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Clubhuis lTinkelsteegseweg 208, aanvang 20.30 uur.

L. Openinq, mededefinqen, inqekomen post.
VoorziEter heet iedereen van harte welkom, er zijn berichten van
verhindering van bestuurslid nosalien Wa1g, H. Verschuren, T. Hilkes.
P. Aartsen ligt in het ziekenhuis.

2. Verslaq l-edenverqaderinq 22 november 1993.
Het verslag ontbreekt omdat Rosal-ien Vía1g verhinderd is.

3. Clubblad
De Hazenkamper voldoet niet op al-Le fronten. De produktietijd is te lang om
het blad te gebruiken voor actuele aankondigingen. Hierdoor ontstaat de
wens voor sektiebl-aden en Losse aankondigingen.
Een andere en goedkopere infovoorziening kan worden bereikt met periodieken
per sektie en een algemeen blad dat minder vaak uitkomt en alIeen wordt
verspreid naar besturen, kader, buitenwacht en -niet sekt,iegebonden- leden.
De sektj-es moeten garanderen dat op vooraf afgesproken data in elk geval
bladen uitkomen voor b.v. aankondigingen van ledenvergaderingen.
Het voorstel wordt aangenomen.
Adverteerders zal de vraag worden voorgelegd in wel-k blad zij voortaan
willen adverteren en onder wel-ke voorwaarden. De leden moeL worden gevraagd
welke abonnementen zij wensen te ontvangen en wat hiervoor de kosten zr1n.

4. Beqrotingen
De begroting van het. hoofdbestuur wordt aangepast op het onderdeel
cl-ubblad. Hierdoor gaat de verenigingsbijdrage van í a8,- (voor a993) naar
Í aO,- per 1id per jaar. Verder worden de begrotingen goedgekeurd.
Simon kondigt aan dat de gemeentelijke sportsubsidie totaal verandert.
.Teugdsubsidie en subsidie op leiders-vergoedingen zullen vervallen. Voor
subsidie komt in aanmerki-ng topsport en werkgevers-lasten op leiding.
Verder verschuift het accent naar "doelgroepen".

5. Verplaatsinq honk- en softbaf naar sportpark Staddi'ik.
Tekeningen van het clubhuj-s worden nader toegelicht. Het gebouw is onder te
verdelen in drie, afzonderlijk afsluitbare, segmenten met:
1. clubhuis met bar en keuken, commentaarruimte
2. toiletten, bestuurskamer, fysio-ruimte, scheidsrechterskleedkamer
3. 6 kleedkamers, 2 bergingen

De clubhuis(kanLine-)expl-oitatie is BTw-plichtig, de vereniging niet. om
deze reden valt gua eigendom het gebouw uiteen in:
l-. clubhuis: kantj-ne-ruimte met bar, keuken, berging en toiletten
2. vereniging: bestuurskamer, commentaarruimte, kleedkamers en bergingen

Aan het, door de gemeente beschikbaar gestelde, budget komen \^re ca. een ton
te kort. De vergadering wordt ruim in de gelegenheid gesteld hierop t.e
reageren. Al-s voornaamste punten komen naar voren;
- ruimte voor \^/erpmachines komen bij de dug-outs
- toegang tot, de vel-den voor ziekenauto en voor vel-d-onderhoud
- de l-asten voor de sekti-e honk- en sof tbal nemen toe door:

- tekort op de bouwsom
- toename veldhuur
- verhoogde l-ast,en voor verzekering en beveiliging
- nieuwe inrichting

De vergaderj-ng acht een tekort van f l-00.000,- niet acceptabel en besluit
dat we1 doorgegaan moet worden met de uitwerking van het plan onder
voorwaarde dat de lasten beperkt blijven tot een niveau waarbij we ons niet
uit de markt prijzen.



6. Toekomst turnaccommodatie.
In september 1995 loopt de huurovereenkomst af. Voor verdere ontwikkeling
van plannen is een commissie druk aan het werk. Er is nog geen concreet
voorstel. Er zí)n geen leden aanwezig met specifieke belangstelling t.a.v.
dit onderwerp.

7. Oprichtincr stichtinq exploiÈaÈie accommodaties.
Plannen hiervoor moeten nog nader worden uitgewerkt. Wanneer deze verder
zijn uitgewerkt, zal hiervoor minimaal één ledenvergadering nodig zijn om te
besluiten.

8. Rondvraaq.
Er zijn S1een vragen, voorzitter sluit hierna de vergadering en bedankÈ de
aanwezigen voor hun belangstelling.
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