hst naiaar te houden? De tijd dle verstreken is

tussen het afgesloten financièle boekiaar en de l€denvgrgadering is dan niet zo groot.

Ben: in veöand met de beno€ming van het bestuur en de commissies voor het nieuwe seizoen is een

ledanvergadering in het voodaar gunsiligsí.

-Els: is het misschion e€n idoa om de vorslagen van de commissies te bundelen in een boekje ?



Ben. píobleem is dan de late inleverlng

-Toos: kan er hrer niet een container voor oud papier geplaatst worden ?

een: mag niet. ls buiten onze ophaalwijk' Daar hebben we geen vergunning voor'

-Jaap: wanneer beglnnen de scheidsrechterscursussen ?

wi, a" I' er is reoéliik animo doch de Bond regelt de plaats en het tijdstip. Dat vraagt enige tijd We

zi.in daarvan dus afrrankeli.ik van de Bond.

-Eric:wanneerishetgrasveldnuvanons?Wanneerkomendekleedkamers?
e;rÀàÀ, ;1i ziln amaíxetilt van de ledengroei bii Quick. ln de situatie dat wii en Quick zoveel leden

À"Ët"n à"tï" 
"an 

de huiiige accommodàtie niet meeÍ voldoende hebben, dan komen de

fË"OX"rào en het grasvelà voor ons in beeld. Wij zijn in de afgelopen drie jaren met meer dan 50olo

oeoroeid. Hoeveel Quick is gegroeid is ons niet bekend

Éàï za Uinnenkort met Quick contact opnemen om bij hen eens te informeren.

óàf iàf À,i bij Simon Kersten eens informeren in hoeverre een en ander bij de gemeente warm wordt

gehouden.

-wim de J: heeft de TC vooÍ het nieuwe seizoen al doelstellingen voor ogen ? ls er e€n beleid voor

het nieuwe seizoen ?
Een uitgebreide discussie volgde.

ult"i"JËriir. Ér""r dat vooral dé volgende twee punten op korte termiin zeker door de TC moeten

worden aangePakt:
afzeggingen van leden voorwedstrijden en zorgen voor vervanglng;

indeiing teams voor het volgende seizoen.

De TC is de belangri.ikste commissie waar onze sectie sterk afhankelijk van is. Pak problemen aan !

9. SIuiting.
gàn oeaaixt oe aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering'


